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E

Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 
Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 
rumahnya terkena banjir. Sementara di wilayah Kelurahan Cipin
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara konvensional 
untuk memonitor level ketinggian air dan pengoperasian pintu air secara manual. Kelemahan monitoring 
ketinggian air waduk dengan cara konvensional adalah operator harus secara berkala melihat level 
ketinggian air yang berada di luar gedung tempat pengoperasian pompa air, sehi
efisien dan hasil pembacaan menjadi kurang akurat, terutama pada kondisi hujan deras dan malam hari. 
Selain itu data hasil pemantauan ketinggian air secara manual juga tidak dapat dilakukan secara terus 
menerus selama 24 jam. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan monitoring level ketinggian air waduk dan 
operasional pintu air waduk dapat dilakukan hanya dengan menggunakan PC atau Laptop sebagai sentral 
pengendali pintu air waduk tersebut. Metode yang digunakan dalam pemecahan masal
metode Waterfall, di mana program yang dibuat disesuaikan dengan analisa kebutuhan dari 
ini operator pintu air waduk Sunter Selatan. Dalam tulisan ini, menggunakan bahasa pemrograman 
Basic 2008 dan menggunakan Database Sql Server Compact 3.5 
Studio 2008. Alat yang  digunakan dalam tulisan ini adalah modul mikrokontroler 
dengan mikrokontroler Basic Stamp BS2P40 
pengukur ketinggian air, serta sebuah 
yang dibuat memungkinkan untuk memonitor level ketinggian air suatu waduk atau bendungan melalui PC 
atau Laptop secara terus menerus selama 24 jam operasional waduk, dan disimulasikan untuk dapat 
mengoperasikan pintu air waduk tersebut secara otomatis berdasarkan ketinggian permukaan air yang 
terbaca oleh sensor.  Di samping kelebihan tersebut, sistem ini mas
keterbatasan, di mana sistem yang dibuat hanya dapat diaplikasikan pada pintu air waduk Sunter Selatan 
saja, sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil riset. Selain itu, alat yang yang digunakan belum 
didesain untuk tahan terhadap air dan cuaca, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan tempat yang 
memungkinkan, agar alat tersebut tidak terkena air, baik air dari waduk itu sendiri, maupun dari air hujan.
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Abstrak 
 

Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 
Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 
rumahnya terkena banjir. Sementara di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, terdapat 7 RW yang selalu 
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara konvensional 

l ketinggian air dan pengoperasian pintu air secara manual. Kelemahan monitoring 
ketinggian air waduk dengan cara konvensional adalah operator harus secara berkala melihat level 
ketinggian air yang berada di luar gedung tempat pengoperasian pompa air, sehingga menjadi sangat tidak 
efisien dan hasil pembacaan menjadi kurang akurat, terutama pada kondisi hujan deras dan malam hari. 
Selain itu data hasil pemantauan ketinggian air secara manual juga tidak dapat dilakukan secara terus 

an adanya tulisan ini, diharapkan monitoring level ketinggian air waduk dan 
operasional pintu air waduk dapat dilakukan hanya dengan menggunakan PC atau Laptop sebagai sentral 
pengendali pintu air waduk tersebut. Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini menggunakan 

, di mana program yang dibuat disesuaikan dengan analisa kebutuhan dari 
ini operator pintu air waduk Sunter Selatan. Dalam tulisan ini, menggunakan bahasa pemrograman 

base Sql Server Compact 3.5 yang merupakan bawaan dari paket 
2008. Alat yang  digunakan dalam tulisan ini adalah modul mikrokontroler DT-

Basic Stamp BS2P40 dan sensor Ultrasonic and Infrared Ranger (USIRR) 
pengukur ketinggian air, serta sebuah Solenoid Valve yang disimulasikan sebagai pintu air waduk. Sistem 
yang dibuat memungkinkan untuk memonitor level ketinggian air suatu waduk atau bendungan melalui PC 

Laptop secara terus menerus selama 24 jam operasional waduk, dan disimulasikan untuk dapat 
mengoperasikan pintu air waduk tersebut secara otomatis berdasarkan ketinggian permukaan air yang 
terbaca oleh sensor.  Di samping kelebihan tersebut, sistem ini masih memiliki kekurangan dan 
keterbatasan, di mana sistem yang dibuat hanya dapat diaplikasikan pada pintu air waduk Sunter Selatan 
saja, sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil riset. Selain itu, alat yang yang digunakan belum 

hadap air dan cuaca, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan tempat yang 
memungkinkan, agar alat tersebut tidak terkena air, baik air dari waduk itu sendiri, maupun dari air hujan.

Monitoring, Pengendalian, Ketinggian Permukaan, Air Waduk, Sensor Ultrasonic  
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PERMUKAAN AIR WADUK SUNTER SELATAN 
MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIC BERBASIS PC 

Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 
Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 

ang Melayu, terdapat 7 RW yang selalu 
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara konvensional 

l ketinggian air dan pengoperasian pintu air secara manual. Kelemahan monitoring 
ketinggian air waduk dengan cara konvensional adalah operator harus secara berkala melihat level 

ngga menjadi sangat tidak 
efisien dan hasil pembacaan menjadi kurang akurat, terutama pada kondisi hujan deras dan malam hari. 
Selain itu data hasil pemantauan ketinggian air secara manual juga tidak dapat dilakukan secara terus 

an adanya tulisan ini, diharapkan monitoring level ketinggian air waduk dan 
operasional pintu air waduk dapat dilakukan hanya dengan menggunakan PC atau Laptop sebagai sentral 

ah ini menggunakan 
, di mana program yang dibuat disesuaikan dengan analisa kebutuhan dari user, dalam hal 

ini operator pintu air waduk Sunter Selatan. Dalam tulisan ini, menggunakan bahasa pemrograman Visual 
yang merupakan bawaan dari paket Visual 

-Basic Mini System 
Ultrasonic and Infrared Ranger (USIRR) sebagai 

yang disimulasikan sebagai pintu air waduk. Sistem 
yang dibuat memungkinkan untuk memonitor level ketinggian air suatu waduk atau bendungan melalui PC 

Laptop secara terus menerus selama 24 jam operasional waduk, dan disimulasikan untuk dapat 
mengoperasikan pintu air waduk tersebut secara otomatis berdasarkan ketinggian permukaan air yang 

ih memiliki kekurangan dan 
keterbatasan, di mana sistem yang dibuat hanya dapat diaplikasikan pada pintu air waduk Sunter Selatan 
saja, sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil riset. Selain itu, alat yang yang digunakan belum 

hadap air dan cuaca, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan tempat yang 
memungkinkan, agar alat tersebut tidak terkena air, baik air dari waduk itu sendiri, maupun dari air hujan.  
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1. PENDAHULUAN 
Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 

Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 
rumahnya terkena banjir. Sementara di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, terdapat 7 RW yang selalu 
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara k
untuk memonitor level ketinggian air dan pengoperasian pintu air secara manual

Keberadaan waduk atau bendungan di Jakarta merupakan faktor penting dalam penanggulangan 
banjir di Ibukota, karena salah satu fungsi waduk adalah sebagai tempat 
mengurangi derasnya air yang mengalir deras ke hulu. Dalam hal ini, waduk Sunter Selatan juga 
memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, dimana jika ketinggian air waduk tersebut mencapai batas 
tertentu, maka air akan dibuang langsung ke laut melalui sungai Sunter.

Pintu Air Waduk Sunter Selatan yang mulai beroperasi pada tahun 2000, difungsikan sebagai 
pengganti pintu air waduk yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Selain karena pintu 
air yang terlalu kecil bagi ukuran waduk yang memiliki luas mencapai 25,9 Ha ini, naiknya permukaan 
air laut juga menyebabkan tinggi permukaan sungai Sunter sebagai tempat pembuangan air waduk 
menjadi lebih tinggi permukaan airnya dibandingkan dengan permukaan air waduk Sunter Selata
karena itu, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membangun sebuah pintu air yang baru dengan ukuran 
besar dan menggunakan pompa air berukuran raksasa sebanyak 6 buah, dimana masing 
air memiliki kekuatan untuk memompa air keluar hingga 2,
memompa air waduk untuk dialirkan langsung ke laut melalui sungai Sunter. Karena fungsinya yang 
sangat vital sebagai pengendali banjir, khususnya untuk wilayah utara Jakarta, maka pintu air waduk 
Sunter Selatan ini beroperasi selama 24 jam untuk memonitor ketinggian air dan mengoperasikan pompa 
air jika dalam pengamatan operator, permukaan air telah melampaui batas ketinggian air waduk yang 
telah ditetapkan. 

Kegiatan monitoring dan pengoperasian pompa air di waduk Sunt
sehari ini, dilakukan oleh operator dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang berjumlah 9 orang. 
Kegiatan yang dilakukan operator selama ini masih belum efektif, karena masih dilakukan secara 
manual, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung melalui pandangan mata terhadap 
permukaan air waduk dengan berdasar pada papan meter yang terdapat pada dinding pintu air, dan 
mengoperasikan pompa air waduk secara manual jika dalam pengamatan, ketinggian air waduk telah 
melampaui batas maksimal. Dengan cara ini, pengamatan ketinggian air waduk tidak dapat dilakukan 
secara terus menerus selama 24 jam, dimana dalam pengoperasian pintu air waduk ini dibutuhkan data 
yang continuous selama 24 jam penuh didalam memonitor level ketin
diperlukan sebuah sistem yang secara otomatis dapat memonitor level ketinggian air waduk dan dapat 
secara otomatis pula mengoperasikan pompa air bila pembacaan sistem telah melampaui batas yang telah 
ditentukan.  

Pemantauan ketinggian air di waduk Sunter Selatan selama ini masih menggunakan cara 
konvensional, yaitu pemantauan dilakukan dengan melihat secara langsung permukaan air waduk dan 
membaca hasil pantauan dari papan meter yang terdapat di dinding pintu air oleh operator. Pe
ketinggian air waduk secara manual ini, mengharuskan operator untuk secara berkala melihat level 
ketinggian air, telebih dalam kondisi cuaca yang memungkinkan ketinggian air waduk dapat meningkat, 
seperti saat hujan deras terjadi. Hal ini tentu sa
Selatan untuk terus menerus mengamati ketinggian air, terlebih disaat hujan dan malam hari yang dapat 
menyebabkan hasil pantauan ketinggian air menjadi kurang akurat karena keterbatasan manusia. Selain 
itu, disaat yang bersamaan, operator pintu air waduk juga harus mengoperasikan pompa air waduk jika 
level ketinggian air terbaca telah melampaui batas ketinggian air yang telah ditetapkan.

Tujuan dari tulisan ini adalah menciptakan suatu sistem 
diharapkan mampu untuk memudahkan operator pintu air waduk Sunter Selatan dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh operator menjadi lebih efektif dan efisien didalam 
mengoperasikan pintu air waduk. Sistem 
level ketinggian air di waduk Sunter Selatan selama 24 jam secara terus menerus, sekaligus 
menyimpannya ke dalam sebuah database, sehingga operator dapat melihat statistik dari ketinggian 
permukaan air waduk tersebut jika diperlukan. Selain itu, sistem yang dibuat juga disimulasikan untuk 
dapat mengendalikan air waduk dengan membuangnya keluar melalui mengaktifkan pompa air, jika 
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Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 
Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 

ntara di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, terdapat 7 RW yang selalu 
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara k
untuk memonitor level ketinggian air dan pengoperasian pintu air secara manual 

Keberadaan waduk atau bendungan di Jakarta merupakan faktor penting dalam penanggulangan 
banjir di Ibukota, karena salah satu fungsi waduk adalah sebagai tempat penampung air, sehingga dapat 
mengurangi derasnya air yang mengalir deras ke hulu. Dalam hal ini, waduk Sunter Selatan juga 
memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, dimana jika ketinggian air waduk tersebut mencapai batas 

langsung ke laut melalui sungai Sunter. 
Pintu Air Waduk Sunter Selatan yang mulai beroperasi pada tahun 2000, difungsikan sebagai 

pengganti pintu air waduk yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Selain karena pintu 
ukuran waduk yang memiliki luas mencapai 25,9 Ha ini, naiknya permukaan 

air laut juga menyebabkan tinggi permukaan sungai Sunter sebagai tempat pembuangan air waduk 
menjadi lebih tinggi permukaan airnya dibandingkan dengan permukaan air waduk Sunter Selata
karena itu, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membangun sebuah pintu air yang baru dengan ukuran 
besar dan menggunakan pompa air berukuran raksasa sebanyak 6 buah, dimana masing 
air memiliki kekuatan untuk memompa air keluar hingga 2,5 m3 per detik, yang difungsikan untuk 
memompa air waduk untuk dialirkan langsung ke laut melalui sungai Sunter. Karena fungsinya yang 
sangat vital sebagai pengendali banjir, khususnya untuk wilayah utara Jakarta, maka pintu air waduk 

roperasi selama 24 jam untuk memonitor ketinggian air dan mengoperasikan pompa 
air jika dalam pengamatan operator, permukaan air telah melampaui batas ketinggian air waduk yang 

Kegiatan monitoring dan pengoperasian pompa air di waduk Sunter Selatan yang beroperasi 24 jam 
sehari ini, dilakukan oleh operator dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang berjumlah 9 orang. 
Kegiatan yang dilakukan operator selama ini masih belum efektif, karena masih dilakukan secara 

n pengamatan secara langsung melalui pandangan mata terhadap 
permukaan air waduk dengan berdasar pada papan meter yang terdapat pada dinding pintu air, dan 
mengoperasikan pompa air waduk secara manual jika dalam pengamatan, ketinggian air waduk telah 

paui batas maksimal. Dengan cara ini, pengamatan ketinggian air waduk tidak dapat dilakukan 
secara terus menerus selama 24 jam, dimana dalam pengoperasian pintu air waduk ini dibutuhkan data 

selama 24 jam penuh didalam memonitor level ketinggian air. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah sistem yang secara otomatis dapat memonitor level ketinggian air waduk dan dapat 
secara otomatis pula mengoperasikan pompa air bila pembacaan sistem telah melampaui batas yang telah 

ggian air di waduk Sunter Selatan selama ini masih menggunakan cara 
konvensional, yaitu pemantauan dilakukan dengan melihat secara langsung permukaan air waduk dan 
membaca hasil pantauan dari papan meter yang terdapat di dinding pintu air oleh operator. Pe
ketinggian air waduk secara manual ini, mengharuskan operator untuk secara berkala melihat level 
ketinggian air, telebih dalam kondisi cuaca yang memungkinkan ketinggian air waduk dapat meningkat, 
seperti saat hujan deras terjadi. Hal ini tentu saja sangat merepotkan operator pintu air waduk Sunter 
Selatan untuk terus menerus mengamati ketinggian air, terlebih disaat hujan dan malam hari yang dapat 
menyebabkan hasil pantauan ketinggian air menjadi kurang akurat karena keterbatasan manusia. Selain 
tu, disaat yang bersamaan, operator pintu air waduk juga harus mengoperasikan pompa air waduk jika 

level ketinggian air terbaca telah melampaui batas ketinggian air yang telah ditetapkan.
Tujuan dari tulisan ini adalah menciptakan suatu sistem monitoring ketinggian air waduk yang 

diharapkan mampu untuk memudahkan operator pintu air waduk Sunter Selatan dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh operator menjadi lebih efektif dan efisien didalam 
mengoperasikan pintu air waduk. Sistem dimaksud adalah sistem yang dapat melakukan 
level ketinggian air di waduk Sunter Selatan selama 24 jam secara terus menerus, sekaligus 
menyimpannya ke dalam sebuah database, sehingga operator dapat melihat statistik dari ketinggian 

waduk tersebut jika diperlukan. Selain itu, sistem yang dibuat juga disimulasikan untuk 
dapat mengendalikan air waduk dengan membuangnya keluar melalui mengaktifkan pompa air, jika 
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Pertengahan tahun 2010 bila tidak dimonitoring dan dikendalikan ketinggian permukaan air waduk 
Sunter selatan, akibatnya  setiap kali banjir melanda, ada sekitar 852 kepala keluarga di RW 3 yang 

ntara di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, terdapat 7 RW yang selalu 
kebagian banjir. Yaitu RW 3.4.5.9, 10,11 dan 12, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Begitu pula 
dengan sistem monitoring waduk atau bendungan di Jakarta yang masih menggunakan cara konvensional 

Keberadaan waduk atau bendungan di Jakarta merupakan faktor penting dalam penanggulangan 
penampung air, sehingga dapat 

mengurangi derasnya air yang mengalir deras ke hulu. Dalam hal ini, waduk Sunter Selatan juga 
memiliki fungsi sebagai pengendali banjir, dimana jika ketinggian air waduk tersebut mencapai batas 

Pintu Air Waduk Sunter Selatan yang mulai beroperasi pada tahun 2000, difungsikan sebagai 
pengganti pintu air waduk yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Selain karena pintu 

ukuran waduk yang memiliki luas mencapai 25,9 Ha ini, naiknya permukaan 
air laut juga menyebabkan tinggi permukaan sungai Sunter sebagai tempat pembuangan air waduk 
menjadi lebih tinggi permukaan airnya dibandingkan dengan permukaan air waduk Sunter Selatan. Oleh 
karena itu, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta membangun sebuah pintu air yang baru dengan ukuran 
besar dan menggunakan pompa air berukuran raksasa sebanyak 6 buah, dimana masing – masing pompa 

5 m3 per detik, yang difungsikan untuk 
memompa air waduk untuk dialirkan langsung ke laut melalui sungai Sunter. Karena fungsinya yang 
sangat vital sebagai pengendali banjir, khususnya untuk wilayah utara Jakarta, maka pintu air waduk 

roperasi selama 24 jam untuk memonitor ketinggian air dan mengoperasikan pompa 
air jika dalam pengamatan operator, permukaan air telah melampaui batas ketinggian air waduk yang 

er Selatan yang beroperasi 24 jam 
sehari ini, dilakukan oleh operator dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang berjumlah 9 orang. 
Kegiatan yang dilakukan operator selama ini masih belum efektif, karena masih dilakukan secara 

n pengamatan secara langsung melalui pandangan mata terhadap 
permukaan air waduk dengan berdasar pada papan meter yang terdapat pada dinding pintu air, dan 
mengoperasikan pompa air waduk secara manual jika dalam pengamatan, ketinggian air waduk telah 

paui batas maksimal. Dengan cara ini, pengamatan ketinggian air waduk tidak dapat dilakukan 
secara terus menerus selama 24 jam, dimana dalam pengoperasian pintu air waduk ini dibutuhkan data 

ggian air. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah sistem yang secara otomatis dapat memonitor level ketinggian air waduk dan dapat 
secara otomatis pula mengoperasikan pompa air bila pembacaan sistem telah melampaui batas yang telah 

ggian air di waduk Sunter Selatan selama ini masih menggunakan cara 
konvensional, yaitu pemantauan dilakukan dengan melihat secara langsung permukaan air waduk dan 
membaca hasil pantauan dari papan meter yang terdapat di dinding pintu air oleh operator. Pemantauan 
ketinggian air waduk secara manual ini, mengharuskan operator untuk secara berkala melihat level 
ketinggian air, telebih dalam kondisi cuaca yang memungkinkan ketinggian air waduk dapat meningkat, 

ja sangat merepotkan operator pintu air waduk Sunter 
Selatan untuk terus menerus mengamati ketinggian air, terlebih disaat hujan dan malam hari yang dapat 
menyebabkan hasil pantauan ketinggian air menjadi kurang akurat karena keterbatasan manusia. Selain 
tu, disaat yang bersamaan, operator pintu air waduk juga harus mengoperasikan pompa air waduk jika 

level ketinggian air terbaca telah melampaui batas ketinggian air yang telah ditetapkan. 
etinggian air waduk yang 

diharapkan mampu untuk memudahkan operator pintu air waduk Sunter Selatan dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh operator menjadi lebih efektif dan efisien didalam 

dimaksud adalah sistem yang dapat melakukan monitoring 
level ketinggian air di waduk Sunter Selatan selama 24 jam secara terus menerus, sekaligus 
menyimpannya ke dalam sebuah database, sehingga operator dapat melihat statistik dari ketinggian 

waduk tersebut jika diperlukan. Selain itu, sistem yang dibuat juga disimulasikan untuk 
dapat mengendalikan air waduk dengan membuangnya keluar melalui mengaktifkan pompa air, jika 



 
 

pembacaan ketinggian air pada sistem telah melampaui batas maksimal yang t
ini dibuat dengan bahasa pemrograman 
mikrokontroller BASIC Stamp BS2P40 
pompa Solenoid valve.  Aplikasi yang disa
dan Menu Report. Model Waterfall
simulator ini dapat dibuat dengan baik.

 
 
2. Teori Dasar 
2.1. Definisi DT-Basic Mini System 

DT-Basic Mini System merupakan suatu modul 
BS2P40 dan kemampuan komunikasi serial secara 
digunakan dalam aplikasi-aplikasi sederhana hingga komplek. Contoh aplikasinya adalah sebagai 
pengendali tampilan LED, pengendali 
komputer, dan akses memori.[6] 

 
2.1.1. Spesifikasi DT-Basic Mini System

Spesifikasi dari perangkat keras 
1) Mikrokontroler BASIC Stamp 2P40 Interpreter Chip.
2) 8 X 2 Kbyte EEPROM yang mampu menampung hingga 4000 instruksi.
3) Kecepatan prosesor 20Mhz 

per detik. 
4) RAM sebesar 38 byte (12 I/O 26 Variabel) dengan 
5) Jalur input/output sebanyak 32 pin dengan kemampuan 

mA per 8 pin. 
6) Mendukung 61 jumlah instruksi.
7) Tersedia jalur komunikasi serial 
8) Tegangan input 9 – 12 VDC dan tegangan output 5 VDC

 
2.1.2. Perangkat Keras DT-Basic Mini System

DT-Basic Mini System 
SX48BD/TQ. Gambar berikut adalah skema 
pin. Pin Ground berada pada 
Untuk menangani chip ini harus hati
Gambar chip PBASIC48w/p40 SX48D/TQ 

 

Gambar 1: Skema 
 

2.1.3. Tata Letak Komponen DT-Basic Mini System
Tata letak komponen dari 
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pembacaan ketinggian air pada sistem telah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan. Aplikasi 
ini dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic 2008, database SQL SERVER Compact Edition 3.5

BASIC Stamp BS2P40 dan sensor DT-Sense UltraSonic and InfraRed Range, 
Aplikasi yang disajikan meliputi Menu Login, Main Menu, Menu 

Waterfall dipilih sebagai metode perancangan, agar tulisan dan sistem 
simulator ini dapat dibuat dengan baik. 

merupakan suatu modul single chip dengan mikrokontroler 
dan kemampuan komunikasi serial secara UART serta serial downloading

aplikasi sederhana hingga komplek. Contoh aplikasinya adalah sebagai 
pengendali tampilan LED, pengendali driver motor, pengendali gerak robot, tukar-menukar data dengan 

Basic Mini System 
Spesifikasi dari perangkat keras DT-BASIC Mini System adalah sebagai berikut:

BASIC Stamp 2P40 Interpreter Chip. 
yang mampu menampung hingga 4000 instruksi. 

Kecepatan prosesor 20Mhz Turbo dengan kecepatan eksekusi program hingga 12000 instruksi 

RAM sebesar 38 byte (12 I/O 26 Variabel) dengan scrath pad sebesar 128 byte.
Jalur input/output sebanyak 32 pin dengan kemampuan source sebesar 30mA per pin dan 60 

lah instruksi. 
Tersedia jalur komunikasi serial UART RS-232 dengan konektor DB9. 

12 VDC dan tegangan output 5 VDC 

Basic Mini System 
Basic Mini System menggunakan mikrokontroler basic stamp PBASIC48w/p40 

. Gambar berikut adalah skema chip PBASIC48w/p40 SX48D/TQ 
berada pada pin 5, 19, 33, 47, dan 48 dan pin Vin berada pada 

ini harus hati-hati karena chip tersebut sangat sensitif terhadap listik statis. 
chip PBASIC48w/p40 SX48D/TQ akan tampak pada gambar 1. 

 
 

Gambar 1: Skema Chip PBASIC48w/p40 

Basic Mini System 
Tata letak komponen dari DT-BASIC Mini System akan tampak seperti pada gambar 
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elah ditetapkan. Aplikasi 
database SQL SERVER Compact Edition 3.5, 

Sense UltraSonic and InfraRed Range, serta 
Menu, Menu Monitoring, 

dipilih sebagai metode perancangan, agar tulisan dan sistem 

dengan mikrokontroler BASIC Stamp 
downloading. Modul ini cocok 

aplikasi sederhana hingga komplek. Contoh aplikasinya adalah sebagai 
menukar data dengan 

adalah sebagai berikut: 

kecepatan eksekusi program hingga 12000 instruksi 

sebesar 128 byte. 
sebesar 30mA per pin dan 60 

basic stamp PBASIC48w/p40 
chip PBASIC48w/p40 SX48D/TQ yang memiliki 48 

berada pada pin 4, 18, 32, 46. 
if terhadap listik statis. 

akan tampak seperti pada gambar 2. 



 
 

 
Gambar 2: Tata Letak Komponen 

DT-Basic Mini System dalam sistem pemantau ini berfungsi sebagai penerima data dari sensor 
dan pengirim data ke sistem aplikasi atau bisa dikatakan sebagai jembatan antara sensor dengan 
aplikasi yang ada pada komputer.

Pada gambar 3 di bawah ini, merupakan pin
System yang dapat digunakan sebagai pin koneksi 
dalam tulisan ini adalah sensor 
tersebut. 

Gambar 3: 
 

DT-BASIC Mini System 
antarmuka UART-232 dengan menggunakan kabel dengan skema seperti pada tabel 1.

 
Tabel 1: Skema Pin Out 

 
2.1.4. Bahasa Pemrograman PBASIC 

PBASIC dikembangkan oleh Parallax Inc. untuk mendukung produk mereka, 
Program yang ditulis dengan PBASIC 
eksternal, kemudian akan dibaca, diterjemahkan dan di
Interpreter BASIC ditanam dalam memori program di dalam 
(berbasis PIC atau Ubicom).Dalam penggunaannya, Parallax menjual modul yang terdiri dari 
mikrokontroler, EEPROM serial, dan komponen pendukung lainnya. Modul ini dapat langsung 
dihubungkan dengan port serial atau 
langsung menggunakannya. [6]

Mikrokontroler DT-BASIC Mini System 
sensor kemudian mengirimkannya ke 
yang ditanam di mikrokontroler yang digunakan.

 
1 '{$STAMP BS2p} 
2 '{$PBASIC 2.5} 
3 '{$PORT COM1} 
4 wDist VAR Word 
5 wDist1 VAR Word 
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Gambar 2: Tata Letak Komponen DT-BASIC Mini System 

 
dalam sistem pemantau ini berfungsi sebagai penerima data dari sensor 

dan pengirim data ke sistem aplikasi atau bisa dikatakan sebagai jembatan antara sensor dengan 
g ada pada komputer. 

Pada gambar 3 di bawah ini, merupakan pin-pin yang terdapat pada modul 
yang dapat digunakan sebagai pin koneksi I/O dengan sensor atau device 

dalam tulisan ini adalah sensor Ultrasonik dan Solenoid valve yang dihubungkan melalui pin

 
Gambar 3: Port I/O DT-Basic Mini System 

BASIC Mini System dapat dihubungkan dengan Comm Port komputer yang memiliki 
dengan menggunakan kabel dengan skema seperti pada tabel 1.

Pin Out kabel Serial Port ke DT-BASIC Mini System 

 

PBASIC 
dikembangkan oleh Parallax Inc. untuk mendukung produk mereka, 

PBASIC akan disimpan dalam bentuk token dalam sebuah 
, kemudian akan dibaca, diterjemahkan dan di-eksekusi saat program dijalankan. 

ditanam dalam memori program di dalam chip mikrokontroler yang mereka jual 
).Dalam penggunaannya, Parallax menjual modul yang terdiri dari 

serial, dan komponen pendukung lainnya. Modul ini dapat langsung 
serial atau USB komputer, dan melalui BASIC Stamp Editor

menggunakannya. [6] 
BASIC Mini System menggunakan bahasa PBASIC untuk menerima data dari 

sensor kemudian mengirimkannya ke Port Serial yang terhubung. Berikut ini adalah Bahasa 
yang ditanam di mikrokontroler yang digunakan. 
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dalam sistem pemantau ini berfungsi sebagai penerima data dari sensor 
dan pengirim data ke sistem aplikasi atau bisa dikatakan sebagai jembatan antara sensor dengan 

pin yang terdapat pada modul DT-Basic Mini 
device lainnya. Contoh 

yang dihubungkan melalui pin-pin I/O 

komputer yang memiliki 
dengan menggunakan kabel dengan skema seperti pada tabel 1. 

 

dikembangkan oleh Parallax Inc. untuk mendukung produk mereka, BASIC Stamp. 
akan disimpan dalam bentuk token dalam sebuah EEPROM 

eksekusi saat program dijalankan. 
mikrokontroler yang mereka jual 

).Dalam penggunaannya, Parallax menjual modul yang terdiri dari 
serial, dan komponen pendukung lainnya. Modul ini dapat langsung 

BASIC Stamp Editor, kita bisa 

untuk menerima data dari 
Berikut ini adalah Bahasa PBASIC 



 
 

6  
7 main: 
8  GOSUB sonar
9  SEROUT 16, 240, [DEC wDist, "#"]
10 PAUSE 1000 
11 GOTO main 
12  
13 sonar: 
14  MAINIO
15  OUTPUT 0
16  HIGH 0 
17  PULSOUT 0,50
18  INPUT 0
19  PULSIN
20  wDist = wDist */ $0014
21  IF wdist <> 0 THEN
22   
23  ELSEIF wDist = 0 THEN
24   
25  ENDIF 
26 
27  IF wDist < 70 THEN
28   
29   
30  ELSE 
31   
32  ENDIF 
33  RETURN
 

2.2. DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger
Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar 

oleh telinga manusia, yaitu di atas 20kHz. Hanya beberapa hewan, seperti lumba
menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ul
untuk navigasi. Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. 
Reflektivitas dari gelombang ultrasonik ini di permukaan cairan hampir sama dengan permukaan 
padat, tetapi pada kain dan busa, jenis gelombang ini akan diserap.
denga gelombang ultrasonik pada aplikasi elektronik dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah 
kristal kuarsa yang diinduksikan oleh resonansi dengan suatu medan listrik bolak
gelombang ultrasonik menjadi tidak 
superposisi gelombang-gelombang periodik. Kelebihan gelombang ultrasonik adalah tidak dapat 
didengar, bersifat langsung, dan mudah difokuskan. 
menggunakan frekuensi 40kHz sebagai frekuensi kerjanya.[1]

DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
sangat mudah dihubungkan dengan berbagai sistem berbasis mikrokontroler. Untuk memicu dan 
membaca data pengukuran dengan 
buah pin mikrokontroler. Selain itu disediakan antarmuka komunikasi I2C sehingga beberapa modul 
DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
komunikasi I2C dapat digunakan bersama cukup dengan 2 buah pin mikrokontroler.

Sebuah modul DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
dan dapat dihubungkan dengan 2 buah sensor 
berkerja dengan cara memancarkan sinyal 
jangkauan pendengaran manusia) dan menghasilkan pulsa atau data keluaran yang menyatakan jarak 
yang ditempuh oleh sinyal tersebut sebelum menyentuh sebuah obyek dan memantul kembali.

Contoh aplikasi dari DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
smart vehicle, pintu otomatis, sekuriti, dan lain sebagainya. 
a. Spesifikasi DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger

Spesifikasi DT-Sense UltraSonic and InfraRed Range
1) Terdiri dari sebuah UltraSonic Ranger 

InfraRed Ranger GP2D12
2) Memiliki 2 buah antarmuka yang dapat aktif bersama yaitu:

- Lebar Pulsa 
- I2C Bus 
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GOSUB sonar 
SEROUT 16, 240, [DEC wDist, "#"] 

MAINIO 
OUTPUT 0 

 
PULSOUT 0,50 
INPUT 0 
PULSIN 0,0,wDist 
wDist = wDist */ $0014 
IF wdist <> 0 THEN 
 wDist1 = wDist 
ELSEIF wDist = 0 THEN 
 wDist = wDist1 

IF wDist < 70 THEN 
 OUTPUT 2 
 HIGH 2 

 LOW 2 

RETURN 

and InfraRed Ranger 
Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar 

oleh telinga manusia, yaitu di atas 20kHz. Hanya beberapa hewan, seperti lumba
menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ul

Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. 
Reflektivitas dari gelombang ultrasonik ini di permukaan cairan hampir sama dengan permukaan 
padat, tetapi pada kain dan busa, jenis gelombang ini akan diserap. Frekuensi yang diasosiasikan 
denga gelombang ultrasonik pada aplikasi elektronik dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah 
kristal kuarsa yang diinduksikan oleh resonansi dengan suatu medan listrik bolak
gelombang ultrasonik menjadi tidak periodik yang disebut derau, dimana dapat dinyatakan sebagai 

gelombang periodik. Kelebihan gelombang ultrasonik adalah tidak dapat 
didengar, bersifat langsung, dan mudah difokuskan. DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 

frekuensi 40kHz sebagai frekuensi kerjanya.[1] 
Sense UltraSonic and InfraRed Ranger merupakan modul pengukur jarak non

sangat mudah dihubungkan dengan berbagai sistem berbasis mikrokontroler. Untuk memicu dan 
membaca data pengukuran dengan DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger hanya memerlukan 1 
buah pin mikrokontroler. Selain itu disediakan antarmuka komunikasi I2C sehingga beberapa modul 

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger serta peralatan lain yang mendukung protokol 
pat digunakan bersama cukup dengan 2 buah pin mikrokontroler.

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger terdiri dari sebuah 
dan dapat dihubungkan dengan 2 buah sensor Infrared Ranger (GP2D12). UltraSonic Ranger 

cara memancarkan sinyal ultraSonic (yang memiliki frekuensi jauh di atas 
jangkauan pendengaran manusia) dan menghasilkan pulsa atau data keluaran yang menyatakan jarak 
yang ditempuh oleh sinyal tersebut sebelum menyentuh sebuah obyek dan memantul kembali.

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger adalah untuk robot cerdas, 
, pintu otomatis, sekuriti, dan lain sebagainya.  

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
Sense UltraSonic and InfraRed Ranger [1] adalah sebagai berikut:

UltraSonic Ranger dan dapat dihubungkan dengan 2 buah sensor 
InfraRed Ranger GP2D12. 
Memiliki 2 buah antarmuka yang dapat aktif bersama yaitu: 
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Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar 
oleh telinga manusia, yaitu di atas 20kHz. Hanya beberapa hewan, seperti lumba-lumba 
menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik 

Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. 
Reflektivitas dari gelombang ultrasonik ini di permukaan cairan hampir sama dengan permukaan 

Frekuensi yang diasosiasikan 
denga gelombang ultrasonik pada aplikasi elektronik dihasilkan oleh getaran elastis dari sebuah 
kristal kuarsa yang diinduksikan oleh resonansi dengan suatu medan listrik bolak-balik. Kadang 

periodik yang disebut derau, dimana dapat dinyatakan sebagai 
gelombang periodik. Kelebihan gelombang ultrasonik adalah tidak dapat 

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 

merupakan modul pengukur jarak non-kontak yang 
sangat mudah dihubungkan dengan berbagai sistem berbasis mikrokontroler. Untuk memicu dan 

hanya memerlukan 1 
buah pin mikrokontroler. Selain itu disediakan antarmuka komunikasi I2C sehingga beberapa modul 

serta peralatan lain yang mendukung protokol 
pat digunakan bersama cukup dengan 2 buah pin mikrokontroler. 

terdiri dari sebuah UltraSonic Ranger 
UltraSonic Ranger 

(yang memiliki frekuensi jauh di atas 
jangkauan pendengaran manusia) dan menghasilkan pulsa atau data keluaran yang menyatakan jarak 
yang ditempuh oleh sinyal tersebut sebelum menyentuh sebuah obyek dan memantul kembali. 

adalah untuk robot cerdas, 

adalah sebagai berikut: 
dan dapat dihubungkan dengan 2 buah sensor 



 
 

3) Dapat digabungkan hingga 8 
I2C bus 

4) Menggunakan power suply 5 VDC
5) Siklus pengukuran yang cepat
6) Pembacaan dapat dilakukan tiap 25 ms (40Hz rate)
7) Spesifikasi ultraSonic ranger

- jangkauan 2 cm hingga 3 m
- obyek 0 – 2 cm dianggap berjarak 2 cm
- tidak ada pengukuran yang hilang antara 2 cm hingga 3 m

b Tata Letak Komponen DT-
Tata letak komponen DT-

gambar 4.  
 

Gambar 4: Tata Letak Komponen 
 
2.3. Solenoid Valve 

Solenoid valve pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti keran air, namun dapat digerakan 
secara otomatis menggunakan tegangan listrik AC maupun DC [2]. Cara kerja 
menggunakan sebuah kumparan atau lilitan kawat yg melilit ke sebuah 
panjang, lalu plunjer dihubungan (dikopel) dengan sebuah 
plunjer tersebut akan bergerak kebawah se
menghalangi aliran air yg melewati 
yaitu single way (satu lubang), two ways 
lubang) tergantung pada kebutuhan penggunanya [4].

Dalam tulisan ini, valve yang digunakan adalah model 
dengan tegangan listrik AC[5], yang pada dasarnya disimulasikan sebagai pompa air waduk Sunter 
Selatan, dimana jika pembacaan sensor telah melewati batas maksimum, maka valve akan otomatis 
bekerja untuk menjalan pompa air waduk. Berikut ini adalah bentuk fisik dari 
digunakan dalam tulisan ini. 

 

Gambar 5: Bentuk Fisik 
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Dapat digabungkan hingga 8 modul dengan hanya 2 pin I/O jika menggunakan antarmuka 

Menggunakan power suply 5 VDC 
Siklus pengukuran yang cepat 
Pembacaan dapat dilakukan tiap 25 ms (40Hz rate) 

ultraSonic ranger: 
jangkauan 2 cm hingga 3 m 

cm dianggap berjarak 2 cm 
tidak ada pengukuran yang hilang antara 2 cm hingga 3 m 

-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 
DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger akan tampak seperti pada 

 
Gambar 4: Tata Letak Komponen DT-Sense UltraSonic and InfraRed Ranger

pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti keran air, namun dapat digerakan 
secara otomatis menggunakan tegangan listrik AC maupun DC [2]. Cara kerja Solenoid valve yaitu 
menggunakan sebuah kumparan atau lilitan kawat yg melilit ke sebuah plunjer atau besi lunak bulat 

dihubungan (dikopel) dengan sebuah plug [3]. Apabila diberi tegangan maka 
tersebut akan bergerak kebawah sehingga plugnya menutup lubang pada Port sehingga 

menghalangi aliran air yg melewati valve. Solenoid valve juga terdiri dari bermacam macam jenis 
two ways (dua lubang), three ways (tiga lubang) atau 

lubang) tergantung pada kebutuhan penggunanya [4]. 
yang digunakan adalah model single way dengan satu lubang keluaran, 

dengan tegangan listrik AC[5], yang pada dasarnya disimulasikan sebagai pompa air waduk Sunter 
ika pembacaan sensor telah melewati batas maksimum, maka valve akan otomatis 

bekerja untuk menjalan pompa air waduk. Berikut ini adalah bentuk fisik dari Selenoid valve 

 
Gambar 5: Bentuk Fisik Solenoid Valve 
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modul dengan hanya 2 pin I/O jika menggunakan antarmuka 

akan tampak seperti pada 

Sense UltraSonic and InfraRed Ranger 

pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti keran air, namun dapat digerakan 
Solenoid valve yaitu 
atau besi lunak bulat 

[3]. Apabila diberi tegangan maka 
nya menutup lubang pada Port sehingga 

juga terdiri dari bermacam macam jenis port, 
(tiga lubang) atau four ways (empat 

dengan satu lubang keluaran, 
dengan tegangan listrik AC[5], yang pada dasarnya disimulasikan sebagai pompa air waduk Sunter 

ika pembacaan sensor telah melewati batas maksimum, maka valve akan otomatis 
Selenoid valve yang 



 
 

3. Analisa Dan Rancangan Aplikasi Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Airdi Waduk 
Sunter Selatan 
3.1. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Waduk Sunter Selatan sebagai salah satu bagian penting didalam mengendalikan banjir di 
Jakarta, terutama pada bagian u
untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengoperasikan pintu air waduk ini. Salah satu upayanya 
adalah dengan mengoperasikan pintu air waduk selama 24 jam tanpa henti, dengan kegiatan 
memonitoring ketinggian permukaan air waduk dan membuang air waduk langsung ke laut melalui 
sungai Sunter, terlebih dalam kondisi musim hujan seperti sekarang ini untuk mengantisipasi 
meluapnya air waduk yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kegiatan monitoring d
pengoperasian pompa air waduk yang selama ini dilakukan di waduk Sunter Selatan, yaitu operator 
pintu air memantau langsung ketinggian permukaan air waduk secara manual dengan bantuan papan 
meter yang terdapat di dinding pintu air waduk, lalu apabila da
ketinggian air waduk telah melewati batas yang telah ditentukan, maka operator akan segera 
mengoperasikan secara manual pompa air yang berfungsi untuk memompa air keluar melalui pintu 
air waduk untuk dialirkan langsung ke laut 
tidak efektif dan efisien bagi operator pintu air waduk Sunter Selatan, terutama didalam memonitor 
ketinggian air waduk, yang mengharuskan operator untuk memantau ketinggian air selama 24 jam. 
Dimana data hasil pantauan ketinggian air waduk tersebut tidak akan didapat secara 
karena keterbatasan faktor manusia. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti hujan 
deras, terlebih pada malam hari akan sangat menyulitkan bagi operator
ketinggian air hanya dengan bantuan gari ukur saja. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, solusi 
didalam monitoring ketinggian air waduk yang dapat diterapkan adalah dengan membuat sistem 
yang dapat melakukan monitoring ketinggian pe
ketinggian air yang didapat tersebut selama 24 jam, serta dapat mengoperasikan pompa air secara 
otomatis apabila dalam pembacaan sistem tersebut telah melewati batas yang telah ditentukan. 
Sehingga kegiatan operasional pintu air waduk Sunter Selatan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

 
3.2. Analisa Masalah 

Sistem monitoring dan pengoperasian pintu air yang sudah diterapkan di waduk Sunter Selatan 
masih bersifat manual. Tidak adanya sistem monitoring atau penca
pengendali pompa air otomatis, menyebabkan operator pintu air harus selalu turun langsung ke pintu 
air untuk melihat ketinggian air dan mencatat ketinggian air waduk, dan juga mengoperasikan 
pompa air secara manual berdasarka
yang terjadi adalah sebagai berikut :
1) Hasil monitoring dan pencatatan ketinggian air secara manual, tidak dapat menghasilkan data 

yang continuous selama 24 jam, yang sewaktu
permukaan air waduk. 

2) Pembacaan data dengan melihat papan meter pada dinding pintu air waduk sering terjadi 
ketidakakuratan pada hasil pembacaannya. Jika ingin memperoleh hasil pembacaan data yang 
akurat, maka papan meter harus s
dilakukan, mengingat keterbatasan petugas yang mengawasi.

3) Tugas dari operator menjadi kurang efisien dan sangat menyita waktu operator pintu air dalam 
melakukan pemantauan ketinggian air dan me
berjauhan antara tempat memonitor ketinggian air dengan panel pengoperasian pompa air.
 

3.3. Strategi Pemecahan Masalah 
Masalah di atas dapat di atasi dengan membuat suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis 

didalam memonitor ketinggian air waduk dan mengoperasikan pompa air waduk. Selain itu, sistem 
ini juga harus dapat mencatat data hasil monitoring ketinggian air secara terus menerus selama 24 
jam, yang sangat tidak mungkin dilakukan secara manual oleh operat
membantu pekerjaan dari operator pintu air waduk Sunter Selatan ini.

Suatu alat dan software yang dapat memonitoring level ketinggian air secara otomatis perlu 
dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, serta menyimpan data histori s
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Dan Rancangan Aplikasi Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Airdi Waduk 

Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 
Waduk Sunter Selatan sebagai salah satu bagian penting didalam mengendalikan banjir di 

Jakarta, terutama pada bagian utara kota Jakarta, mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta 
untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengoperasikan pintu air waduk ini. Salah satu upayanya 
adalah dengan mengoperasikan pintu air waduk selama 24 jam tanpa henti, dengan kegiatan 

g ketinggian permukaan air waduk dan membuang air waduk langsung ke laut melalui 
sungai Sunter, terlebih dalam kondisi musim hujan seperti sekarang ini untuk mengantisipasi 
meluapnya air waduk yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kegiatan monitoring d
pengoperasian pompa air waduk yang selama ini dilakukan di waduk Sunter Selatan, yaitu operator 
pintu air memantau langsung ketinggian permukaan air waduk secara manual dengan bantuan papan 
meter yang terdapat di dinding pintu air waduk, lalu apabila dalam hasil pantauan operator, 
ketinggian air waduk telah melewati batas yang telah ditentukan, maka operator akan segera 
mengoperasikan secara manual pompa air yang berfungsi untuk memompa air keluar melalui pintu 
air waduk untuk dialirkan langsung ke laut melalui sungai Sunter. Hal ini tentu saja menjadi sangat 
tidak efektif dan efisien bagi operator pintu air waduk Sunter Selatan, terutama didalam memonitor 
ketinggian air waduk, yang mengharuskan operator untuk memantau ketinggian air selama 24 jam. 

data hasil pantauan ketinggian air waduk tersebut tidak akan didapat secara 
karena keterbatasan faktor manusia. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti hujan 
deras, terlebih pada malam hari akan sangat menyulitkan bagi operator didalam memonitor 
ketinggian air hanya dengan bantuan gari ukur saja. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, solusi 
didalam monitoring ketinggian air waduk yang dapat diterapkan adalah dengan membuat sistem 
yang dapat melakukan monitoring ketinggian permukaan air waduk, dan melakukan pencatatan data 
ketinggian air yang didapat tersebut selama 24 jam, serta dapat mengoperasikan pompa air secara 
otomatis apabila dalam pembacaan sistem tersebut telah melewati batas yang telah ditentukan. 

operasional pintu air waduk Sunter Selatan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Sistem monitoring dan pengoperasian pintu air yang sudah diterapkan di waduk Sunter Selatan 
masih bersifat manual. Tidak adanya sistem monitoring atau pencatatan ketinggian air waduk dan 
pengendali pompa air otomatis, menyebabkan operator pintu air harus selalu turun langsung ke pintu 
air untuk melihat ketinggian air dan mencatat ketinggian air waduk, dan juga mengoperasikan 
pompa air secara manual berdasarkan hasil pantauan ketinggian air tadi. Beberapa permasalahan 
yang terjadi adalah sebagai berikut : 

Hasil monitoring dan pencatatan ketinggian air secara manual, tidak dapat menghasilkan data 
selama 24 jam, yang sewaktu–waktu diperlukan untuk melihat histori dari level 

Pembacaan data dengan melihat papan meter pada dinding pintu air waduk sering terjadi 
ketidakakuratan pada hasil pembacaannya. Jika ingin memperoleh hasil pembacaan data yang 
akurat, maka papan meter harus selalu dipantau terus menerus. Tentu saja hal ini tidak mungkin 
dilakukan, mengingat keterbatasan petugas yang mengawasi. 
Tugas dari operator menjadi kurang efisien dan sangat menyita waktu operator pintu air dalam 
melakukan pemantauan ketinggian air dan mengoperasikan pompa air, karena letaknya yang 
berjauhan antara tempat memonitor ketinggian air dengan panel pengoperasian pompa air.

Masalah di atas dapat di atasi dengan membuat suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis 
dalam memonitor ketinggian air waduk dan mengoperasikan pompa air waduk. Selain itu, sistem 

ini juga harus dapat mencatat data hasil monitoring ketinggian air secara terus menerus selama 24 
jam, yang sangat tidak mungkin dilakukan secara manual oleh operator, sehingga akan sangat 
membantu pekerjaan dari operator pintu air waduk Sunter Selatan ini. 

yang dapat memonitoring level ketinggian air secara otomatis perlu 
dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, serta menyimpan data histori secara 
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Dan Rancangan Aplikasi Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Airdi Waduk 

Waduk Sunter Selatan sebagai salah satu bagian penting didalam mengendalikan banjir di 
tara kota Jakarta, mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta 

untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengoperasikan pintu air waduk ini. Salah satu upayanya 
adalah dengan mengoperasikan pintu air waduk selama 24 jam tanpa henti, dengan kegiatan 

g ketinggian permukaan air waduk dan membuang air waduk langsung ke laut melalui 
sungai Sunter, terlebih dalam kondisi musim hujan seperti sekarang ini untuk mengantisipasi 
meluapnya air waduk yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kegiatan monitoring dan 
pengoperasian pompa air waduk yang selama ini dilakukan di waduk Sunter Selatan, yaitu operator 
pintu air memantau langsung ketinggian permukaan air waduk secara manual dengan bantuan papan 

lam hasil pantauan operator, 
ketinggian air waduk telah melewati batas yang telah ditentukan, maka operator akan segera 
mengoperasikan secara manual pompa air yang berfungsi untuk memompa air keluar melalui pintu 

melalui sungai Sunter. Hal ini tentu saja menjadi sangat 
tidak efektif dan efisien bagi operator pintu air waduk Sunter Selatan, terutama didalam memonitor 
ketinggian air waduk, yang mengharuskan operator untuk memantau ketinggian air selama 24 jam. 

data hasil pantauan ketinggian air waduk tersebut tidak akan didapat secara continuous, 
karena keterbatasan faktor manusia. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti hujan 

didalam memonitor 
ketinggian air hanya dengan bantuan gari ukur saja. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, solusi 
didalam monitoring ketinggian air waduk yang dapat diterapkan adalah dengan membuat sistem 

rmukaan air waduk, dan melakukan pencatatan data 
ketinggian air yang didapat tersebut selama 24 jam, serta dapat mengoperasikan pompa air secara 
otomatis apabila dalam pembacaan sistem tersebut telah melewati batas yang telah ditentukan. 

operasional pintu air waduk Sunter Selatan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sistem monitoring dan pengoperasian pintu air yang sudah diterapkan di waduk Sunter Selatan 
tatan ketinggian air waduk dan 

pengendali pompa air otomatis, menyebabkan operator pintu air harus selalu turun langsung ke pintu 
air untuk melihat ketinggian air dan mencatat ketinggian air waduk, dan juga mengoperasikan 

n hasil pantauan ketinggian air tadi. Beberapa permasalahan 

Hasil monitoring dan pencatatan ketinggian air secara manual, tidak dapat menghasilkan data 
melihat histori dari level 

Pembacaan data dengan melihat papan meter pada dinding pintu air waduk sering terjadi 
ketidakakuratan pada hasil pembacaannya. Jika ingin memperoleh hasil pembacaan data yang 

elalu dipantau terus menerus. Tentu saja hal ini tidak mungkin 

Tugas dari operator menjadi kurang efisien dan sangat menyita waktu operator pintu air dalam 
ngoperasikan pompa air, karena letaknya yang 

berjauhan antara tempat memonitor ketinggian air dengan panel pengoperasian pompa air. 

Masalah di atas dapat di atasi dengan membuat suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis 
dalam memonitor ketinggian air waduk dan mengoperasikan pompa air waduk. Selain itu, sistem 

ini juga harus dapat mencatat data hasil monitoring ketinggian air secara terus menerus selama 24 
or, sehingga akan sangat 

yang dapat memonitoring level ketinggian air secara otomatis perlu 
ecara realtime ke dalam 



 
 

database, sehingga histori tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang 
dianggap perlu secepat mungkin.

Selain itu sistem ini juga disimulasikan untuk dapat mengoperasikan pompa air waduk secara 
otomatis, jika dalam pembacaan sensor, ketinggian air telah melewati batas maksimum.

 
3.4. Sistem Monitoring Yang Diajukan

Sistem perancangan alat monitoring dan pengendali ketinggian air yang diajukan menggunakan 
modul mikrokontroler DT-Basic Mini System, terdiri dari sensor
perubahan ketinggian air waduk, sebuah 
waduk, serta sebuah rangkaian relay untuk menggerakkan 
dibuat dengan bahasa pemrograman 
mikrokontroler dengan memanfaatkan 
mikrokontroler ke komputer. Alasan menggunakan 
sudah dilengkapi dengan SCI 
port serial di dalam komputer. 

Dalam gambar 6 berikut adalah blok diagram dari rangkaian 

Gambar 6: Blok Diagram rangkaian 

Blok diagram pada gambar 6 dijelaskan proses 
mikrokontroler kemudian mengirim informasi ke komputer, jika pembacaan sensor telah melewati 
batas maksimum, maka output 
solenoid valve yang diasumsikan sebagai pintu air waduk.

 
4. Implementasi Dan Uji Coba Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Permukaan Air Di 

Waduk Sunter Selatan 
Implementasi  dan uji coba sistem  monitoring dan pengendali ketinggian 

sistem ini dijalankan maka akan muncul tampilan seperti gambar 7.
 

Gambar 7: Tampilan Menu 

Setelah petugas waduk sunter memasukkan user id dan password.dengan benar dan mengklik button 
ok, maka akan tampilan main menu sep

Gambar 8: Tampilan Layar 
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sehingga histori tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang 
dianggap perlu secepat mungkin. 

Selain itu sistem ini juga disimulasikan untuk dapat mengoperasikan pompa air waduk secara 
dalam pembacaan sensor, ketinggian air telah melewati batas maksimum.

Sistem Monitoring Yang Diajukan 
Sistem perancangan alat monitoring dan pengendali ketinggian air yang diajukan menggunakan 

Basic Mini System, terdiri dari sensor Ultrasonic 
perubahan ketinggian air waduk, sebuah solenoid valve yang disimulasikan sebagai pompa air 
waduk, serta sebuah rangkaian relay untuk menggerakkan solenoid valve tadi. Rancangan aplikasi 
dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic 2008 untuk menerima input 
mikrokontroler dengan memanfaatkan Port Serial RS-232 sebagai media komunikasi dari 
mikrokontroler ke komputer. Alasan menggunakan port serial adalah karena didalam mikrokontroler 

SCI (Serial Communication Interface) yang dapat berkomunikasi dengan 
 

Dalam gambar 6 berikut adalah blok diagram dari rangkaian hardware yang digunakan.

Gambar 6: Blok Diagram rangkaian hardware yang digunakan 
 

am pada gambar 6 dijelaskan proses input yang diterima dari sensor 
mikrokontroler kemudian mengirim informasi ke komputer, jika pembacaan sensor telah melewati 

output dikirim oleh mikrokontroler ke driver relay untuk m
yang diasumsikan sebagai pintu air waduk. 

Implementasi Dan Uji Coba Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Permukaan Air Di 

Implementasi  dan uji coba sistem  monitoring dan pengendali ketinggian Permukaan air waduk, bila 
sistem ini dijalankan maka akan muncul tampilan seperti gambar 7. 

 
Gambar 7: Tampilan Menu Login 

 
Setelah petugas waduk sunter memasukkan user id dan password.dengan benar dan mengklik button 

ok, maka akan tampilan main menu seperti gambar 8. 

 
Gambar 8: Tampilan Layar Main Menu 
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sehingga histori tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang 

Selain itu sistem ini juga disimulasikan untuk dapat mengoperasikan pompa air waduk secara 
dalam pembacaan sensor, ketinggian air telah melewati batas maksimum. 

Sistem perancangan alat monitoring dan pengendali ketinggian air yang diajukan menggunakan 
Ultrasonic untuk memonitor 

yang disimulasikan sebagai pompa air 
Rancangan aplikasi 

input dan output dari 
sebagai media komunikasi dari 

adalah karena didalam mikrokontroler 
) yang dapat berkomunikasi dengan 

yang digunakan. 

 

yang diterima dari sensor Ultrasonic, lalu 
mikrokontroler kemudian mengirim informasi ke komputer, jika pembacaan sensor telah melewati 

untuk menggerakan 

Implementasi Dan Uji Coba Sistem Monitoring Dan Pengendali Ketinggian Permukaan Air Di 

Permukaan air waduk, bila 

Setelah petugas waduk sunter memasukkan user id dan password.dengan benar dan mengklik button 

 



 
 

Pada Tampilan layar Main Menu 
memiliki sub menu Edit User, Login, 
Monitoring dan sub menu Configuration Settings. 
dan MonthlyReport yang berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil pencatatan ketinggian air waduk. 
Menu terakhir adalah Menu About dengan sub menu 
program dan pembuat program. 

Inti dari sistem ini, terdapat pada menu 
merupakan bagian yang menghubungkan aplikasi dengan alat sensor 
komputer. Setelah memilih menu Monitoring
tampil layar seperti pada gambar 9.  

 

Gambar 9: Tampilan Layar Sub Menu 
 
Setelah muncul Layar Sub Menu Water Level 
menghubungkan aplikasi dengan Alat Sensor 
antara komputer dengan alat sensor menggunakan 
muncul data pada Tabel Log yang menginformasikan keadaan ketinggian air saat ini, tanggal perekaman, 
waktu perekaman, dan user aktif yang menjalankan program ini. Petugas dapat memilih sub menu 
Report atau Monthly Report. Sub Menu 
dari data yang pernah dibuat berdasarkan tanggal yang dipilih dengan cara memilih tanggal yang akan 
ditampilkan datanya Untuk menampilkan laporan dari data yang pernah dibuat sebelumnya, dapat dilakukan 
petugas dengan memilih menu Report
datanya, user harus mengklik tombol Process 
pada tabel, user juga dapat memindahkan laporan ke dalam 
Export to Excel. Tampilan layar sub menu 
 

Gambar 10: Tampilan Layar Sub Menu 

5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Sistem Monitoring dan Pengendali K

Sunter Selatan ini dapat mengurangi kelemahan
yang masih digunakan saat ini. Hal
berikut: 
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Main Menu memiliki 4 pilihan menu utama, yaitu Menu Administrator 

, Logout dan Exit. Menu Monitoring dengan sub menu 
Configuration Settings. Sedangkan Menu Report memiliki sub menu 

yang berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil pencatatan ketinggian air waduk. 
dengan sub menu About This Program berisi informasi tentang informasi 

Inti dari sistem ini, terdapat pada menu Monitoring sub menu Water Level Monitoring. 
merupakan bagian yang menghubungkan aplikasi dengan alat sensor Ultrasonic melalui 

Monitoring, kemudian pilih sub menu Water Level Monitoring

 
Gambar 9: Tampilan Layar Sub Menu Water Level Monitoring 

Water Level Monitoring, petugas dapat menekan tombol 
menghubungkan aplikasi dengan Alat Sensor Ultrasonic, kemudian akan terjadi proses penyambungan 
antara komputer dengan alat sensor menggunakan serial port. Jika tidak terdapat kesalahan maka akan 

l data pada Tabel Log yang menginformasikan keadaan ketinggian air saat ini, tanggal perekaman, 
aktif yang menjalankan program ini. Petugas dapat memilih sub menu 

. Sub Menu Daily Report berfungsi untuk membuat laporan dari hasil pencatatan 
dari data yang pernah dibuat berdasarkan tanggal yang dipilih dengan cara memilih tanggal yang akan 
ditampilkan datanya Untuk menampilkan laporan dari data yang pernah dibuat sebelumnya, dapat dilakukan 

Report, lalu memilih. Setelah memilihtanggal yang ingin ditampilkan 
Process untuk menampilkan data pada tabel. Selain menampilkan data 

juga dapat memindahkan laporan ke dalam Microsoft Excel, dengan cara mengklik tombol 
Tampilan layar sub menu Daily Report adalah seperti pada gambar 10. 

 
Gambar 10: Tampilan Layar Sub Menu Daily Report 

 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Sistem Monitoring dan Pengendali Ketinggian Air Waduk 
Sunter Selatan ini dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode konvensional 

Hal-hal yang telah tercapai dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai 
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Administrator yang 
dengan sub menu Water Level 

memiliki sub menu Daily Report 
yang berfungsi untuk menampilkan laporan dari hasil pencatatan ketinggian air waduk. 

berisi informasi tentang informasi 

Water Level Monitoring. Sub menu ini 
melalui Serial Port di 

Water Level Monitoring, maka akan 

 

dapat menekan tombol Connect untuk 
, kemudian akan terjadi proses penyambungan 

. Jika tidak terdapat kesalahan maka akan 
l data pada Tabel Log yang menginformasikan keadaan ketinggian air saat ini, tanggal perekaman, 

aktif yang menjalankan program ini. Petugas dapat memilih sub menu Daily 
ntuk membuat laporan dari hasil pencatatan 

dari data yang pernah dibuat berdasarkan tanggal yang dipilih dengan cara memilih tanggal yang akan 
ditampilkan datanya Untuk menampilkan laporan dari data yang pernah dibuat sebelumnya, dapat dilakukan 

, lalu memilih. Setelah memilihtanggal yang ingin ditampilkan 
untuk menampilkan data pada tabel. Selain menampilkan data 

Excel, dengan cara mengklik tombol 

etinggian Air Waduk 
kelemahan yang terdapat pada metode konvensional 

hal yang telah tercapai dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai 



 
 

5.1. Program ini dapat memudahkan 
pihak-pihak yang berkepentingan untuk:

5.1.1. Mengetahui terjadinya perubahan ketinggian air secara berkala, otomatis dan akurat.
5.1.2. Mengendalikan pompa air waduk untuk bekerja secara otomatis berdasarkan hasil pantauan 

dari sensor Ultra Sonic.
5.1.3. Mendapatkan laporan hasil pengukuran secara mudah karena dapat dicetak hasilnya pada 

Microsoft Excel dalam bentuk tabel.
5.1.4. Meningkatkan efisiensi waktu bagi operator pintu air waduk. 

5.2. Semua bahan dan komponen yang digunakan seluruhnya dalam tulisan sangat mudah ditemukan, 
sehingga akan memudahkan dalam pengembangan sistem ini.

5.3. Program ini dilengkapi dengan pengaturan 
Sistem Monitoring dan Pengendali Ketinggian Air Waduk Sunter Selatan ini, sehingga diharapkan 
program ini hanya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan saja, dan untuk meminimalkan 
oknum-oknum yang tidak berhak untuk menggunakan apli
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Program ini dapat memudahkan user, dalam hal ini operator pintu air waduk Sunter Selatan dan 
pihak yang berkepentingan untuk: 

Mengetahui terjadinya perubahan ketinggian air secara berkala, otomatis dan akurat.
Mengendalikan pompa air waduk untuk bekerja secara otomatis berdasarkan hasil pantauan 

Ultra Sonic. 
Mendapatkan laporan hasil pengukuran secara mudah karena dapat dicetak hasilnya pada 
Microsoft Excel dalam bentuk tabel. 

waktu bagi operator pintu air waduk.  
Semua bahan dan komponen yang digunakan seluruhnya dalam tulisan sangat mudah ditemukan, 
sehingga akan memudahkan dalam pengembangan sistem ini. 
Program ini dilengkapi dengan pengaturan User dan Password untuk masuk ke
Sistem Monitoring dan Pengendali Ketinggian Air Waduk Sunter Selatan ini, sehingga diharapkan 
program ini hanya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan saja, dan untuk meminimalkan 

oknum yang tidak berhak untuk menggunakan aplikasi ini. 

” Ultrasonic Measurements and Technologies (Sensor Physics and 
Chapman & Hall, London, 1996 halaman 29-121. 

Meisiek, Achim,”Solenoids: Webster's Timeline History”, 2000 – 2007”, Icon Group International, Inc., 
June 6, 2009, halaman 1. 

Electricity and Electronics for HVAC”, Mc. Graw-Hill, New York

Solenoids: Webster's Timeline History, 1802 - 1999”, Icon Group International, Inc.
alaman 4. 

From the Fryer to the Fuel Tank: The Complete Guide to Using Vegetable Oil as an 
Edition, Tickell Energy Consulting, December 1, USA, 2000. 

Microcontroller Project Using The Basic Stamp”, CMP Books, Kansas, 2002. 
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, dalam hal ini operator pintu air waduk Sunter Selatan dan 

Mengetahui terjadinya perubahan ketinggian air secara berkala, otomatis dan akurat. 
Mengendalikan pompa air waduk untuk bekerja secara otomatis berdasarkan hasil pantauan 

Mendapatkan laporan hasil pengukuran secara mudah karena dapat dicetak hasilnya pada 

Semua bahan dan komponen yang digunakan seluruhnya dalam tulisan sangat mudah ditemukan, 

untuk masuk ke dalam aplikasi 
Sistem Monitoring dan Pengendali Ketinggian Air Waduk Sunter Selatan ini, sehingga diharapkan 
program ini hanya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan saja, dan untuk meminimalkan 

Sensor Physics and 

Icon Group International, Inc., 

Hill, New York, Aug 

, Icon Group International, Inc. 

From the Fryer to the Fuel Tank: The Complete Guide to Using Vegetable Oil as an 

s, Kansas, 2002.  
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Penggunaan data operasional harian sebagai sumber informasi strategis kurang memberi kontribusi 

yang memadai bagi organisasi. Data warehouse merupakan suatu konsep dan kombinasi teknol
memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau 
aplikasi operasional. Teknik pengembangan data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metodologi pengembangan Business Life Cycle. 
model star schema. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data warehouse untuk kebutuhan 
Fakultas Teknologi Informasi sesuai dengan model data warehouse star join sehingga dapat memberi 
dukungan dalam pengisian borang standar 3 serta dapat memberikan informasi strategis dalam 
pengambilan keputusan oleh manajemen fakultas. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa model 
prototype data warehouse yang dikembangkan pada Fakultas Teknologi Informasi Uni
menggunakan star schema. Dengan menggunakan Business Intelligent, informasi dari data warehouse dapat 
disajikan dalam bentuk tabular maupun grafik sesuai kebutuhan stakeholder.
 
Kata kunci: Model, Data Warehouse, Business Life Cycle, Ak
 
1. PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi yang terpercaya, cepat dan akurat sangat 
diperlukan bagi sebuah organisasi terutama dalam hal yang sifatnya strategis. Informasi menjadi aset yang 
sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah organisasi. Untuk menyikapi hal tersebut, dibutuhkan suatu 
tindakan yang tepat agar para pengambil keputusan tidak mengalami kesulitan dalam proses pekerjaan 
sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan agar para pengambil keputusan d
dengan informasi yang berkualitas (tepat, akurat, dan relevan). Dengan menggunakan teknologi informasi 
yang sesuai dapat dihasilkan informasi yang berkualitas.
 
1.1. Latar Belakang 

Data warehouse merupakan suatu konsep dan komb
mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Pemakaian 
data warehouse hampir dibutuhkan oleh setiap organisasi, termasuk Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Budi Luhur. Data warehouse 
macam aplikasi atau sistem yang dapat menjamin akses yang lebih cepat bagi manajemen untuk memperoleh 
informasi, dan menganalisisnya sebagai bahan informasi str
akreditasi standar 3. 

 
1.2. Masalah Penelitian 
1.2.1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah: 1) Belum adanya 
dikembangkan untuk keperluan pengisian boring akreditasi standar 3
lulusan. 2) Fakultas saat ini masih sulit mendapatkan informasi yang berkaitan dengan trend kualitas 
mahasiswa per jurusan dari periode ke periode yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi 
kinerja dari setiap jurusannya. 
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ABSTRAK 

Penggunaan data operasional harian sebagai sumber informasi strategis kurang memberi kontribusi 
yang memadai bagi organisasi. Data warehouse merupakan suatu konsep dan kombinasi teknol
memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau 
aplikasi operasional. Teknik pengembangan data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metodologi pengembangan Business Life Cycle. Sementara model data warehouse yang digunakan adalah 
model star schema. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data warehouse untuk kebutuhan 
Fakultas Teknologi Informasi sesuai dengan model data warehouse star join sehingga dapat memberi 

lam pengisian borang standar 3 serta dapat memberikan informasi strategis dalam 
pengambilan keputusan oleh manajemen fakultas. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa model 
prototype data warehouse yang dikembangkan pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur 
menggunakan star schema. Dengan menggunakan Business Intelligent, informasi dari data warehouse dapat 
disajikan dalam bentuk tabular maupun grafik sesuai kebutuhan stakeholder. 

Model, Data Warehouse, Business Life Cycle, Akreditasi, Borang 

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi yang terpercaya, cepat dan akurat sangat 
diperlukan bagi sebuah organisasi terutama dalam hal yang sifatnya strategis. Informasi menjadi aset yang 

bagi kelangsungan sebuah organisasi. Untuk menyikapi hal tersebut, dibutuhkan suatu 
tindakan yang tepat agar para pengambil keputusan tidak mengalami kesulitan dalam proses pekerjaan 

hari. Hal tersebut juga diperlukan agar para pengambil keputusan dapat memperoleh hasil yang sesuai 
dengan informasi yang berkualitas (tepat, akurat, dan relevan). Dengan menggunakan teknologi informasi 
yang sesuai dapat dihasilkan informasi yang berkualitas. 

merupakan suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk 
mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Pemakaian 

hampir dibutuhkan oleh setiap organisasi, termasuk Fakultas Teknologi Informasi 
Data warehouse memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai 

macam aplikasi atau sistem yang dapat menjamin akses yang lebih cepat bagi manajemen untuk memperoleh 
informasi, dan menganalisisnya sebagai bahan informasi strategis khususnya untuk mengisi borang 

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah: 1) Belum adanya data warehouse 
dikembangkan untuk keperluan pengisian boring akreditasi standar 3 mengenai data kemahasiswaan dan 
lulusan. 2) Fakultas saat ini masih sulit mendapatkan informasi yang berkaitan dengan trend kualitas 
mahasiswa per jurusan dari periode ke periode yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi 
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MODEL DATA WAREHOUSE UNTUK MENUNJANG 
PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI STANDAR 3 

PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 

Penggunaan data operasional harian sebagai sumber informasi strategis kurang memberi kontribusi 
yang memadai bagi organisasi. Data warehouse merupakan suatu konsep dan kombinasi teknologi yang 
memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau 
aplikasi operasional. Teknik pengembangan data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sementara model data warehouse yang digunakan adalah 
model star schema. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data warehouse untuk kebutuhan 
Fakultas Teknologi Informasi sesuai dengan model data warehouse star join sehingga dapat memberi 

lam pengisian borang standar 3 serta dapat memberikan informasi strategis dalam 
pengambilan keputusan oleh manajemen fakultas. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa model 

versitas Budi Luhur 
menggunakan star schema. Dengan menggunakan Business Intelligent, informasi dari data warehouse dapat 

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi yang terpercaya, cepat dan akurat sangat 
diperlukan bagi sebuah organisasi terutama dalam hal yang sifatnya strategis. Informasi menjadi aset yang 

bagi kelangsungan sebuah organisasi. Untuk menyikapi hal tersebut, dibutuhkan suatu 
tindakan yang tepat agar para pengambil keputusan tidak mengalami kesulitan dalam proses pekerjaan 

apat memperoleh hasil yang sesuai 
dengan informasi yang berkualitas (tepat, akurat, dan relevan). Dengan menggunakan teknologi informasi 

inasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk 
mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional. Pemakaian 

hampir dibutuhkan oleh setiap organisasi, termasuk Fakultas Teknologi Informasi 
memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai 

macam aplikasi atau sistem yang dapat menjamin akses yang lebih cepat bagi manajemen untuk memperoleh 
ategis khususnya untuk mengisi borang 

data warehouse yang khusus 
mengenai data kemahasiswaan dan 

lulusan. 2) Fakultas saat ini masih sulit mendapatkan informasi yang berkaitan dengan trend kualitas 
mahasiswa per jurusan dari periode ke periode yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi 
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1.2.2. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:
a. Hanya fokus pada desain dan implementasi 

standar 3 dengan menggunakan MySQL serta menggunakan OLAP Mondrian
b. Desain dan implementasi aplikasi yang dibuat bersifat statik hanya untuk borang standar 3 berdasarkan 

surat keputusan  dinas pendidikan tinggi tahun 2009.
c. Pengamatan trend kualitas mahasiswa perjurusan berdasarkan distribusi Indeks Prestasi perperiode.

 
1.2.3. Rumusan Masalah 

Masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk skema, arsitektur, dan model 
statik yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang informasi hasil pengolahan data kemahasiswaan dan 
lulusan sebagai bahan penyusunan borang akreditasi standar 3 tahun 2009?” 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan tulisan ini secara garis besar adalah mendesain model 
diterapkan pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur serta membangun 
sesuai desain sehingga mampu menyajikan informasi mengenai data kemahasiswaan dan lulusan yang dapat 
membantu pihak Fakultas dalam pengisian data borang akreditasi standar 3.

 
2. LANDASAN PEMIKIRAN 

2.1.1 Akreditasi  
Akreditasi dipahami sebagai penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan 

(dalam hal ini pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga pendidikan itu 
 
2.1.2 Data Warehouse 
2.1.2.1 Definisi Data Warehouse 

Data warehouse adalah suatu database
analisis. Suatu data warehouse secara tipikal berisi data yang merepresentasikan sejarah bisnis dari suatu 
perusahaan. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai aplikasi yang ada, kemudian direstrukturisasi lagi 
untuk disimpan dalam suatu Relational Database Management System (RDBMS). Dat
merupakan jantung dan pondasi dari semua proses EIS karena memiliki satu sumber data terintegrasi dengan 
tingkat granularitas yang tepat [2].  

Data warehouse memungkinkan penggunaan untuk memeriksa dan menganalisis data
beberapa bentuk, tetapi data warehouse 
operasional tidak mempengaruhi data warehouse 
data warehouse terdapat beberapa proses diantaranya: me
memper-siapkan (trans-forming, membersihkan, mengintegrasikan, 
menyediakan data untuk pemakai atau aplikasi yang bersifat 
terpercaya ini yang digunakan oleh semua yang membutuhkan (
analisis informasi dan mengambil keputusan (
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Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 
Hanya fokus pada desain dan implementasi data warehouse untuk menunjang data pengisian borang 
standar 3 dengan menggunakan MySQL serta menggunakan OLAP Mondrian-wabit. 

sain dan implementasi aplikasi yang dibuat bersifat statik hanya untuk borang standar 3 berdasarkan 
surat keputusan  dinas pendidikan tinggi tahun 2009. 

kualitas mahasiswa perjurusan berdasarkan distribusi Indeks Prestasi perperiode.

Masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk skema, arsitektur, dan model 
yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang informasi hasil pengolahan data kemahasiswaan dan 

lulusan sebagai bahan penyusunan borang akreditasi standar 3 tahun 2009?”  

Tujuan tulisan ini secara garis besar adalah mendesain model data warehouse yang sesuai untuk 
diterapkan pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur serta membangun 
sesuai desain sehingga mampu menyajikan informasi mengenai data kemahasiswaan dan lulusan yang dapat 

am pengisian data borang akreditasi standar 3. 

dipahami sebagai penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan 
(dalam hal ini pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga pendidikan itu sendiri.  

database yang memiliki struktur khusus untuk pembuatan 
secara tipikal berisi data yang merepresentasikan sejarah bisnis dari suatu 

perusahaan. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai aplikasi yang ada, kemudian direstrukturisasi lagi 
Relational Database Management System (RDBMS). Dat

merupakan jantung dan pondasi dari semua proses EIS karena memiliki satu sumber data terintegrasi dengan 

memungkinkan penggunaan untuk memeriksa dan menganalisis data-
data warehouse tidak dapat membuat keputusan. Proses yang terjadi pada 

data warehouse karena keduanya memiliki database yang terpisah. Dalam 
terdapat beberapa proses diantaranya: mengambil data yang dibutuhkan, mengumpulkan, 

, membersihkan, mengintegrasikan, decoding), menyimpan 
pemakai atau aplikasi yang bersifat query/ reporting (read-only

ya ini yang digunakan oleh semua yang membutuhkan (single version of truth), untuk pelaporan, 
analisis informasi dan mengambil keputusan (analytical application). 
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untuk menunjang data pengisian borang 

sain dan implementasi aplikasi yang dibuat bersifat statik hanya untuk borang standar 3 berdasarkan 

kualitas mahasiswa perjurusan berdasarkan distribusi Indeks Prestasi perperiode. 

Masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk skema, arsitektur, dan model data warehouse 
yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang informasi hasil pengolahan data kemahasiswaan dan 

yang sesuai untuk 
diterapkan pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur serta membangun data warehouse 
sesuai desain sehingga mampu menyajikan informasi mengenai data kemahasiswaan dan lulusan yang dapat 

dipahami sebagai penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan 

yang memiliki struktur khusus untuk pembuatan query dan 
secara tipikal berisi data yang merepresentasikan sejarah bisnis dari suatu 

perusahaan. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai aplikasi yang ada, kemudian direstrukturisasi lagi 
Relational Database Management System (RDBMS). Data warehouse 

merupakan jantung dan pondasi dari semua proses EIS karena memiliki satu sumber data terintegrasi dengan 

-data historis dalam 
keputusan. Proses yang terjadi pada database 

yang terpisah. Dalam 
ngambil data yang dibutuhkan, mengumpulkan, 

, menyimpan (loading), dan 
only). Hanya satu data 

), untuk pelaporan, 



 
 

Proses Pembuatan Data Warehouse [
 
2.1.2.2 Teknik Analisis Data 

Data warehouse dibangun untuk menyediakan kemudahan akses pada sumber data. Ada beberapa teknik 
analisis data yang digunakan, yaitu: (1) Query

Teknik analisis data digunakan untuk memformulasikan dan menampilkan hasil q
isi dari data dengan cara melihatnya dari perspektif yang berbeda dan untuk menemukan pola dari isi data 
yang akan menghasilkan pandangan ke depan dari isi data.
 
2.1.2.3 Teknik Pemodelan Data Warehouse

Data warehouse dan OLAP dibangun
diperlukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi fakta numerik yang memiliki ciri
kurus, dan besar, serta sering berubah dan berguna untuk mengukur (
berisi kolom yang bersifat desktiptif, kecil, pendek, dan lebar yang berguna untuk 
didasarkan pada atribut dimensi. 

Dalam dimensional modeling, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membuat 
yaitu: 
1. Skema bintang (star schema) [3] 

Skema ini mengikuti bentuk bintang, dimana terdapat satu tabel fakta (
beberapa tabel dimensi (dimensional tables
dengan ke tabel fakta. Primary key
dikatan juga bahwa tabel fakta memiliki kombinasi 

2. Skema salju (snowflake Schema) [3]
Skema keping salju merupakan perluasan dari skema bintang 
lebih dimensi. Hanya saja pada snowflake
sedangkan tabel yang lain dihubungkan pada tabel dimensi utama. 
 

2.1.2.4 Operasi-operasi OLAP 
Operasi-operasi yang terdapat pada OLAP antara lain:

1. Slicing dan Dicing 
Slicing dan dicing adalah operasi untuk melihat data sebagai visualisasi dari kubus. Dengan 
dicing pengguna dapat melihat data dari beberapa perspektif. Pengguna dapat mengekstrak bagian dari 
data agregrated dan dapat memeriksa dengan detail berdasarkan dimensi
Agregrated merupakan data praperhitungan (
summarized) sehingga query pada kubus 
memfokuskan pada perspektif yang spesifik (pada suatu dimensi). Sedangkan 
kemampuan untuk melihat pemilihan data pada dua dimensi atau lebih. Yaitu dengan merotasi 
perspektif yang lain sehingga pengguna dapat melihat lebih spesifik terhadap data yang dianalisis. 

2. Roll up dan drill down 
Drill down dan roll up adalah operasi untuk melihat data global atau detail disepanjang 
dimensi. Roll up untuk melihat data secara global atau rangkuma
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Gambar 2  

Proses Pembuatan Data Warehouse [1] 

untuk menyediakan kemudahan akses pada sumber data. Ada beberapa teknik 
analisis data yang digunakan, yaitu: (1) Query dan report, (2) Analisis multidimensional, (3) 

digunakan untuk memformulasikan dan menampilkan hasil query untuk menganalisis 
isi dari data dengan cara melihatnya dari perspektif yang berbeda dan untuk menemukan pola dari isi data 
yang akan menghasilkan pandangan ke depan dari isi data. 

Pemodelan Data Warehouse 
dibangun berdasarkan multidimensional data model. Pada model ini 

diperlukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi fakta numerik yang memiliki ciri
kurus, dan besar, serta sering berubah dan berguna untuk mengukur (measure). Sedangkan tab
berisi kolom yang bersifat desktiptif, kecil, pendek, dan lebar yang berguna untuk filtering

dimensional modeling, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membuat 

Skema ini mengikuti bentuk bintang, dimana terdapat satu tabel fakta ( fact table) di pusat bintang dengan 
dimensional tables) yang mengelilinginya. Semua tabel dimensi berhubungan 

Primary key pada tabel dimensi akan menjadi key pada tabel fakta atau dapat 
dikatan juga bahwa tabel fakta memiliki kombinasi key dari tabel dimensi. 

) [3] 
Skema keping salju merupakan perluasan dari skema bintang dimana skema ini juga mempunyai satu atau 

snowflake, tabel yang berelasi pada fact table hanya tabel dimensi utama, 
sedangkan tabel yang lain dihubungkan pada tabel dimensi utama.  

pada OLAP antara lain: 

adalah operasi untuk melihat data sebagai visualisasi dari kubus. Dengan 
pengguna dapat melihat data dari beberapa perspektif. Pengguna dapat mengekstrak bagian dari 

dan dapat memeriksa dengan detail berdasarkan dimensi-dimensi yang diinginkan. Data 
merupakan data praperhitungan (precalculated) dalam bentuk rangkuman data

pada kubus (cube) lebih cepat. Slicing memotong kubus sehingga dapat 
memfokuskan pada perspektif yang spesifik (pada suatu dimensi). Sedangkan dicing
kemampuan untuk melihat pemilihan data pada dua dimensi atau lebih. Yaitu dengan merotasi 

gguna dapat melihat lebih spesifik terhadap data yang dianalisis. 

adalah operasi untuk melihat data global atau detail disepanjang 
melihat data secara global atau rangkuman (summary). Drill
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untuk menyediakan kemudahan akses pada sumber data. Ada beberapa teknik 
, (3) Data mining. 

uery untuk menganalisis 
isi dari data dengan cara melihatnya dari perspektif yang berbeda dan untuk menemukan pola dari isi data 

berdasarkan multidimensional data model. Pada model ini 
diperlukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi fakta numerik yang memiliki ciri -ciri: panjang, 

). Sedangkan tabel dimensi 
filtering (menyaring) dan 

dimensional modeling, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membuat data warehouse, 

) di pusat bintang dengan 
) yang mengelilinginya. Semua tabel dimensi berhubungan 

pada tabel fakta atau dapat 

ema ini juga mempunyai satu atau 
hanya tabel dimensi utama, 

adalah operasi untuk melihat data sebagai visualisasi dari kubus. Dengan slicing dan 
pengguna dapat melihat data dari beberapa perspektif. Pengguna dapat mengekstrak bagian dari 

dimensi yang diinginkan. Data 
dalam bentuk rangkuman data (data 

memotong kubus sehingga dapat 
dicing memberikan 

kemampuan untuk melihat pemilihan data pada dua dimensi atau lebih. Yaitu dengan merotasi cube pada 
gguna dapat melihat lebih spesifik terhadap data yang dianalisis.  

adalah operasi untuk melihat data global atau detail disepanjang level hiraraki 
Drill down memandu 



 
 

pengguna untuk memperoleh data yang lebih detail. 
pertanyaan atas suatu kasus tertentu. Misalnya untuk menjawab pertanyaan ketika sebuah 
number (rata-rata atau jumlah) di bawah atau di atas harapan.
 

2.1.2.5 Arsitektur Data Warehouse 
Dalam pemilihan sebuah arsitektur 

warehouse ditempatkan dan juga dimana kendali kontrol data. Ada beberapa model arsitektur 
warehouse yang dapat digunakan untuk pembangunan sebuah 
berikut: [4] 
1. Generic Two-Level Architecture 

Pada arsitektur Generic Two Level ini data diekstrak dari berbagai macam sumber data. Kemudian data 
tersebut di transformasikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke sebuah 

2. Independent Data Mart 
Pada arsitektur Independent Data Mart 
disimpan dalam beberapa data mart
digunakan pada kelompok pengguna tertentu). 

3. Dependent Data Mart 
Arsitektur data mart ini menggunakan 
yang tidak dapat dilakukan pada arsitektur 
dengan menyediakan sumber terintegrasi untuk  seluruh data operasional dalam suatu 
store. 

4. Logical Data Mart dan Real Time Data Warehouse
Arsitektur ini sangat baik untuk ukuran 
data warehouse dengan kinerja yang sangat tinggi. Beberapa karakteristik untuk arisitektur ini yaitu:
a. Logical data mart tidak secara fisik terpisah dengan 

fisik database. 
b. Beberapa data dipindahkan kedalam 

komputasi yang tinggi. 
c. Data mart baru dapat dibuat dengan cepat karena tidak ada 

pemuatan data ke database secara rutin.
d. Data mart selalu up-to-date karena data dibuat dari 
Active Data Warehouse berarti bahwa sumber
saling bertukar data dan rule bisnis secara 

 
2.1.2.6 Implementasi Data Warehouse

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan arsitektur 
1. Top Down 

Langkah awal implementasi data warehouse 
perusahaan, dilanjutkan membangun 
warehouse yang dibangun sebelumnya.

2. Bottom Up 
Dimulai dengan membangun data mart
dari pengembangan infrastruktur yang telah lengkap. 
dibuatkan data mart baru. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya bermacam
digabungkan menjadi sebuah data warehouse

3. Kombinasi 
Merupakan implementasi data warehouse 
mencari alternatif yang terbaik sesuai dengan kebutuhan.

 
2.1.3 Teknik Pengembangan 

Teknik pengembangan data warehouse 
metodologi pengembangan Business Life
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pengguna untuk memperoleh data yang lebih detail. Drill down ini biasa digunakan untuk menjawab 
pertanyaan atas suatu kasus tertentu. Misalnya untuk menjawab pertanyaan ketika sebuah 

bawah atau di atas harapan. 

arsitektur data warehouse, terlebih dahulu harus ditentukan dimana 
ditempatkan dan juga dimana kendali kontrol data. Ada beberapa model arsitektur 
yang dapat digunakan untuk pembangunan sebuah data warehouse, diantaranya adalah sebagai 

ini data diekstrak dari berbagai macam sumber data. Kemudian data 
ikan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke sebuah data warehouse

Independent Data Mart  data tidak disimpan dalam data warehouse yang besar, melainkan 
data mart (sebuah data warehouse yang dibatasi ruang lingkupnya untuk 

digunakan pada kelompok pengguna tertentu).  

ini menggunakan data warehouse yang terpusat, selain itu keterbatasan 
yang tidak dapat dilakukan pada arsitektur independent data mart dapat dihilangkan pada arsitektur ini 
dengan menyediakan sumber terintegrasi untuk  seluruh data operasional dalam suatu 

Real Time Data Warehouse 
Arsitektur ini sangat baik untuk ukuran data warehouse yang sedang atau kebutuhan memiliki teknologi 

dengan kinerja yang sangat tinggi. Beberapa karakteristik untuk arisitektur ini yaitu:
tidak secara fisik terpisah dengan database tetapi hanya perbedaan 

Beberapa data dipindahkan kedalam data warehouse untuk meningkatkan utilisasi kinerja pada 

baru dapat dibuat dengan cepat karena tidak ada database secara fisik dan tidak ada 
secara rutin. 
karena data dibuat dari view ketika view diacu. 

berarti bahwa sumber-sumber data decision support services dan 
bisnis secara real time. 

Data Warehouse 
yang digunakan untuk mengimplementasikan arsitektur data warehouse

data warehouse adalah membangun sebuah data warehouse 
perusahaan, dilanjutkan membangun data mart yang berisi data warehouse khusus bagian dari 

yang dibangun sebelumnya. 

mart untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu tanpa menunggu 
dari pengembangan infrastruktur yang telah lengkap. Ketika ada permasalahan yang lain, maka akan 

baru. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya bermacam-macam data
data warehouse. 

data warehouse dengan pendekatan bottom up dan top down
mencari alternatif yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. 

data warehouse yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
Life Cycle dengan tahapan sebagai berikut. 
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ini biasa digunakan untuk menjawab 
pertanyaan atas suatu kasus tertentu. Misalnya untuk menjawab pertanyaan ketika sebuah summary 

, terlebih dahulu harus ditentukan dimana data 
ditempatkan dan juga dimana kendali kontrol data. Ada beberapa model arsitektur data 

, diantaranya adalah sebagai 

ini data diekstrak dari berbagai macam sumber data. Kemudian data 
data warehouse yang besar. 

yang besar, melainkan 
yang dibatasi ruang lingkupnya untuk 

yang terpusat, selain itu keterbatasan drill-down 
dapat dihilangkan pada arsitektur ini 

dengan menyediakan sumber terintegrasi untuk  seluruh data operasional dalam suatu operational data 

yang sedang atau kebutuhan memiliki teknologi 
dengan kinerja yang sangat tinggi. Beberapa karakteristik untuk arisitektur ini yaitu: 

tetapi hanya perbedaan view terhadap 

untuk meningkatkan utilisasi kinerja pada 

secara fisik dan tidak ada 

dan data warehouse 

data warehouse: 

data warehouse pada semua data 
khusus bagian dari data 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu tanpa menunggu 
Ketika ada permasalahan yang lain, maka akan 

data mart tersebut 

top down. Hal ini untuk 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 



 
 

 Teknik Pengembangan Data Warehouse
 
2.1.4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir peneliti dapat menduga hasil dari penelitian untuk 
dijadikan pedoman agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dinyatakan. Dugaan tersebut 
adalah bahwa pengembangan model data warehouse
standar 3 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

 
3. PERANCANGAN MODEL DATA WAREHOUSE
3.1 Manajemen Proyek dan Kebutuhan Proyek
3.1.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen da
Berdasarkan pengumpulan data dari dokumen yang didapat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan 
(requirement definition) sebagai berikut: 1)Laporan Jumlah Calon Mahasiswa, 2)Laporan Jumlah Mahasiswa 
Baru, 3)Laporan Jumlah Total Mahasiswa, 4)Laporan Jumlah Lulusan, 5)Laporan Sebaran Nilai Indeks 
Prestasi Kumulatif, 6)Laporan Prosentase Lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif.

 
3.2 Pengembangan Desain Data Warehouse
3.1.2 Perancangan Arsitektur Data Warehouse

Data warehouse yang akan dikembangkan adalah 
sebagai panduan untuk pengisian borang akreditasi juga untuk keperluan evaluasi fakultas tersebut. 
Informasi yang akan ditampilkan meliputi informasi mengenai jumlah calon maha
baru pada fakultas tersebut, jumlah lulusan yang sekaligus dikelompokkan berdasarkan nilai Indeks Prestasi 
Kumulatif beserta prosentasenya. 

 

Rancangan Arsitektur Logical Data Warehouse Kemahasiswaan dan Lulusan
 
3.3 Pemodelan Data Dimensional 

Skema model data warehouse yang digunakan adalah 
tabel fakta dengan beberapa tabel dimensi yang mengelilinginya dan terhubung langsung ke tabel fakta. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem yang menangani penerimaan mahasiswa baru dan 
sistem akademik kemahasiswaan, diperoleh beberapa tabel dimensi dengan beberapa tabel fakta.
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Gambar 3 

Teknik Pengembangan Data Warehouse 

teoritis dan kerangka berpikir peneliti dapat menduga hasil dari penelitian untuk 
dijadikan pedoman agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dinyatakan. Dugaan tersebut 

data warehouse dapat mendukung proses penyusunan borang akreditasi 
standar 3 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. 

PERANCANGAN MODEL DATA WAREHOUSE 
Manajemen Proyek dan Kebutuhan Proyek 

 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dari borang akreditasi standar 3. 

Berdasarkan pengumpulan data dari dokumen yang didapat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan 
) sebagai berikut: 1)Laporan Jumlah Calon Mahasiswa, 2)Laporan Jumlah Mahasiswa 

l Mahasiswa, 4)Laporan Jumlah Lulusan, 5)Laporan Sebaran Nilai Indeks 
Prestasi Kumulatif, 6)Laporan Prosentase Lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif.

Data Warehouse 
Data Warehouse 

yang akan dikembangkan adalah data warehouse pada Fakultas Teknologi Informasi 
sebagai panduan untuk pengisian borang akreditasi juga untuk keperluan evaluasi fakultas tersebut. 
Informasi yang akan ditampilkan meliputi informasi mengenai jumlah calon mahasiswa, jumlah mahasiswa 
baru pada fakultas tersebut, jumlah lulusan yang sekaligus dikelompokkan berdasarkan nilai Indeks Prestasi 

Gambar 6 
Rancangan Arsitektur Logical Data Warehouse Kemahasiswaan dan Lulusan

yang digunakan adalah star schema. Model ini memiliki satu tabel sebagai 
tabel fakta dengan beberapa tabel dimensi yang mengelilinginya dan terhubung langsung ke tabel fakta. 

kukan terhadap sistem yang menangani penerimaan mahasiswa baru dan 
sistem akademik kemahasiswaan, diperoleh beberapa tabel dimensi dengan beberapa tabel fakta.
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teoritis dan kerangka berpikir peneliti dapat menduga hasil dari penelitian untuk 
dijadikan pedoman agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dinyatakan. Dugaan tersebut 

nyusunan borang akreditasi 

ri borang akreditasi standar 3. 
Berdasarkan pengumpulan data dari dokumen yang didapat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan 

) sebagai berikut: 1)Laporan Jumlah Calon Mahasiswa, 2)Laporan Jumlah Mahasiswa 
l Mahasiswa, 4)Laporan Jumlah Lulusan, 5)Laporan Sebaran Nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif, 6)Laporan Prosentase Lulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif. 

pada Fakultas Teknologi Informasi 
sebagai panduan untuk pengisian borang akreditasi juga untuk keperluan evaluasi fakultas tersebut. 

siswa, jumlah mahasiswa 
baru pada fakultas tersebut, jumlah lulusan yang sekaligus dikelompokkan berdasarkan nilai Indeks Prestasi 

 

Rancangan Arsitektur Logical Data Warehouse Kemahasiswaan dan Lulusan 

. Model ini memiliki satu tabel sebagai 
tabel fakta dengan beberapa tabel dimensi yang mengelilinginya dan terhubung langsung ke tabel fakta. 

kukan terhadap sistem yang menangani penerimaan mahasiswa baru dan 
sistem akademik kemahasiswaan, diperoleh beberapa tabel dimensi dengan beberapa tabel fakta. 



 
 

1. calon_mhs_fact 
Tabel fakta ini berisi informasi mengenai calon mahasiswa baru yang terkait denga
mahasiswa baru setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi berdasarkan calon mahasiswa 
yang mendaftar sampai dengan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa 
baru. 

Star Schema Calon Mahasiswa
 
2. mhs_fact 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai mahasiswa pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi 
Informasi mulai dari mahasiswa baru, mahasiswa yang aktif kuliah, sampai dengan mahasiswa yang lulus 
pada tahun ajaran tertentu. 

 
3. ipk_fact 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai jangkauan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 
lulus pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi yang dikelompokkan berdasarkan 
nilai IPK terendah, nilai IPK rata-rata, dan nilai IPK tertinggi.

Star Schema Range nilai IPK Lulusan Reguler

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

  16 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai calon mahasiswa baru yang terkait denga
mahasiswa baru setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi berdasarkan calon mahasiswa 
yang mendaftar sampai dengan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa 

 
Gambar 8 

Star Schema Calon Mahasiswa Reguler 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai mahasiswa pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi 
Informasi mulai dari mahasiswa baru, mahasiswa yang aktif kuliah, sampai dengan mahasiswa yang lulus 

 
Gambar 9 

Star Schema Mahasiswa 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai jangkauan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 
lulus pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi yang dikelompokkan berdasarkan 

rata, dan nilai IPK tertinggi. 

 
Gambar 10 

Star Schema Range nilai IPK Lulusan Reguler 
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Tabel fakta ini berisi informasi mengenai calon mahasiswa baru yang terkait dengan informasi calon 
mahasiswa baru setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi berdasarkan calon mahasiswa 
yang mendaftar sampai dengan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai mahasiswa pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi 
Informasi mulai dari mahasiswa baru, mahasiswa yang aktif kuliah, sampai dengan mahasiswa yang lulus 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai jangkauan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa 
lulus pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi yang dikelompokkan berdasarkan 



 
 

 
4. persen_ipk_fact 

Tabel fakta ini berisi informasi mengenai persentase Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa  
lulus pada setiap program studi pada Fakultas Teknologi Informasi. Persentase tersebut dikelompokkan 
berdasarkan persentase nilai IPK dibawah 2.75, persentase nilai IPK antara 2.75 sampai dengan 3.50, dan 
persentase nilai IPK diatas 3.50. 

Star Schema Persentase nilai IPK Lulus
 

3.4 Pengisian Data Warehouse 
Proses pengisian sumber data ke dalam 

data melalui proses pemilihan data kemudian disimpan pada 
proses cleansing terhadap data, diantaranya pembersihan terhadap data yang berulang serta data yang tidak 
konsisten seperti data kosong, data rusak, data yang isinya tidak sesuai. Proses selanjutnya yang harus 
dilakukan adalah pemilihan terhadap data. Penggabungan, dan ag
yang sesuai dengan tabel dimensi yang akan dibuat. Terakhir adalah 
yang digunakan adalah data hasil dari proses sebelumnya dengan menggunakan 

 
3.5 Pembuatan Prototipe Data Wareh

Tujuan dari pembuatan prototipe data warehouse 
pengguna dengan data warehouse 
merepresentasikan model data warehouse 

 
3.5.1 Presentasi Data Warehouse 

Platform database yang digunakan dalam pengembangan model dalam penelitian ini adalah MySQL, 
sementara untuk presentasi data kepada pengguna digunakan 
engine yang menggunakan bahasa pemrograman Ja
yang dapat menampilkan OLAP berupa tabel dan diagram.

 
3.5.2 Penyediaan Informasi 

Dengan menggunakan data warehouse
kemahasiswaan dan lulusan dengan cepat, t

 
3.5.3 Representasi OLAP pada star join

Table mhs_fact dapat menampilkan data yang berkaitan dengan data jumlah mahasiswa baru, jumlah 
mahasiswa yang masih dalam masa aktif kuliah, serta jumlah lulusan pada tahun tertentu. Berikut be
contohnya: 
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Tabel fakta ini berisi informasi mengenai persentase Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa  
ada Fakultas Teknologi Informasi. Persentase tersebut dikelompokkan 

berdasarkan persentase nilai IPK dibawah 2.75, persentase nilai IPK antara 2.75 sampai dengan 3.50, dan 

 
Gambar 11 

Star Schema Persentase nilai IPK Lulusan Reguler 

sumber data ke dalam data warehouse berawal dengan proses ekstrasi terhadap sumber 
data melalui proses pemilihan data kemudian disimpan pada database temporary. Kemudian

terhadap data, diantaranya pembersihan terhadap data yang berulang serta data yang tidak 
konsisten seperti data kosong, data rusak, data yang isinya tidak sesuai. Proses selanjutnya yang harus 
dilakukan adalah pemilihan terhadap data. Penggabungan, dan agregasi untuk mendapatkan data ringkasan 
yang sesuai dengan tabel dimensi yang akan dibuat. Terakhir adalah loading data ke data warehouse
yang digunakan adalah data hasil dari proses sebelumnya dengan menggunakan quey. 

Data Warehouse 
data warehouse adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan 

data warehouse yang dibuat. Prototipe ini dijadikan sebagai gambaran untuk 
data warehouse yang dibuat. 

yang digunakan dalam pengembangan model dalam penelitian ini adalah MySQL, 
sementara untuk presentasi data kepada pengguna digunakan tools Mondrian-wabit, yang merupakan OLAP 

yang menggunakan bahasa pemrograman Java dan Jpivot, yang merupakan Java Server Packacge 
yang dapat menampilkan OLAP berupa tabel dan diagram. 

data warehouse, diharapkan mampu menyediakan informasi mengenai data 
kemahasiswaan dan lulusan dengan cepat, tepat, dan akurat.  

star join Mahasiswa 
mhs_fact dapat menampilkan data yang berkaitan dengan data jumlah mahasiswa baru, jumlah 

mahasiswa yang masih dalam masa aktif kuliah, serta jumlah lulusan pada tahun tertentu. Berikut be
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Tabel fakta ini berisi informasi mengenai persentase Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa  
ada Fakultas Teknologi Informasi. Persentase tersebut dikelompokkan 

berdasarkan persentase nilai IPK dibawah 2.75, persentase nilai IPK antara 2.75 sampai dengan 3.50, dan 

berawal dengan proses ekstrasi terhadap sumber 
Kemudian dilanjutkan 

terhadap data, diantaranya pembersihan terhadap data yang berulang serta data yang tidak 
konsisten seperti data kosong, data rusak, data yang isinya tidak sesuai. Proses selanjutnya yang harus 

regasi untuk mendapatkan data ringkasan 
data warehouse. Data 

adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan 
yang dibuat. Prototipe ini dijadikan sebagai gambaran untuk 

yang digunakan dalam pengembangan model dalam penelitian ini adalah MySQL, 
wabit, yang merupakan OLAP 

Java Server Packacge 

, diharapkan mampu menyediakan informasi mengenai data 

mhs_fact dapat menampilkan data yang berkaitan dengan data jumlah mahasiswa baru, jumlah 
mahasiswa yang masih dalam masa aktif kuliah, serta jumlah lulusan pada tahun tertentu. Berikut beberapa 



 
 

Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa, dan Lulusan per Tahun Ajaran dan Program Studi
 

Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa per Program Studi dan Status Mahasiswa
 

Grafik Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa, dan Lulusan
 
3.6 Pengujian Kualitas Prototipe Data Warehouse

Tahap pengujian kualitas prototype
sesuai kebutuhan pengguna. Untuk pengujian 
prototype interface data warehouse, pejabat struktural pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi 
Luhur akan menjadi pengguna data warehouse
warehouse dalam menghasilkan data dan informasi. 

Hal-hal yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian 
1. Tingkat kemudahan menjalankan aplikasi 
2. Tingkat respon aplikasi terhadap setiap aksi dari pengguna 
3. Kemampuan data warehouse 

borang akreditasi standar 3. 
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Gambar 12 

Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa, dan Lulusan per Tahun Ajaran dan Program Studi

 
Gambar 13 

Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa per Program Studi dan Status Mahasiswa

 
Gambar 14 

Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa, dan Lulusan 

Data Warehouse 
prototype ditujukan untuk mengetahui apakah data warehouse

sesuai kebutuhan pengguna. Untuk pengujian prototype data warehouse dilakukan dengan menguji 
pejabat struktural pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi 

data warehouse. Pengujian berupa presentasi tentang kemampuan 
ata dan informasi.  

hal yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian prototype data warehouse ini adalah:
Tingkat kemudahan menjalankan aplikasi data warehouse 
Tingkat respon aplikasi terhadap setiap aksi dari pengguna data warehouse 

ehouse dalam merepresentasikan informasi yang dibutuhkan untuk pengisian 
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Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa, dan Lulusan per Tahun Ajaran dan Program Studi 

Informasi Jumlah Mahasiswa Baru, Total Mahasiswa per Program Studi dan Status Mahasiswa 

data warehouse yang dibangun 
dilakukan dengan menguji 

pejabat struktural pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi 
. Pengujian berupa presentasi tentang kemampuan data 

ini adalah: 

dalam merepresentasikan informasi yang dibutuhkan untuk pengisian 



 
 

4. Kemudahan yang disediakan oleh 
informasi yang ditampilkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis.

 
Berdasarkan hasil evaluasi dari rancangan dan presentasi 

cukup baik dari rancangan data warehouse
menampilkan data dan informasi data warehouse

Dari hasil evaluasi awal ditemukan beberapa kelemahan dari 
lain : 

• Belum dapat melihat informasi data mahasiswa di kampus cabang yang lokasinya terpisah karena pada 
saat pembuatan prototype data warehouse 

• Data warehouse belum menyediakan informasi data eksternal dan data tekstual yang digunakan untu
melihat informasi detail mahasiswa.

 
3.7 Implikasi Penelitian 

Dengan adanya data warehouse dengan
akademik dapat disimpan dengan aman dalam waktu yang lama serta dalam jumlah yang besar di dalam 
warehouse walaupun sumber data operasional mengalami masalah. Implikasi lainnya pada software adalah 
kinerja aplikasi sistem informasi operasional sehari
terganggu dengan dibangunnya data warehouse 
untuk menunjang pengisian borang akreditasi dan untuk menunjang keputusan strategis fakultas tidak lagi 
menggunakan query langsung ke database

Dengan adanya data warehouse diharapkan pihak ma
kinerja juga dalam hal pengambilan keputusan strategis berdasarkan informasi yang dihasilkan guna 
peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan dalam hal ini mahasiswa serta lulusan. Pihak manajemen 
juga dimudahkan dalam menganalisis mengenai kualitas akademik dari mahasiswa dan lulusan melalui 
informasi yang disajikan. 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, seperti 
penerapan data mining yang dapat dimanf
baru yang akan mengambil jurusan tertentu, pola mahasiswa hingga lulusan berdasarkan akumulasi nilai 
akademik, serta untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa berdasarkan nilai, dan prediks
berkaitan dengan bidang akademik kemahasiswaan. 

 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai pengembangan model 
pengembangan model data warehouse
lain: 
1. Kemudahan Mendapatkan Informasi

Model data warehouse dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan 
informasi strategis untuk menunjang pengisian borang akreditasi standar 3 serta dapat dijadikan sebagai 
acuan para pengambil keputusan tingkat fakultas untuk mendukung proses evaluasi dan perencanaan 
dibidang akademik kemahasiswaan.

2. Penyusunan Laporan Lebih Efektif  
Dengan bantuan presentasi data dari 
pembuatan laporan dan penghematan biaya operasional sehari
dicetak, kini dapat diminimalkan. 

3. Meningkatkan Keamanan Data 
Dengan pemisahan antara data operasional sehari
terhadap data operasional dapat dikurangi sehingga perubahan data operasional data diminimalkan dan 
sistem informasi pada Universitas Budi Luhur tidak terbebani dengan proses 
laporan. 

 
4.2 Saran 

Dari hasil analisis pengembangan data warehouse
didapat beberapa saran antara lain: 
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Kemudahan yang disediakan oleh data warehouse dapat membantu menganalisis data dan 
informasi yang ditampilkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi dari rancangan dan presentasi data warehouse di dapatkan hasil data yang 
data warehouse yang dibuat dengan menggunakan business intelligence

data warehouse. 
Dari hasil evaluasi awal ditemukan beberapa kelemahan dari interface dan protipe data

rmasi data mahasiswa di kampus cabang yang lokasinya terpisah karena pada 
data warehouse masih menggunakan data mahasiswa kampus pusat.

belum menyediakan informasi data eksternal dan data tekstual yang digunakan untu
melihat informasi detail mahasiswa. 

dengan server yang terpisah, maka data operasional serta informasi 
akademik dapat disimpan dengan aman dalam waktu yang lama serta dalam jumlah yang besar di dalam 

walaupun sumber data operasional mengalami masalah. Implikasi lainnya pada software adalah 
kinerja aplikasi sistem informasi operasional sehari-hari yang digunakan pada Universitas Budi Luhur tidak 

data warehouse ini, karena proses pengambilan laporan yang digunakan 
untuk menunjang pengisian borang akreditasi dan untuk menunjang keputusan strategis fakultas tidak lagi 

database operasional. 
diharapkan pihak manajemen tingkat fakultas dapat meningkatkan 

kinerja juga dalam hal pengambilan keputusan strategis berdasarkan informasi yang dihasilkan guna 
peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan dalam hal ini mahasiswa serta lulusan. Pihak manajemen 

ahkan dalam menganalisis mengenai kualitas akademik dari mahasiswa dan lulusan melalui 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, seperti 
yang dapat dimanfaatkan untuk mencari pola karakteristik penerimaan mahasiswa 

baru yang akan mengambil jurusan tertentu, pola mahasiswa hingga lulusan berdasarkan akumulasi nilai 
akademik, serta untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa berdasarkan nilai, dan prediks
berkaitan dengan bidang akademik kemahasiswaan.  

Berdasarkan pembahasan mengenai pengembangan model data warehouse, dapat disimpulkan bahwa 
data warehouse pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur antara 

Kemudahan Mendapatkan Informasi 
dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder 

informasi strategis untuk menunjang pengisian borang akreditasi standar 3 serta dapat dijadikan sebagai 
acuan para pengambil keputusan tingkat fakultas untuk mendukung proses evaluasi dan perencanaan 
dibidang akademik kemahasiswaan. 

 
dari data warehouse dan business intelligent, berdampak pada efektifitas 

pembuatan laporan dan penghematan biaya operasional sehari-hari karena laporan yang sebelumnya harus 

Dengan pemisahan antara data operasional sehari-hari dengan data yang digunakan untuk analisis, akses 
terhadap data operasional dapat dikurangi sehingga perubahan data operasional data diminimalkan dan 

i pada Universitas Budi Luhur tidak terbebani dengan proses query 

data warehouse bidang akademik kemahasiswaan pada penelitian ini, 
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dapat membantu menganalisis data dan 
informasi yang ditampilkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis. 

di dapatkan hasil data yang 
business intelligence untuk 

data warehouse, antara 

rmasi data mahasiswa di kampus cabang yang lokasinya terpisah karena pada 
masih menggunakan data mahasiswa kampus pusat. 

belum menyediakan informasi data eksternal dan data tekstual yang digunakan untuk 

yang terpisah, maka data operasional serta informasi 
akademik dapat disimpan dengan aman dalam waktu yang lama serta dalam jumlah yang besar di dalam data 

walaupun sumber data operasional mengalami masalah. Implikasi lainnya pada software adalah 
hari yang digunakan pada Universitas Budi Luhur tidak 
i, karena proses pengambilan laporan yang digunakan 

untuk menunjang pengisian borang akreditasi dan untuk menunjang keputusan strategis fakultas tidak lagi 

najemen tingkat fakultas dapat meningkatkan 
kinerja juga dalam hal pengambilan keputusan strategis berdasarkan informasi yang dihasilkan guna 
peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan dalam hal ini mahasiswa serta lulusan. Pihak manajemen 

ahkan dalam menganalisis mengenai kualitas akademik dari mahasiswa dan lulusan melalui 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, seperti 
aatkan untuk mencari pola karakteristik penerimaan mahasiswa 

baru yang akan mengambil jurusan tertentu, pola mahasiswa hingga lulusan berdasarkan akumulasi nilai 
akademik, serta untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa berdasarkan nilai, dan prediksi yang 

, dapat disimpulkan bahwa 
pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur antara 

 dapat memberikan 
informasi strategis untuk menunjang pengisian borang akreditasi standar 3 serta dapat dijadikan sebagai 
acuan para pengambil keputusan tingkat fakultas untuk mendukung proses evaluasi dan perencanaan 

berdampak pada efektifitas 
hari karena laporan yang sebelumnya harus 

hari dengan data yang digunakan untuk analisis, akses 
terhadap data operasional dapat dikurangi sehingga perubahan data operasional data diminimalkan dan 

 data untuk mebuat 

bidang akademik kemahasiswaan pada penelitian ini, 



 
 

1. Diharapkan kinerja manajemen dapat terbantu dalam membuat keputusan dan analisis berdasarkan 
informasi yang disajikan data warehouse

2. Hendaknya dilakukan proses validasi dan standarisasi terhadap masukan data pada beberapa sistem yang 
digunakan di Universitas Budi Luhur, s
konsisten. 

3. Pada pengembangan selanjutnya hendaknya dapat menampilkan informasi mengenai data kemahasiswaan 
dan alumni dengan lebih rinci seperti data kemahasiswaan kampus cabang dan untuk proses
menggunakan aplikasi perantara (middleware application

4. Pada pengembangan selanjutnya dapat dibuat
karakteristik mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, menjadi mahasiswa, hingga mahasiswa lu
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najemen dapat terbantu dalam membuat keputusan dan analisis berdasarkan 
data warehouse ini. 

Hendaknya dilakukan proses validasi dan standarisasi terhadap masukan data pada beberapa sistem yang 
digunakan di Universitas Budi Luhur, sehingga dapat menghindarkan dari permasalahan data yang tidak 

Pada pengembangan selanjutnya hendaknya dapat menampilkan informasi mengenai data kemahasiswaan 
dan alumni dengan lebih rinci seperti data kemahasiswaan kampus cabang dan untuk proses

middleware application). 
Pada pengembangan selanjutnya dapat dibuat data mining untuk memprediksi serta mengetahui pola 
karakteristik mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, menjadi mahasiswa, hingga mahasiswa lu
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Morgan Kaufmann Publishers. 2006. 

Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

  

najemen dapat terbantu dalam membuat keputusan dan analisis berdasarkan 

Hendaknya dilakukan proses validasi dan standarisasi terhadap masukan data pada beberapa sistem yang 
ehingga dapat menghindarkan dari permasalahan data yang tidak 

Pada pengembangan selanjutnya hendaknya dapat menampilkan informasi mengenai data kemahasiswaan 
dan alumni dengan lebih rinci seperti data kemahasiswaan kampus cabang dan untuk proses ETL sudah 

untuk memprediksi serta mengetahui pola 
karakteristik mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, menjadi mahasiswa, hingga mahasiswa lulus. 

Konsep, http://ban-
pt.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=56&lang=in. 

edition. New York: Wiley Computer publishing. 2005. 
Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals. John 

anagement. 8th edition. 

edition. San Fransisco: 
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Pada era sekarang ini di mana 
kantor besar, kecil bahkan pada setiap rumah
memilih infrastruktur komunikasi suara untuk komunikasi internal di dalam kantor dan ke luar 
beberapa pilihan infrastruktur komunikasi antara lain memakai PBX internal ataukah memakai VoIP. 
Makalah ini bertujuan membandingkan kedua metoda komunikasi itu agar pengelola kantor dapat 
mengambil keputusan yang tepat dalam memilih salah satu
memberikan bobot kepada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan.
 
Kata kunci: VoIP, PBX, komunikasi 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Saat ini perkembangan Informasi yang begitu pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan 
teknologi komputer baik hardware dan 
hal ini menyebabkan teknologi jaringan komputer semakin berkembang.
komputer bermunculan jaringan sosial yang banyak digemari oleh masyarakat karena penggunaan dan 
manfaatnya sangat disenangi oleh masyarakat seperti Yahoo Messengger, Skype dan lain
 Salah satu implementasi jaringan 
internet. Pada dasarnya internet adalah pangembangan dari LAN ( 
dengan menggunakan komputer sudah banyak penerapannya melalui jaringan komputer, salah satunya 
adalah pemanfaatan VoIP sebagai sarana komunikasi. Seperti halnya teknologi seluler saat ini, 
teknologi yang mampu melewatkan trafik 
Jaringan IP sendiri adalah merupakan jaringan ko
keuntungan yang dapat diambil diantaranya dari segi biaya yang jelas lebih murah dari tarif telepon 
tradisional. Selain itu biaya maintenance 
phone dapat ditambah, diubah dan dipindah.

Atas dasar itulah saya ingin memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang 
mendorong ke arah konvergensi dengan teknologi komunikasi lainnya, yaitu : 
Protocol ). Komunikasi VoIP dengan menggunakan 
diaplikasikan pada sebuah komputer pribadi, hal ini karena 
IP address tidak seperti telepon tradisional yang harus memiliki port sendiri di sentral atau 
dibangunnya VoIP ini diharapkan para pengguna PC dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan 
efektif dan efisien di lingkungan Universitas Budi Luhur.

 
 
2. VOIP 
 Voice over Internet Protocol 
video dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP, seperti terlihat pada Gambar 1. Jaringan IP 
sendiri adalah merupakan jaringan komunikasi data yang berbasi
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ABSTRAK 
Pada era sekarang ini di mana komputer beserta jaringannya ke internet telah tersedia pada setiap 

kantor besar, kecil bahkan pada setiap rumah-tangga, maka perlu pertimbangan yang matang dalam 
memilih infrastruktur komunikasi suara untuk komunikasi internal di dalam kantor dan ke luar 
beberapa pilihan infrastruktur komunikasi antara lain memakai PBX internal ataukah memakai VoIP. 
Makalah ini bertujuan membandingkan kedua metoda komunikasi itu agar pengelola kantor dapat 
mengambil keputusan yang tepat dalam memilih salah satunya. Perbandingan dilakukan dengan 
memberikan bobot kepada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan.

Saat ini perkembangan Informasi yang begitu pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan 
dan software yang sudah dipadukan dengan teknologi komunikasi. Dalam 

hal ini menyebabkan teknologi jaringan komputer semakin berkembang. Dengan berkembangnya jaringan 
komputer bermunculan jaringan sosial yang banyak digemari oleh masyarakat karena penggunaan dan 
manfaatnya sangat disenangi oleh masyarakat seperti Yahoo Messengger, Skype dan lain-lain[1]. 

Salah satu implementasi jaringan komputer yang sudah banyak dikenal masyarakat luas adalah 
internet. Pada dasarnya internet adalah pangembangan dari LAN ( Local Area Network ). Komunikasi data 
dengan menggunakan komputer sudah banyak penerapannya melalui jaringan komputer, salah satunya 

sebagai sarana komunikasi. Seperti halnya teknologi seluler saat ini, 
teknologi yang mampu melewatkan trafik voice, video dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. 
Jaringan IP sendiri adalah merupakan jaringan komunikasi data yang berbentuk packet switched
keuntungan yang dapat diambil diantaranya dari segi biaya yang jelas lebih murah dari tarif telepon 

maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah sehingga
dapat ditambah, diubah dan dipindah. 

Atas dasar itulah saya ingin memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang 
mendorong ke arah konvergensi dengan teknologi komunikasi lainnya, yaitu : VoIP ( Voice over Internet 

dengan menggunakan protocol TCP/IP atau IP base sangatlah fleksibel untuk 
diaplikasikan pada sebuah komputer pribadi, hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang 

tidak seperti telepon tradisional yang harus memiliki port sendiri di sentral atau 
ini diharapkan para pengguna PC dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan 

efektif dan efisien di lingkungan Universitas Budi Luhur. 

Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, 
video dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP, seperti terlihat pada Gambar 1. Jaringan IP 
sendiri adalah merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis packet-switch, jadi dalam bertelepon 
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ANTARA SISTEM KOMUNIKASI SUARA INTERNAL PBX 
UNIVERSITAS BUDI 

wisnoex@yahoo.com 

komputer beserta jaringannya ke internet telah tersedia pada setiap 
tangga, maka perlu pertimbangan yang matang dalam 

memilih infrastruktur komunikasi suara untuk komunikasi internal di dalam kantor dan ke luar kantor. Ada 
beberapa pilihan infrastruktur komunikasi antara lain memakai PBX internal ataukah memakai VoIP. 
Makalah ini bertujuan membandingkan kedua metoda komunikasi itu agar pengelola kantor dapat 

nya. Perbandingan dilakukan dengan 
memberikan bobot kepada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan. 

Saat ini perkembangan Informasi yang begitu pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan 
yang sudah dipadukan dengan teknologi komunikasi. Dalam 

Dengan berkembangnya jaringan 
komputer bermunculan jaringan sosial yang banyak digemari oleh masyarakat karena penggunaan dan 

lain[1].  
komputer yang sudah banyak dikenal masyarakat luas adalah 

). Komunikasi data 
dengan menggunakan komputer sudah banyak penerapannya melalui jaringan komputer, salah satunya 

sebagai sarana komunikasi. Seperti halnya teknologi seluler saat ini, VoIP adalah 
yang berbentuk paket melalui jaringan IP. 

packet switched. Banyak 
keuntungan yang dapat diambil diantaranya dari segi biaya yang jelas lebih murah dari tarif telepon 

terpisah sehingga IP 

Atas dasar itulah saya ingin memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang 
Voice over Internet 

sangatlah fleksibel untuk 
dapat dipasang di sembarang ethernet dan 

tidak seperti telepon tradisional yang harus memiliki port sendiri di sentral atau PBX. Dengan 
ini diharapkan para pengguna PC dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan 

(VoIP) adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, 
video dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP, seperti terlihat pada Gambar 1. Jaringan IP 

jadi dalam bertelepon 

mailto:iwayandegeng@yahoo.com
mailto:iwayandegeng@yahoo.com
mailto:yohannes_bl@yahoo.com
mailto:wisnoex@yahoo.com
mailto:wisnoex@yahoo.com


 
 

menggunakan jaringan IP atau Internet. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan 
yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, 
karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan 
Selain itu, biaya maintenance dapat di tekan karena 
dapat di tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang
address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX[1].
 

            

 
Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat mendorong ke arah 

teknologi komunikasi lainnya. Standarisasi protokol komunikasi pada teknologi VoIP seperti H.323 
telah memungkinkan komunikasi terintegrasi dengan jaringan komunikasi lainnya seperti 
PSTN.Jaringan komunikasi yang telah luas tergelar di Indonesia adalah 
oleh PT Telkom. Untuk percangan jaringan tersebut perlu ditentukan posisi 
(NOC) , Point Of Presence (POP), Router , Gateway 
strategis dan efisien.Dalam perancangan jaringan VoIP, yang di tekankan kali ini adalah masalah 
dan Bandwidth. Delay didefiniskan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari 
sumber (pengirim) ke tujuan (penerima),
digunakan untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet.

 
Delay 
Dalam perancangan jaringn VoIP, delay 
karena kualitas suara bagus tidaknya tergantung dari waktu 
direkomendasikan oleh ITU untuk aplikasi suara adalah 150 ms, sedangkan 
kualitas suara yang masih dapat diterima pengguna adalah 250 ms. 
 
Bandwidth 

Telah di jelaskan diatas bahwa 
untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet. Dalam perancangan 
VoIP, bandwidth merupakan suatu yang harus diperhitungkan agar dapat mem
pelanggan yang dapat digunakan menjadi parameter untuk menghitung jumlah peralatan yang di 
butuhkan dalam suatu jaringan. Perhitungan ini juga sangat diperlukan dalam efisiensi jaringan dan 
biaya serta sebagai acuan pemenuhan kebutuhan untu
 
2. IP-PBX  

IP-PBX atau Internet Protocol Private Branch Exchange adalah 
IP. IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data antara lain penyambungan, 
pengendalian, dan pemutusan hubungan telepon; berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang 
mengendalikan ekstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone.
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menggunakan jaringan IP atau Internet. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan 
yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, 

Sehingga untuk hubungan Internasional dapat ditekan hingga 70%. 
dapat di tekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP Phone 

dapat di tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang 
tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX[1].

Gambar 1 Diagram VOIP 

Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat mendorong ke arah konvergensi 
teknologi komunikasi lainnya. Standarisasi protokol komunikasi pada teknologi VoIP seperti H.323 
telah memungkinkan komunikasi terintegrasi dengan jaringan komunikasi lainnya seperti 
PSTN.Jaringan komunikasi yang telah luas tergelar di Indonesia adalah jaringan PSTN yang dikelola 
oleh PT Telkom. Untuk percangan jaringan tersebut perlu ditentukan posisi Network Operation Center 

Router , Gateway maupun pembangunan link antar kota 
strategis dan efisien.Dalam perancangan jaringan VoIP, yang di tekankan kali ini adalah masalah 

didefiniskan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari 
sumber (pengirim) ke tujuan (penerima), sedangkan bandwidth adalah kecepatan maksimum yang dapat 
digunakan untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet.

delay merupakan suatu permasalahan yang harus diperhitungkan 
litas suara bagus tidaknya tergantung dari waktu delay. Besarnya delay 

direkomendasikan oleh ITU untuk aplikasi suara adalah 150 ms, sedangkan delay maksimum dengan 
kualitas suara yang masih dapat diterima pengguna adalah 250 ms.  

Telah di jelaskan diatas bahwa bandwidth adalah kecepatan maksimum yang dapat digunakan 
untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet. Dalam perancangan 

merupakan suatu yang harus diperhitungkan agar dapat mem
pelanggan yang dapat digunakan menjadi parameter untuk menghitung jumlah peralatan yang di 
butuhkan dalam suatu jaringan. Perhitungan ini juga sangat diperlukan dalam efisiensi jaringan dan 
biaya serta sebagai acuan pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan di masa mendatang

atau Internet Protocol Private Branch Exchange adalah PBX yang menggunakan teknologi 
. IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data antara lain penyambungan, 

pengendalian, dan pemutusan hubungan telepon; berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang 
mengendalikan ekstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone. Fungsi
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menggunakan jaringan IP atau Internet. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan 
yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, 

dapat ditekan hingga 70%. 
terpisah, sehingga IP Phone 

di sembarang ethernet dan IP 
tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX[1]. 

 

konvergensi dengan 
teknologi komunikasi lainnya. Standarisasi protokol komunikasi pada teknologi VoIP seperti H.323 
telah memungkinkan komunikasi terintegrasi dengan jaringan komunikasi lainnya seperti 

jaringan PSTN yang dikelola 
Network Operation Center 

antar kota – kota yang 
strategis dan efisien.Dalam perancangan jaringan VoIP, yang di tekankan kali ini adalah masalah delay 

didefiniskan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari 
adalah kecepatan maksimum yang dapat 

digunakan untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet. 

merupakan suatu permasalahan yang harus diperhitungkan 
delay maksimum yang 

maksimum dengan 

adalah kecepatan maksimum yang dapat digunakan 
untuk melakukan transmisi data antar komputer pada jaringan IP atau internet. Dalam perancangan 

merupakan suatu yang harus diperhitungkan agar dapat memenuhi kebutuhan 
pelanggan yang dapat digunakan menjadi parameter untuk menghitung jumlah peralatan yang di 
butuhkan dalam suatu jaringan. Perhitungan ini juga sangat diperlukan dalam efisiensi jaringan dan 

k pengembangan di masa mendatang 

yang menggunakan teknologi 
. IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data antara lain penyambungan, 

pengendalian, dan pemutusan hubungan telepon; berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang 
Fungsi-fungsi yang dapat 



 
 

dilakukan translasi protokol komunikasi; translasi media komunikasi atau transcoding; serta pengendalian 
perangkat-perangkat IP Teleponi seperti VoIP Gateway, Access Gateway, dan Trunk Gateway.

PBX atau Private Branch eXchange
yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung
sambungan telepon. Secara umum perangkat PBX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi 
publik.Solusi berbasis IP PBX merupakan konsep jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal 
dengan istilah NGN (Next Generation Network) yang dapat menginte
(PSTN/POTS), jaringan telepon bergerak (GSM/CDMA), jaringan telepon satelit, jaringan Cordless 
(DECT), dan jaringan berbasis paket (IP/ATM).IP 

PBX membawa kemampuan multilayanan di jaringan IP ke dunia komunikasi tel
akan memungkinkan semakin banyak layanan komunikasi yang dapat berjalan di atas jaringan IP. 
Multilayanan tersebut adalah Voicemail & Voice Conference, Interactive Voice Response (IVR), Automatic 
Call Distribution (ACD), Computer Telephony 
Server & Fax on Demand, Call Recording System, Billing System, serta Web
PBX atau Private Branch eXchange
terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung
sambungan telepon. Secara umum perangkat PBX terhubung ke penyedia
 

 
IP PBX seperti terlihat pada Gambar 2 , terdiri dari satu atau lebih Telepon Internet SIP, IP PBX 

Server dan optional VoIP Gateway yang dapat terhubung ke jalur telepon tradisional. Fungsi dari Server IP
PBX hampir mirip dengan Proxy Server.
panggilan, anggota tersebut akan bertanya nomor telepon client yang akan dituju.
directory seluruh anggota yang memungkinkan satu sama l
telepon ke PSTN melalui VOIP Gateway.
 
Fitur-Fitur IP-PBX 
1.  Lebih mudah untuk di install dan di konfigurasi daripada tradisional PBX.
 IP PBX  berjalan menggunakan software dalam sebuah komputer dengan 

seperti layaknya Windows. Pada tradisional PBX dibutuhkan ahli untuk proses install dan maintenance.
2.  Mudah di maintenance dikarenakan menggunakan  GUI/Web Based sytems
 IP PBX dapat dengan mudah dimaintenance menggunakan antarmuka

routing dan konfigurasi. Sedangkan tradisional PBX membutuhkan teknisi khusus untuk dapat 
melakukan konfigurasi. 

3.  Penghematan biaya yang signifikan
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dilakukan translasi protokol komunikasi; translasi media komunikasi atau transcoding; serta pengendalian 
perangkat IP Teleponi seperti VoIP Gateway, Access Gateway, dan Trunk Gateway.

Private Branch eXchange sendiri adalah perangkat penyambungan komunikasi
yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabanga
sambungan telepon. Secara umum perangkat PBX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi 
publik.Solusi berbasis IP PBX merupakan konsep jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal 
dengan istilah NGN (Next Generation Network) yang dapat mengintegrasikan jaringan telepon konvensional 
(PSTN/POTS), jaringan telepon bergerak (GSM/CDMA), jaringan telepon satelit, jaringan Cordless 
(DECT), dan jaringan berbasis paket (IP/ATM).IP  

PBX membawa kemampuan multilayanan di jaringan IP ke dunia komunikasi tel
akan memungkinkan semakin banyak layanan komunikasi yang dapat berjalan di atas jaringan IP. 
Multilayanan tersebut adalah Voicemail & Voice Conference, Interactive Voice Response (IVR), Automatic 
Call Distribution (ACD), Computer Telephony Integration (CTI), Unified Messaging System (UMS), Fax 
Server & Fax on Demand, Call Recording System, Billing System, serta Web-based Management System 

Private Branch eXchange sendiri adalah perangkat penyambungan komunikasi
terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan 
sambungan telepon. Secara umum perangkat PBX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.

 
Gambar 2  IP-PBX 

IP PBX seperti terlihat pada Gambar 2 , terdiri dari satu atau lebih Telepon Internet SIP, IP PBX 
Server dan optional VoIP Gateway yang dapat terhubung ke jalur telepon tradisional. Fungsi dari Server IP
PBX hampir mirip dengan Proxy Server.  Anggota mendaftarkan diri ke IP PBX Server dan ketika lakukan 
panggilan, anggota tersebut akan bertanya nomor telepon client yang akan dituju.  IP PBX mempunyai 
directory seluruh anggota yang memungkinkan satu sama lainnya berkomunikasi secara internal ataupun 
telepon ke PSTN melalui VOIP Gateway. 

Lebih mudah untuk di install dan di konfigurasi daripada tradisional PBX. 
berjalan menggunakan software dalam sebuah komputer dengan memanfaatkan prosesor 

seperti layaknya Windows. Pada tradisional PBX dibutuhkan ahli untuk proses install dan maintenance.
Mudah di maintenance dikarenakan menggunakan  GUI/Web Based sytems 
IP PBX dapat dengan mudah dimaintenance menggunakan antarmuka webbase, memudahkan dalam 
routing dan konfigurasi. Sedangkan tradisional PBX membutuhkan teknisi khusus untuk dapat 

Penghematan biaya yang signifikan 
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dilakukan translasi protokol komunikasi; translasi media komunikasi atau transcoding; serta pengendalian 
perangkat IP Teleponi seperti VoIP Gateway, Access Gateway, dan Trunk Gateway. 

komunikasi telepon 
gedung perkantoran yang memerlukan percabangan 

sambungan telepon. Secara umum perangkat PBX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi 
publik.Solusi berbasis IP PBX merupakan konsep jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal 

grasikan jaringan telepon konvensional 
(PSTN/POTS), jaringan telepon bergerak (GSM/CDMA), jaringan telepon satelit, jaringan Cordless 

PBX membawa kemampuan multilayanan di jaringan IP ke dunia komunikasi teleponi, sehingga 
akan memungkinkan semakin banyak layanan komunikasi yang dapat berjalan di atas jaringan IP. 
Multilayanan tersebut adalah Voicemail & Voice Conference, Interactive Voice Response (IVR), Automatic 

Integration (CTI), Unified Messaging System (UMS), Fax 
based Management System 

komunikasi telepon yang 
gedung perkantoran yang memerlukan percabangan 

layanan telekomunikasi publik. 

IP PBX seperti terlihat pada Gambar 2 , terdiri dari satu atau lebih Telepon Internet SIP, IP PBX 
Server dan optional VoIP Gateway yang dapat terhubung ke jalur telepon tradisional. Fungsi dari Server IP 

Anggota mendaftarkan diri ke IP PBX Server dan ketika lakukan 
IP PBX mempunyai 

ainnya berkomunikasi secara internal ataupun 

memanfaatkan prosesor 
seperti layaknya Windows. Pada tradisional PBX dibutuhkan ahli untuk proses install dan maintenance. 

webbase, memudahkan dalam 
routing dan konfigurasi. Sedangkan tradisional PBX membutuhkan teknisi khusus untuk dapat 



 
 

 Dapat di integrasikan dengan VoIP provider seperti international VoIP provide
(voiprakyat) sehingga menghemat biaya sambungan langsung jarak jauh maupun sambungan 
internasional 

4.  Meniadakan kabel telepon 
 IP PBX menghubungkan pesawat telepon melalui jaringan standar komputer. Pada installasi gedung 

baru, tidak dibutuhkan jaringan telepon, cukup jaringan komputer, sehingga dapat lebih mudah apabila 
pindah tempat. 

5.  Mengeliminasi ketergantungan terhadap satu vendor.
 Dengan adanya protokol standard VOIP, IP PBX bebas menggunakan vendor dengan standarisasi yang 

sudah di tentukan. 
6. Mudah dalam melakukan expansi 
 Penambahan / upgrade sistem pada tradisional PBX membutuhkan hardware maupun modul yang relatif 

mahal. Di beberapa kasus anda akan membutuhkan sistem baru untuk dapat memenuhi kebutuhan 
tesebut. Dengan IP PBX, upgrade dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menambahkan VoIP 
telepon pada jaringan yang sudah ada.

7.  Layanan pelanggan yang lebih baik & produktivitas
 Dengan IP PBX, layanan customer service lebih mudah dan produktif.

menggunakan komputer,  anda dapat mengintegrasikan fungsi telepon dengan aplikasi bisnis. Sebagai 
contoh: merekam secara otomatis panggilan yang tidak terjawab.
melalui Ms.Outlook atau sistem CRM.

8.  Fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan telepon konvensional.
 Dengan adanya IP PBX yang menggunakan software, sangatlah mudah mengembangkan dan 

memperbaiki fitur.  Kebanyakan sistem telepon VoIP di lengkapi dengan auto attendant, voice mail, 
ring groups, advanced reporting dan banyak lagi. Fitur ini sangatlah mahal pada sistem konvensional

9.  Memudahkan “Hot Desking”  
 Hot Desking adalah perpindahan sistem dari satu tempat ke tempat lainnya.

jaringan komputer, sehingga mudah dalam pemindahannya.
10.  Fitur SIP Phone 
 Terkadang untuk setup conference pada telepon konvensional dibutuhkan biaya dan fitur yang canggih. 

Tidak seperti IP PBX yang memang sudah mempunyai fitur tersebut.
 
3. ANALISA WAKTU TUNDA (DELAY

Menurut rekomendasi dari ITU (
jaringan voice dinyatakan dalam Recommendation G.114

Table 1.  Spesifikasi Waktu Tunda
Range (ms) 

0-150 Aplikasi pada umumnya

150-400 
Aplikasi 
administrator jaringan, karena kualitas transmisi yang mulai 
menurun.

> 400 Tidak dapat ditoleransi
 
Teknik pengukuran Waktu Tunda 

Dengan menggunakan perangkat lunak Audio Editor, dimana sinyal terkirim dan sinyal balik dapat 
dideteksi , sehingga dapat diambil nilai 
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Dapat di integrasikan dengan VoIP provider seperti international VoIP provide
(voiprakyat) sehingga menghemat biaya sambungan langsung jarak jauh maupun sambungan 

IP PBX menghubungkan pesawat telepon melalui jaringan standar komputer. Pada installasi gedung 
ibutuhkan jaringan telepon, cukup jaringan komputer, sehingga dapat lebih mudah apabila 

Mengeliminasi ketergantungan terhadap satu vendor. 
Dengan adanya protokol standard VOIP, IP PBX bebas menggunakan vendor dengan standarisasi yang 

 
Penambahan / upgrade sistem pada tradisional PBX membutuhkan hardware maupun modul yang relatif 
mahal. Di beberapa kasus anda akan membutuhkan sistem baru untuk dapat memenuhi kebutuhan 

P PBX, upgrade dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menambahkan VoIP 
telepon pada jaringan yang sudah ada. 
Layanan pelanggan yang lebih baik & produktivitas 
Dengan IP PBX, layanan customer service lebih mudah dan produktif.  Sejak sistem telepon 

anda dapat mengintegrasikan fungsi telepon dengan aplikasi bisnis. Sebagai 
contoh: merekam secara otomatis panggilan yang tidak terjawab.  Telepon keluar dapat langsung 
melalui Ms.Outlook atau sistem CRM. 

dibandingkan dengan telepon konvensional. 
Dengan adanya IP PBX yang menggunakan software, sangatlah mudah mengembangkan dan 

Kebanyakan sistem telepon VoIP di lengkapi dengan auto attendant, voice mail, 
an banyak lagi. Fitur ini sangatlah mahal pada sistem konvensional

Hot Desking adalah perpindahan sistem dari satu tempat ke tempat lainnya.  IP PBX menggunakan 
jaringan komputer, sehingga mudah dalam pemindahannya. 

Terkadang untuk setup conference pada telepon konvensional dibutuhkan biaya dan fitur yang canggih. 
Tidak seperti IP PBX yang memang sudah mempunyai fitur tersebut. 

DELAY) 
Menurut rekomendasi dari ITU (International Telecommunication Union), besarnya delay untuk 

Recommendation G.114 , seperti yang terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini
 

Table 1.  Spesifikasi Waktu Tunda 
Deskripsi 

Aplikasi pada umumnya 

Aplikasi yang membutuhkan pengawasan khusus dar 
administrator jaringan, karena kualitas transmisi yang mulai 
menurun. 

Tidak dapat ditoleransi 

Dengan menggunakan perangkat lunak Audio Editor, dimana sinyal terkirim dan sinyal balik dapat 
dideteksi , sehingga dapat diambil nilai turn-around time-nya. 
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Dapat di integrasikan dengan VoIP provider seperti international VoIP provider,  local provider 
(voiprakyat) sehingga menghemat biaya sambungan langsung jarak jauh maupun sambungan 

IP PBX menghubungkan pesawat telepon melalui jaringan standar komputer. Pada installasi gedung 
ibutuhkan jaringan telepon, cukup jaringan komputer, sehingga dapat lebih mudah apabila 

Dengan adanya protokol standard VOIP, IP PBX bebas menggunakan vendor dengan standarisasi yang 

Penambahan / upgrade sistem pada tradisional PBX membutuhkan hardware maupun modul yang relatif 
mahal. Di beberapa kasus anda akan membutuhkan sistem baru untuk dapat memenuhi kebutuhan 

P PBX, upgrade dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menambahkan VoIP 

Sejak sistem telepon 
anda dapat mengintegrasikan fungsi telepon dengan aplikasi bisnis. Sebagai 

Telepon keluar dapat langsung 

Dengan adanya IP PBX yang menggunakan software, sangatlah mudah mengembangkan dan 
Kebanyakan sistem telepon VoIP di lengkapi dengan auto attendant, voice mail, 

an banyak lagi. Fitur ini sangatlah mahal pada sistem konvensional 

IP PBX menggunakan 

Terkadang untuk setup conference pada telepon konvensional dibutuhkan biaya dan fitur yang canggih. 

lecommunication Union), besarnya delay untuk 
, seperti yang terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini 

administrator jaringan, karena kualitas transmisi yang mulai 

Dengan menggunakan perangkat lunak Audio Editor, dimana sinyal terkirim dan sinyal balik dapat 



 
 

Gambar 3  Teknik Pengukuran Waktu Tunda
 

Gambar 4  Waktu Tunda  VoIP  vs PBX
Keterangan 
Series1 (biru) adalah waktu tunda rata-rata PBX, Series 2 (coklat) adalah waktu tunda rata
 
4. ANALISA BIAYA OPERASIONAL

Gambar 5  Biaya Operasional VoIP vs PBX
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Gambar 3  Teknik Pengukuran Waktu Tunda 

 
Gambar 4  Waktu Tunda  VoIP  vs PBX 

rata PBX, Series 2 (coklat) adalah waktu tunda rata

4. ANALISA BIAYA OPERASIONAL 
 

 
Gambar 5  Biaya Operasional VoIP vs PBX 
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rata PBX, Series 2 (coklat) adalah waktu tunda rata-rata VoIP (Skype) 



 
 

Keterangan 
Series1 (biru) adalah biaya operasional  rata
biaya operasional  rata-rata VoIP (Skype) per satu perangkat komputer.
 
 
5.ANALISA KUALITAS SUARA 
 

Kualitas suara diperoleh dari persepsi pendengar yang memakai VoIP. Telah dilakukan beberapa kali 
percakapan dan ditanyakan kepada pemakai itu sebaik apakah kualitas suara yang diperoleh. Berikut ini 
adalah hasil persepsi dari pemakai 
 

No. Urut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

No. Urut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 
6. KESIMPULAN 

Dari hasil analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ,  Penggunaan PBX ternyata masih lebih 
efisien ditinjau dari segi investasi biaya, serta kualitas suara masih lebih baik, terutama dengan waktu tunda 
yang jauh lebih kecil dari penggunaan VoIP. Sehi
dengan VoIP perlu ditinjau ulang, karena ternyata penggunaan VoIP untuk menjadikan suplemen bagi 
telepon internal kampus belum signifikan dalam meningkatkan perbaikan sarana telekomunikasi internal 
kampus. 
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Komputer, http://www.ilmukomputer.com
[3]  R. Anton Raharja, VoIP Rakyat, Jaringan VoIP berbasiskan protokol SIP (Session Initiation Protocol), 

PowerPoint Presentation. November 2004 (rev. May 2006)
[4]  ______________, Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas berbah

http://id.wikipedia.org/wiki/Voip 
[5]  ______________, VoIP Teknologi untuk Komunikasi yang lebih murah, Majalah InfoKomputer, Edisi 

Juni 2006, hal 82. 
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Series1 (biru) adalah biaya operasional  rata-rata PBX per satu perangkat ekstension, Series 2 (coklat) adalah 
rata VoIP (Skype) per satu perangkat komputer. 

Kualitas suara diperoleh dari persepsi pendengar yang memakai VoIP. Telah dilakukan beberapa kali 
dan ditanyakan kepada pemakai itu sebaik apakah kualitas suara yang diperoleh. Berikut ini 

Tabel 2 Kualitas suara VoIP 
Pemakai Persepsi kualitas 

I Kurang baik 
II Kurang baik 
III Kurang baik 
IV Kurang baik 
V Kurang baik 
VI Kurang baik 

  
 

Tabel 3 Kualitas Suara PBX 
Pemakai Persepsi kualitas 

I Jernih 
II Jernih 
III Jernih 
IV Jernih 
V Jernih 
VI Jernih 

Dari hasil analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ,  Penggunaan PBX ternyata masih lebih 
efisien ditinjau dari segi investasi biaya, serta kualitas suara masih lebih baik, terutama dengan waktu tunda 
yang jauh lebih kecil dari penggunaan VoIP. Sehingga Untuk melakukan  upgrade sistem telepon PBX 
dengan VoIP perlu ditinjau ulang, karena ternyata penggunaan VoIP untuk menjadikan suplemen bagi 
telepon internal kampus belum signifikan dalam meningkatkan perbaikan sarana telekomunikasi internal 

www.ilmukomputer.com (2010) 
Purbo, W. Onno, Panduan Singkat Untuk Pembangunan Jaringan VoIP Perjuangan di Indonesia, Ilmu 

http://www.ilmukomputer.com 
R. Anton Raharja, VoIP Rakyat, Jaringan VoIP berbasiskan protokol SIP (Session Initiation Protocol), 
PowerPoint Presentation. November 2004 (rev. May 2006) 
______________, Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas berbahasa Indoensia, Voice over IP 

 
______________, VoIP Teknologi untuk Komunikasi yang lebih murah, Majalah InfoKomputer, Edisi 
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u perangkat ekstension, Series 2 (coklat) adalah 

Kualitas suara diperoleh dari persepsi pendengar yang memakai VoIP. Telah dilakukan beberapa kali 
dan ditanyakan kepada pemakai itu sebaik apakah kualitas suara yang diperoleh. Berikut ini 

Dari hasil analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ,  Penggunaan PBX ternyata masih lebih 
efisien ditinjau dari segi investasi biaya, serta kualitas suara masih lebih baik, terutama dengan waktu tunda 

sistem telepon PBX 
dengan VoIP perlu ditinjau ulang, karena ternyata penggunaan VoIP untuk menjadikan suplemen bagi 
telepon internal kampus belum signifikan dalam meningkatkan perbaikan sarana telekomunikasi internal 

Purbo, W. Onno, Panduan Singkat Untuk Pembangunan Jaringan VoIP Perjuangan di Indonesia, Ilmu 

R. Anton Raharja, VoIP Rakyat, Jaringan VoIP berbasiskan protokol SIP (Session Initiation Protocol), 

asa Indoensia, Voice over IP 

______________, VoIP Teknologi untuk Komunikasi yang lebih murah, Majalah InfoKomputer, Edisi 

http://www.ilmukomputer.com
http://www.ilmukomputer.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Voip
http://www.ilmukomputer.com
http://www.ilmukomputer.com
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Makalah ini menguraikan tentang perancangan pengendali dengan umpan balik keadaan untuk 
Networked Control Systems (NCS). Perkembangan teknologi informasi yang dipicu karena majunya 
teknologi elektronika dan informatika memberi dorongan bagi penelit
jaringan komunikasi sebagai bagian dari loop kendali. Komunitas sistem kendali menamakan istilah untuk 
sistem tersebut sebagai Networked Control Systems (NCS). Dalam NCS, komponen
sistem terpisah secara spasial dan dihubungkan dengan jaringan komunikasi. Implementasi NCS dipandang 
menguntungkan karena berkurangnya biaya instalasi, kemudahan dalam pemeliharaan, mudah 
dikonfigurasi ulang, dan sebagainya. Namun, masuknya jaringan komunikasi dalam lingkar kend
menambah kompleksitas dalam analisis dan sintesis pengendalinya, karena adanya parameter yang 
dipunyai oleh jaringan komunikasi seperti adanya waktu tunda transmisi (time delay), kemungkinan 
hilangnya paket data yang dikirimkan (packet loss), dan keter
data. Beberapa parameter dalam jaringan tersebut bisa menyebabkan penurunan performansi dalam sistem, 
bahkan mungkin menyebabkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, salah satu tujuan penelitian dalam NCS 
adalah merancang pengendali yang mampu menangani parameter tersebut sehingga lingkar tertutup NCS 
bersifat stabil dan mencapai performansi tertentu. 

 
Makalah ini menguraikan tentang perancangan pengendali dengan umpan balik keadaan untuk NCS 

sehingga lingkar tertutupnya bersifat stabil. Pemodelan sistemnya didekati dengan Markovian Jump Systems 
(MJS) yang mengakomodasi sifat stokastik dari parameter jaringan. Skema formulasi untuk analisis dan 
perancangannya dilakukan melalui pertidaksamaan matriks linier. Hasil utam
dipaparkan dalam makalah ini adalah formulasi pertidaksamaan matriks linier agar NCS lingkar tertutup 
dengan umpan balik keadaan bersifat stabil. Sebuah simulasi numerik diberikan untuk memperlihatkan 
keefektifan dari perancangan yang diuraikan dalam makalah ini.
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1. PENDAHULUAN 
 

Networked Control Systems (NCS) adalah sistem kendali yang melibatkan jaringan komunikasi 
sebagai bagian dari lingkar kendali [1]. Penggunaan jaringan komunikasi menawarkan keuntungan yang 
cukup signifikan dalam hal keandalan, penggunaan sumber daya, pemeliharaan, diagnosa sistem apabila 
terjadi kesalahan, dan sebagainya [2]. Aplikasi NCS dapat dite
kendali otomatis, robotika, pesawat udara nirawak (
sebagainya [3]. Disamping keuntungan yang ditawarkan, ada beberapa parameter yang muncul dalam 
jaringan komunikasi seperti waktu tunda transmisi dan kemungkinan hilangnya data saat transmisi yang bisa 
menyebabkan penurunan kinerja sistem dan bahkan bisa menyebabkan ketidakstabilan [2]. Heemels, dkk. [4] 
menyimpulkan beberapa parameter jaringan yang harus dipertimba
data yang bervariasi, adanya kemungkinan data hilang (yang disebut 
ketidakhandalan jaringan, adanya error
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Abstrak 

Makalah ini menguraikan tentang perancangan pengendali dengan umpan balik keadaan untuk 
Networked Control Systems (NCS). Perkembangan teknologi informasi yang dipicu karena majunya 
teknologi elektronika dan informatika memberi dorongan bagi peneliti sistem kendali untuk melibatkan 
jaringan komunikasi sebagai bagian dari loop kendali. Komunitas sistem kendali menamakan istilah untuk 
sistem tersebut sebagai Networked Control Systems (NCS). Dalam NCS, komponen-komponen penyusun 

pasial dan dihubungkan dengan jaringan komunikasi. Implementasi NCS dipandang 
menguntungkan karena berkurangnya biaya instalasi, kemudahan dalam pemeliharaan, mudah 
dikonfigurasi ulang, dan sebagainya. Namun, masuknya jaringan komunikasi dalam lingkar kend
menambah kompleksitas dalam analisis dan sintesis pengendalinya, karena adanya parameter yang 
dipunyai oleh jaringan komunikasi seperti adanya waktu tunda transmisi (time delay), kemungkinan 
hilangnya paket data yang dikirimkan (packet loss), dan keterbatasan lebar pita dan kecepatan transmisi 
data. Beberapa parameter dalam jaringan tersebut bisa menyebabkan penurunan performansi dalam sistem, 
bahkan mungkin menyebabkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, salah satu tujuan penelitian dalam NCS 

ncang pengendali yang mampu menangani parameter tersebut sehingga lingkar tertutup NCS 
bersifat stabil dan mencapai performansi tertentu.  

Makalah ini menguraikan tentang perancangan pengendali dengan umpan balik keadaan untuk NCS 
pnya bersifat stabil. Pemodelan sistemnya didekati dengan Markovian Jump Systems 

(MJS) yang mengakomodasi sifat stokastik dari parameter jaringan. Skema formulasi untuk analisis dan 
perancangannya dilakukan melalui pertidaksamaan matriks linier. Hasil utama dari penelitian yang 
dipaparkan dalam makalah ini adalah formulasi pertidaksamaan matriks linier agar NCS lingkar tertutup 
dengan umpan balik keadaan bersifat stabil. Sebuah simulasi numerik diberikan untuk memperlihatkan 

g diuraikan dalam makalah ini. 

Networked Control Systems, Markovian Jump Systems, Umpan Balik Keadaan, Pertidaksamaan Matriks 

Networked Control Systems (NCS) adalah sistem kendali yang melibatkan jaringan komunikasi 
ai bagian dari lingkar kendali [1]. Penggunaan jaringan komunikasi menawarkan keuntungan yang 

cukup signifikan dalam hal keandalan, penggunaan sumber daya, pemeliharaan, diagnosa sistem apabila 
terjadi kesalahan, dan sebagainya [2]. Aplikasi NCS dapat ditemukan pada kendaraaan yang menerapkan 
kendali otomatis, robotika, pesawat udara nirawak (unmanned aerial vehicle), jaringan sensor nirkabel, dan 
sebagainya [3]. Disamping keuntungan yang ditawarkan, ada beberapa parameter yang muncul dalam 

asi seperti waktu tunda transmisi dan kemungkinan hilangnya data saat transmisi yang bisa 
menyebabkan penurunan kinerja sistem dan bahkan bisa menyebabkan ketidakstabilan [2]. Heemels, dkk. [4] 
menyimpulkan beberapa parameter jaringan yang harus dipertimbangkan meliputi waktu tunda transmisi 
data yang bervariasi, adanya kemungkinan data hilang (yang disebut packet dropout) di tengah jalan akibat 

error kuantisasi disebabkan keterbatasan panjang kata (finite word length
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dikonfigurasi ulang, dan sebagainya. Namun, masuknya jaringan komunikasi dalam lingkar kendali 
menambah kompleksitas dalam analisis dan sintesis pengendalinya, karena adanya parameter yang 
dipunyai oleh jaringan komunikasi seperti adanya waktu tunda transmisi (time delay), kemungkinan 

batasan lebar pita dan kecepatan transmisi 
data. Beberapa parameter dalam jaringan tersebut bisa menyebabkan penurunan performansi dalam sistem, 
bahkan mungkin menyebabkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, salah satu tujuan penelitian dalam NCS 

ncang pengendali yang mampu menangani parameter tersebut sehingga lingkar tertutup NCS 

Makalah ini menguraikan tentang perancangan pengendali dengan umpan balik keadaan untuk NCS 
pnya bersifat stabil. Pemodelan sistemnya didekati dengan Markovian Jump Systems 

(MJS) yang mengakomodasi sifat stokastik dari parameter jaringan. Skema formulasi untuk analisis dan 
a dari penelitian yang 

dipaparkan dalam makalah ini adalah formulasi pertidaksamaan matriks linier agar NCS lingkar tertutup 
dengan umpan balik keadaan bersifat stabil. Sebuah simulasi numerik diberikan untuk memperlihatkan 
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Networked Control Systems (NCS) adalah sistem kendali yang melibatkan jaringan komunikasi 
ai bagian dari lingkar kendali [1]. Penggunaan jaringan komunikasi menawarkan keuntungan yang 

cukup signifikan dalam hal keandalan, penggunaan sumber daya, pemeliharaan, diagnosa sistem apabila 
mukan pada kendaraaan yang menerapkan 

), jaringan sensor nirkabel, dan 
sebagainya [3]. Disamping keuntungan yang ditawarkan, ada beberapa parameter yang muncul dalam 

asi seperti waktu tunda transmisi dan kemungkinan hilangnya data saat transmisi yang bisa 
menyebabkan penurunan kinerja sistem dan bahkan bisa menyebabkan ketidakstabilan [2]. Heemels, dkk. [4] 

ngkan meliputi waktu tunda transmisi 
) di tengah jalan akibat 

kuantisasi disebabkan keterbatasan panjang kata (finite word length), 
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interval pencacahan yang berubah-ubah secara acak, dan penggunaan bersama jaringan oleh beberapa 
komponen (multi nodes). Secara ringkas, efek jaringan komunikasi dalam NCS diperlihatkan dalam Gambar 
1. 

Gambar 1. Efek jaringan komunikasi pada NCS [5]

Berdasarkan gambar 1, adanya parameter jaringan menyebabkan sinyal output 
dikirim ke pengendali tidak sama lagi, mungkin terlambat (
dropout). Demikian pula sinyal kendali 
sangat tergantung kepada parameter jaringan. Para peneliti NCS membagi dua kategori untuk parameter 
jaringan tersebut. Ada yang menganggap bahwa nilainya tertentu (deterministik) dan berada dalam satu 
rentang nilai (bound), sementara yang lain mempertimbangkan sifat acak (stokastik) dari parameter tersebut. 
Dalam hal sifat stokastik yang dipertimbangkan, umumnya peneliti memodelkan sistemnya dengan 
pendekatan Markov Jump System (MJS) artinya sistem tersusun ol
tergantung dari status rantai Markov untuk sistem tersebut. Sistem seolah
subsistem ke subsistem lain. Dalam pemodelannya, ada nilai probabilitas transisi dari satu status (yang 
biasanya disebut dengan mode sistem) ke mode lainnya.
 
 
2. NETWORKED CONTROL SYSTEMS
 

Secara sederhana, diagram blok NCS diilustrasikan pada gambar 2. Sinyal 
menandai sinyal pengendali, masukan luar, sinyal keluaran yang terukur, dan sinyal ke
dikendalikan. Sinyal y adalah data pengukuran yang dilakukan oleh sensor, sedangkan sinyal 
kendali dihitung oleh pengendali dan diberikan kepada aktuator.

Gambar 2. Diagram blok NCS [6]

Pemodelan NCS mengasumsikan beberapa 
(a) sensor bekerja dengan prinsip time
(b) pengendali bekerja dengan prinsip 

sensor diterima, 
(c) aktuator bekerja dengan prinsip 

setelah data baru dari pengendali diterima oleh aktuator.
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ubah secara acak, dan penggunaan bersama jaringan oleh beberapa 
). Secara ringkas, efek jaringan komunikasi dalam NCS diperlihatkan dalam Gambar 

Gambar 1. Efek jaringan komunikasi pada NCS [5] 
 

Berdasarkan gambar 1, adanya parameter jaringan menyebabkan sinyal output 
dikirim ke pengendali tidak sama lagi, mungkin terlambat (delay) atau bahkan tidak sampai ke tujuan (

). Demikian pula sinyal kendali u yang dihasilkan oleh pengendali untuk dikirim ke aktuator akan 
sangat tergantung kepada parameter jaringan. Para peneliti NCS membagi dua kategori untuk parameter 
jaringan tersebut. Ada yang menganggap bahwa nilainya tertentu (deterministik) dan berada dalam satu 

), sementara yang lain mempertimbangkan sifat acak (stokastik) dari parameter tersebut. 
Dalam hal sifat stokastik yang dipertimbangkan, umumnya peneliti memodelkan sistemnya dengan 

(MJS) artinya sistem tersusun oleh subsistem yang masing
tergantung dari status rantai Markov untuk sistem tersebut. Sistem seolah-olah lompat (
subsistem ke subsistem lain. Dalam pemodelannya, ada nilai probabilitas transisi dari satu status (yang 

dengan mode sistem) ke mode lainnya. 

2. NETWORKED CONTROL SYSTEMS 

Secara sederhana, diagram blok NCS diilustrasikan pada gambar 2. Sinyal u, w, y, dan 
menandai sinyal pengendali, masukan luar, sinyal keluaran yang terukur, dan sinyal ke

adalah data pengukuran yang dilakukan oleh sensor, sedangkan sinyal 
kendali dihitung oleh pengendali dan diberikan kepada aktuator. 

 
Gambar 2. Diagram blok NCS [6] 

 
Pemodelan NCS mengasumsikan beberapa hal berikut [7]: 

time-driven, artinya data sinyal keluaran diambil secara periodik, 
pengendali bekerja dengan prinsip event-driven, artinya sinyal kendali dihitung sesaat setelah data 

prinsip event-driven, artinya sinyal kendali diberikan kepada aktuator 
setelah data baru dari pengendali diterima oleh aktuator. 
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ubah secara acak, dan penggunaan bersama jaringan oleh beberapa 
). Secara ringkas, efek jaringan komunikasi dalam NCS diperlihatkan dalam Gambar 

 

Berdasarkan gambar 1, adanya parameter jaringan menyebabkan sinyal output y dari plant yang 
) atau bahkan tidak sampai ke tujuan (packet 

oleh pengendali untuk dikirim ke aktuator akan 
sangat tergantung kepada parameter jaringan. Para peneliti NCS membagi dua kategori untuk parameter 
jaringan tersebut. Ada yang menganggap bahwa nilainya tertentu (deterministik) dan berada dalam satu 

), sementara yang lain mempertimbangkan sifat acak (stokastik) dari parameter tersebut. 
Dalam hal sifat stokastik yang dipertimbangkan, umumnya peneliti memodelkan sistemnya dengan 

eh subsistem yang masing-masing 
olah lompat (jump) dari satu 

subsistem ke subsistem lain. Dalam pemodelannya, ada nilai probabilitas transisi dari satu status (yang 

, dan z berturut-turut 
menandai sinyal pengendali, masukan luar, sinyal keluaran yang terukur, dan sinyal keluaran yang 

adalah data pengukuran yang dilakukan oleh sensor, sedangkan sinyal u adalah sinyal 

, artinya data sinyal keluaran diambil secara periodik,  
, artinya sinyal kendali dihitung sesaat setelah data 

, artinya sinyal kendali diberikan kepada aktuator 



 
 

Diagram waktu spesifik yang menggambarkan mekanisme kerja dari sensor, pengendali, dan aktuator 
dalam NCS dilukiskan pada gambar 3 [8]. Perhatikan bahwa adanya waktu tunda transmisi data dari sensor 
ke pengendali (τi

s) dan dari pengendali ke aktuator (
terlambat sebesar τi

s + τi
a. Keterlambatan respon sinyal kendali akan lebih lama 

paket data selama transmisi (packet dropout
 

Gambar 3. Diagram waktu NCS [8]

 
3. PEMODELAN NCS DENGAN MARKOV JUMP SYSTEMS
 

Satu isu penting dalam sistem kendali adalah kemampuan mempertahankan perilaku sistem yang 
diinginkan dan pemenuhan kualifikasi kinerja sistem dalam kondisi apapun termasuk perubahan mendadak 
dalam dinamika sistemnya. Perubahan tersebut dapat terjadi misalnya akibat gangguan tiba
perubahan interkoneksi subsistem, atau perubahan sesaat titi
(MJS) mengakomodasi perubahan tersebut dalam pemodelan dinamika sistemnya. Untuk memberi ilustrasi 
terhadap situasi tersebut, misal sebuah dinamika sistem dinyatakan dengan model G
perubahan tiba-tiba, model sistemnya berubah menjadi G
mengalami serangkaian perubahan yang menggeser atau melompat (
maka kondisi tersebut bisa diasosiasikan dengan perubahan mode operasi sistem 
bertransisi dari satu mode ke mode lainnya. Dalam NCS, mode operasi sistemnya bergantung kepada 
parameter jaringan komunikasi, seperti waktu tunda transmisi data, kemungkinan hilangnya paket data yang 
dikirim (packet dropout), dan sebagainya. Dengan demikian, sebuah NCS yang dimodelkan dengan MJS 
memiliki matriks-matriks sistem yang nilainya bergantung kepada parameter. Ishii [9] menggambarkan NCS 
yang bergantung kepada salah satu parameter jaringan yaitu adanya paket data yang
diperlihatkan pada gambar 4. 
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Diagram waktu spesifik yang menggambarkan mekanisme kerja dari sensor, pengendali, dan aktuator 
r 3 [8]. Perhatikan bahwa adanya waktu tunda transmisi data dari sensor 

) dan dari pengendali ke aktuator (τi
a) menyebabkan sinyal yang dikirimkan ke plant 

. Keterlambatan respon sinyal kendali akan lebih lama apabila terjadi kehilangan 
packet dropout). 

 
Gambar 3. Diagram waktu NCS [8] 

 

3. PEMODELAN NCS DENGAN MARKOV JUMP SYSTEMS 

Satu isu penting dalam sistem kendali adalah kemampuan mempertahankan perilaku sistem yang 
dan pemenuhan kualifikasi kinerja sistem dalam kondisi apapun termasuk perubahan mendadak 

dalam dinamika sistemnya. Perubahan tersebut dapat terjadi misalnya akibat gangguan tiba
perubahan interkoneksi subsistem, atau perubahan sesaat titik operasi plant. Model Markov Jump Systems
(MJS) mengakomodasi perubahan tersebut dalam pemodelan dinamika sistemnya. Untuk memberi ilustrasi 
terhadap situasi tersebut, misal sebuah dinamika sistem dinyatakan dengan model G

iba, model sistemnya berubah menjadi G2. Secara umum, misalnya sistem tersebut 
mengalami serangkaian perubahan yang menggeser atau melompat (jump) dari satu model ke model lain, 
maka kondisi tersebut bisa diasosiasikan dengan perubahan mode operasi sistem tersebut atau sistem tersebut 
bertransisi dari satu mode ke mode lainnya. Dalam NCS, mode operasi sistemnya bergantung kepada 
parameter jaringan komunikasi, seperti waktu tunda transmisi data, kemungkinan hilangnya paket data yang 

dan sebagainya. Dengan demikian, sebuah NCS yang dimodelkan dengan MJS 
matriks sistem yang nilainya bergantung kepada parameter. Ishii [9] menggambarkan NCS 

yang bergantung kepada salah satu parameter jaringan yaitu adanya paket data yang
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Diagram waktu spesifik yang menggambarkan mekanisme kerja dari sensor, pengendali, dan aktuator 
r 3 [8]. Perhatikan bahwa adanya waktu tunda transmisi data dari sensor 

) menyebabkan sinyal yang dikirimkan ke plant 
apabila terjadi kehilangan 

Satu isu penting dalam sistem kendali adalah kemampuan mempertahankan perilaku sistem yang 
dan pemenuhan kualifikasi kinerja sistem dalam kondisi apapun termasuk perubahan mendadak 

dalam dinamika sistemnya. Perubahan tersebut dapat terjadi misalnya akibat gangguan tiba-tiba dari luar, 
Markov Jump Systems 

(MJS) mengakomodasi perubahan tersebut dalam pemodelan dinamika sistemnya. Untuk memberi ilustrasi 
terhadap situasi tersebut, misal sebuah dinamika sistem dinyatakan dengan model G1. Dengan adanya 

. Secara umum, misalnya sistem tersebut 
) dari satu model ke model lain, 

tersebut atau sistem tersebut 
bertransisi dari satu mode ke mode lainnya. Dalam NCS, mode operasi sistemnya bergantung kepada 
parameter jaringan komunikasi, seperti waktu tunda transmisi data, kemungkinan hilangnya paket data yang 

dan sebagainya. Dengan demikian, sebuah NCS yang dimodelkan dengan MJS 
matriks sistem yang nilainya bergantung kepada parameter. Ishii [9] menggambarkan NCS 

yang bergantung kepada salah satu parameter jaringan yaitu adanya paket data yang hilang seperti 



 
 

Gambar 4. NCS dengan parameter jaringan 
 

Pada gambar 4, θ1 menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari sensor ke pengendali, sedangkan 
θ2 menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari pengendali ke aktuator. Salahsatu bentuk 
pemilihan state pada rantai Markov-nya didasarkan pada kondisi apakah data yang ditransmisikan sempurna 
atau ada yang hilang. Dengan parameter tersebut, 





=
seluruh,1
terjadi,0

iθ

Selanjutnya model NCS yang diperoleh berbentuk persamaan ruang keadaan dengan matriks
bergantung kepada parameter θi tersebut.  
 

Secara umum, persamaan ruang keadaan NCS dalam bentuk waktu kontinyu dengan 
Markov θ diberikan oleh persamaan berikut:
 

(
(








 = θ

:
z
y
Ax

G

&

 
dengan x(t) menyatakan variabel state 
yang masuk ke dalam sistem, y(t) adalah variabel output terukur yang disediakan untuk pengendali, dan 
menyatakan output sistem. Matriks-matriks sistemnya bergantung kepada 
nilainya berada dalam himpunan berhingga 
vN} dan matriks probabilitas transisinya ditandai dengan 
direpresentasikan oleh state θ(t). Analisis dan perancangan sistem dengan model MJS ini mengeksplorasi 
sifat-sifat stokastik dari state tersebut. Beberapa hasil analisis stabilitas untuk sistem MJS bisa dibaca 
misalnya dalam [10, 11]. 
 

Dalam konteks penelitian yang dilaporkan dalam makal
dalam bentuk berikut: 





:
x

G
&

 
dengan x(t) ∈ Rn, x0 ∈ Rn, u(t) ∈Rm, dan 
Markov ( ){ }0, ≥θ tt selain berada dalam suatu himpunan berhingga 
antara mode yang berbeda. Probabilitas transisi dari satu mode ke mode lainnya diberikan dalam bentuk 
berikut: 

({θ=pij tProb
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Gambar 4. NCS dengan parameter jaringan θi 

menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari sensor ke pengendali, sedangkan 
menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari pengendali ke aktuator. Salahsatu bentuk 

nya didasarkan pada kondisi apakah data yang ditransmisikan sempurna 
atau ada yang hilang. Dengan parameter tersebut, statenya dapat dituliskan dalam bentuk berikut:

diterimapaketseluruh
terjadi dropoutpacket

   (2) 

Selanjutnya model NCS yang diperoleh berbentuk persamaan ruang keadaan dengan matriks
tersebut.   

Secara umum, persamaan ruang keadaan NCS dalam bentuk waktu kontinyu dengan 
diberikan oleh persamaan berikut: 
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  (3) 

 sistem, u(t) adalah input kendali, w(t) menandai deretan
) adalah variabel output terukur yang disediakan untuk pengendali, dan 

matriks sistemnya bergantung kepada state dari rantai Markov 
n berhingga ℵ ≡ {1, …, N}. Distribusi awal θ0 ditandai dengan 

} dan matriks probabilitas transisinya ditandai dengan P = [pij]. Dengan demikian, mode sistemnya 
). Analisis dan perancangan sistem dengan model MJS ini mengeksplorasi 
tersebut. Beberapa hasil analisis stabilitas untuk sistem MJS bisa dibaca 

Dalam konteks penelitian yang dilaporkan dalam makalah ini, model NCS dengan MJS dituliskan 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) θ=θ=

+= θθ

00 0,0 xx
tuBtxA tt   (4) 

, dan θ(t) ∈ℵ seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Proses 
selain berada dalam suatu himpunan berhingga ℵ juga menjelaskan perpindahan (

antara mode yang berbeda. Probabilitas transisi dari satu mode ke mode lainnya diberikan dalam bentuk 

) ( ) } ( )
( )
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==θ=+
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h   (5) 
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menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari sensor ke pengendali, sedangkan 
menandai parameter jaringan untuk pengiriman data dari pengendali ke aktuator. Salahsatu bentuk 

nya didasarkan pada kondisi apakah data yang ditransmisikan sempurna 
ya dapat dituliskan dalam bentuk berikut: 

Selanjutnya model NCS yang diperoleh berbentuk persamaan ruang keadaan dengan matriks-matriksnya 

Secara umum, persamaan ruang keadaan NCS dalam bentuk waktu kontinyu dengan state rantai 

) menandai deretan derau (noise) 
) adalah variabel output terukur yang disediakan untuk pengendali, dan z(t) 

dari rantai Markov θ(t) yang 
ditandai dengan v = {v1, …, 

]. Dengan demikian, mode sistemnya 
). Analisis dan perancangan sistem dengan model MJS ini mengeksplorasi 
tersebut. Beberapa hasil analisis stabilitas untuk sistem MJS bisa dibaca 

ah ini, model NCS dengan MJS dituliskan 

seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Proses 
juga menjelaskan perpindahan (jump) 

antara mode yang berbeda. Probabilitas transisi dari satu mode ke mode lainnya diberikan dalam bentuk 



 
 

Parameter λij  menyatakan laju transisi dari mode 

serta o(h) menandai suku orde tinggi yang memenuhi 

kestabilan untuk sistem tanpa input (u(t
 
Teorema 1. Sebuah sistem (4) tanpa input bersifat stabil apabila terdapat matriks
positif Pi yang memenuhi pertidaksamaan matriks linier berikut:

+ APPA ii
T
i

 
3. PERANCANGAN PENGENDALI UMPAN 

Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam merancang pengendali umpan balik, yaitu umpan balik 
keadaan (state feedback), umpan balik output statis (
(dynamic output feedback). Perancangan umpan bal
variabel keadaan dapat diperoleh secara langsung. Dengan demikian, perancang mengetahui secara eksak 
tentang variabel keadaaan tersebut. Sementara itu, pendekatan kedua dan ketiga dilakukan apabila peranc
hanya memanfaatkan data sensor yang mendeteksi sinyal keluaran dari subsistem yang dikendalikan. 
Perbedaan antara tipe umpan balik statis dan dinamis terletak pada representasi dinamika pengendalinya. 
Sebuah pengendali umpan balik keluaran disebut stat
sesuai dengan tujuan pengendaliannya, yang lainnya disebut dinamis apabila representasi ruang keadaan dari 
pengendalinya diketahui secara lengkap. 
 

Dalam makalah ini, pengendali yang dirancang bertipe umpan b
(u

dengan K(θ(t)) adalah penguatan (gain
parameter θ(t). Berdasarkan persamaan (7), sinyal kendali yang dirancang akan bergantung kepada mode 
sistem, sehingga nilai K yang dicari sebanyak mode yang ada dalam sistem tersebut. Dengan demikian, 
apabila saat mode i sinyal pengendalinya menggunakan nilai penguatan
pengendalinya akan melompat dengan nilai penguatan K(
implementasi NCS dengan pemodelan MJS mensyaratkan informasi yang tersedia meliputi data sensor dan 
data parameter jaringan. 
 

Substitusi persamaan (7) ke persamaan (4) menghasilkan persamaan sistem lingkar tertutupnya 
berbentuk: 



 =

:
x

x
GK

&

Dengan menggunakan teorema 1, kestabilan sistem lingkar tertutup dijamin apabila terdapat matriks simetrik 
definit positif Pi yang memenuhi pertidaksamaan matriks berikut:

( )+ PKBA T
iii

Pertidaksamaan matriks (9) berbentuk nonlinier dalam 
dapat diubah menjadi pertidaksamaan matriks linier dan kemudian bisa diselesaikan 
standar seperti MATLAB [13], maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

• Buat matriks baru 1−= ii PX  
• Kalikan Xi dengan pertidaksamaan (9) dari arah sebelah kiri dan kanan, sehingga diperoleh 

pertidaksamaan di bawah ini 

  
([ + BAX iii

yang dapat dituliskan dalam bentuk lain berikut
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menyatakan laju transisi dari mode i ke mode j dengan  λij  ≥ 0 saat i ≠ j 

) menandai suku orde tinggi yang memenuhi ( ) 0lim
0

=
→ h

ho
h

. Boukas [12] menurunkan kondisi 

t) = 0) dalam teorema berikut. 

. Sebuah sistem (4) tanpa input bersifat stabil apabila terdapat matriks-matriks simetrik definit 
yang memenuhi pertidaksamaan matriks linier berikut: 

ℵ∈∀<λ+ ∑
≠

iPA
ij

jiji ,0   (6) 

3. PERANCANGAN PENGENDALI UMPAN BALIK 
Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam merancang pengendali umpan balik, yaitu umpan balik 

), umpan balik output statis (static output feedback), dan umpan balik output dinamis 
). Perancangan umpan balik yang pertama mengasumsikan bahwa informasi semua 

variabel keadaan dapat diperoleh secara langsung. Dengan demikian, perancang mengetahui secara eksak 
tentang variabel keadaaan tersebut. Sementara itu, pendekatan kedua dan ketiga dilakukan apabila peranc
hanya memanfaatkan data sensor yang mendeteksi sinyal keluaran dari subsistem yang dikendalikan. 
Perbedaan antara tipe umpan balik statis dan dinamis terletak pada representasi dinamika pengendalinya. 
Sebuah pengendali umpan balik keluaran disebut statis apabila perancang harus menemukan 
sesuai dengan tujuan pengendaliannya, yang lainnya disebut dinamis apabila representasi ruang keadaan dari 
pengendalinya diketahui secara lengkap.  

Dalam makalah ini, pengendali yang dirancang bertipe umpan balik keadaan dan berbentuk
( ) ( )( ) ( )txtKt θ=   (7) 

gain) dengan dimensi yang sesuai dan nilainya bergantung kepada 
). Berdasarkan persamaan (7), sinyal kendali yang dirancang akan bergantung kepada mode 

yang dicari sebanyak mode yang ada dalam sistem tersebut. Dengan demikian, 
sinyal pengendalinya menggunakan nilai penguatan K(i), maka saat mode 

pengendalinya akan melompat dengan nilai penguatan K(j). Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa 
implementasi NCS dengan pemodelan MJS mensyaratkan informasi yang tersedia meliputi data sensor dan 

titusi persamaan (7) ke persamaan (4) menghasilkan persamaan sistem lingkar tertutupnya 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) θ=θ=

+ θθθ

00 0,0 xx
txKBA ttt    (8) 

Dengan menggunakan teorema 1, kestabilan sistem lingkar tertutup dijamin apabila terdapat matriks simetrik 
ng memenuhi pertidaksamaan matriks berikut: 

( ) ℵ∈∀<λ+++ ∑
≠

iPKBAPP
ij

jijiiiii ,0  (9) 

Pertidaksamaan matriks (9) berbentuk nonlinier dalam Pi dan Ki. Supaya pertidaksamaan matriks (9) 
dapat diubah menjadi pertidaksamaan matriks linier dan kemudian bisa diselesaikan dengan perangkat lunak 
standar seperti MATLAB [13], maka dilakukan prosedur sebagai berikut: 

dengan pertidaksamaan (9) dari arah sebelah kiri dan kanan, sehingga diperoleh 

) ( )] <











λ+++ ∑

≠

− XXXXKBAPPK i
ij

jijiiiiiii
T

ii 01

yang dapat dituliskan dalam bentuk lain berikut 
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dan ∑
≠=

λ−=λ
N

jij
ijii

,1

. Boukas [12] menurunkan kondisi 

matriks simetrik definit 

Ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam merancang pengendali umpan balik, yaitu umpan balik 
), dan umpan balik output dinamis 

ik yang pertama mengasumsikan bahwa informasi semua 
variabel keadaan dapat diperoleh secara langsung. Dengan demikian, perancang mengetahui secara eksak 
tentang variabel keadaaan tersebut. Sementara itu, pendekatan kedua dan ketiga dilakukan apabila perancang 
hanya memanfaatkan data sensor yang mendeteksi sinyal keluaran dari subsistem yang dikendalikan. 
Perbedaan antara tipe umpan balik statis dan dinamis terletak pada representasi dinamika pengendalinya. 

is apabila perancang harus menemukan gain yang 
sesuai dengan tujuan pengendaliannya, yang lainnya disebut dinamis apabila representasi ruang keadaan dari 

alik keadaan dan berbentuk 

) dengan dimensi yang sesuai dan nilainya bergantung kepada 
). Berdasarkan persamaan (7), sinyal kendali yang dirancang akan bergantung kepada mode 

yang dicari sebanyak mode yang ada dalam sistem tersebut. Dengan demikian, 
), maka saat mode j sinyal 

). Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa 
implementasi NCS dengan pemodelan MJS mensyaratkan informasi yang tersedia meliputi data sensor dan 

titusi persamaan (7) ke persamaan (4) menghasilkan persamaan sistem lingkar tertutupnya 

Dengan menggunakan teorema 1, kestabilan sistem lingkar tertutup dijamin apabila terdapat matriks simetrik 

. Supaya pertidaksamaan matriks (9) 
dengan perangkat lunak 

dengan pertidaksamaan (9) dari arah sebelah kiri dan kanan, sehingga diperoleh 

ℵ∈∀i,0  



 
 

+ BKXAX T
ii

T
ii

• Definisikan matriks-matriks berikut
( ) [
( )i

i

diagXM
XS

=

λ=

sehingga suku i
ij

jiji XXX











λ∑

≠

−1

X
j

i
≠





∑

• Buat matriks baru iii XKY =  sehingga diperoleh pertidaksamaan matriks linier

+ BYAX T
i

T
i

T
ii

Dengan menggunakan teknik komplemen Schur [14], pertidaksamaan matriks linier terakhir dapat 
dituliskan dalam bentuk kompak berikut:





S

dengan ii
T
i

T
i

T
iii BXABYAXJ +++=

 
Teorema berikut merangkum persoalan mencari perancang umpan balik keadaan melalui skema 
pertidaksamaan matriks linier. 
 
Teorema 2. Sebuah pengendali dengan umpan balik keadaan dalam bentuk (7) bersifat menstabilkan sist
lingkar tertutup (4) apabila terdapat matriks
pertidaksamaan matriks linier (10). 
 

Dari uraian di atas, sebuah pengendali dengan umpan balik keadaan (7
dengan probabilitas transisi (5) dapat dicari dengan algoritma berikut:

• Diberikan matriks-matriks sistem 
• Susun pertidaksamaan matriks linier (10)
• Pecahkan pertidaksamaan matriks linier (10) untuk mendapatkan matriks

• Bentuk matriks pengendali mengikuti persamaan 
 

Untuk memperlihatkan keefektifan dari algoritma perancangan
sebuah contoh kasus sebuah sistem yang memiliki dua mode dalam realisasinya. Matriks sistemnya 
dinyatakan sebagai berikut: 

A

2A

dengan probabilitas transisi antar mode tersebut d

 
Dua mode tersebut mendeskripsikan kondisi yang mungkin terjadi dalam NCS, misalnya mode satu 

merefleksikan terjadinya kehilangan data (
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ℵ∈∀<











λ+++ ∑

≠

− iXXXXKBXAB i
ij

jijiiiiii
T
i ,01

matriks berikut 
]

[ ]Nii

iiNiiiiiiii

XXXXdiag
iXXXX

,,,,
,,,,,

111

111

LL

LL

+−

+− ℵ∈∀λλλλ

 

i

 
dapat dituliskan menjadi 

( ) ( ) ( )XSXMXSXXX T
iiiiiii

i
jij

11 −

≠

− +λ=





λ∑  

sehingga diperoleh pertidaksamaan matriks linier 

( ) ( ) ( ) 01 <+λ+++ − XSXMXSXYBXA T
iiiiiiiiii

T
i

 
Dengan menggunakan teknik komplemen Schur [14], pertidaksamaan matriks linier terakhir dapat 

dituliskan dalam bentuk kompak berikut: 
( )

( ) ( ) 0<



− XMXS

XSJ

i
T
i

ii  (10) 

iiiii XYB λ+   (11) 

Teorema berikut merangkum persoalan mencari perancang umpan balik keadaan melalui skema 

. Sebuah pengendali dengan umpan balik keadaan dalam bentuk (7) bersifat menstabilkan sist
lingkar tertutup (4) apabila terdapat matriks-matriks simetrik definit positif iX dan iY  

Dari uraian di atas, sebuah pengendali dengan umpan balik keadaan (7) yang menstabilkan sistem (4) 
dengan probabilitas transisi (5) dapat dicari dengan algoritma berikut: 

matriks sistem ii BA , dan probabilitas transisi ijλ  
Susun pertidaksamaan matriks linier (10) 
Pecahkan pertidaksamaan matriks linier (10) untuk mendapatkan matriks-matriks 

Bentuk matriks pengendali mengikuti persamaan 1−= iii XYK  

Untuk memperlihatkan keefektifan dari algoritma perancangan tersebut, pada bagian ini diberikan 
sebuah contoh kasus sebuah sistem yang memiliki dua mode dalam realisasinya. Matriks sistemnya 









=







 −
=

10
01

;
11,0

5,01
11 BA  









=








−
−−

=
10
01

;
25,05,0
5,02,0
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dengan probabilitas transisi antar mode tersebut diberikan oleh matriks berikut: 









−

−
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λλ
λλ

0,30,3
0,20,2

2221

1211  

Dua mode tersebut mendeskripsikan kondisi yang mungkin terjadi dalam NCS, misalnya mode satu 
merefleksikan terjadinya kehilangan data (packet dropout) saat transmisi data, sementara mode kedua 

Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

  

ℵ  

 

Dengan menggunakan teknik komplemen Schur [14], pertidaksamaan matriks linier terakhir dapat 

Teorema berikut merangkum persoalan mencari perancang umpan balik keadaan melalui skema 

. Sebuah pengendali dengan umpan balik keadaan dalam bentuk (7) bersifat menstabilkan sistem 
 sebagai solusi dari 

) yang menstabilkan sistem (4) 

matriks iX dan iY  

tersebut, pada bagian ini diberikan 
sebuah contoh kasus sebuah sistem yang memiliki dua mode dalam realisasinya. Matriks sistemnya 

Dua mode tersebut mendeskripsikan kondisi yang mungkin terjadi dalam NCS, misalnya mode satu 
) saat transmisi data, sementara mode kedua 



 
 

menggambarkan transmisi data yang sempurna saat data dikirim melalui jaringan. Respon lingkar terbuka 
(tanpa sinyal kendali) untuk mode satu dan mode dua diperlihatkan pada gambar 5. Terlihat bahwa untuk 
mode satu sistemnya menjadi tidak stabil, sehingga s
demikian, pengendali yang dirancang harus mampu menstabilkan sistem keseluruhan.
 

(a)                
Gambar 5. Respon keadaan lingkar terbuka untuk mode satu (a) dan mode dua (b)

Dengan menerapkan algoritma pencarian matriks pengendali diperoleh solusi pertidaksamaan matriks linier 
(10) berikut: 





=

0
3408,0

1X




−
=

1304,0
5112,0

1Y

 
sehingga matriks-matriks pengendalinya berbentuk:




 −
=

,01K

 
Untuk keperluan simulasi, transi

lingkar tertutupnya diberikan dalam gambar 7. Terlihat bahwa pengendali yang dirancang berhasil membuat 
sistem keseluruhan menjadi stabil. 
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menggambarkan transmisi data yang sempurna saat data dikirim melalui jaringan. Respon lingkar terbuka 
(tanpa sinyal kendali) untuk mode satu dan mode dua diperlihatkan pada gambar 5. Terlihat bahwa untuk 
mode satu sistemnya menjadi tidak stabil, sehingga sistem secara keseluruhan bersifat tidak stabil. Dengan 
demikian, pengendali yang dirancang harus mampu menstabilkan sistem keseluruhan. 

                  (b) 
Gambar 5. Respon keadaan lingkar terbuka untuk mode satu (a) dan mode dua (b)

 
an algoritma pencarian matriks pengendali diperoleh solusi pertidaksamaan matriks linier 
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matriks pengendalinya berbentuk: 
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Untuk keperluan simulasi, transisi mode dalam sistem diperlihatkan pada gambar 6 dan hasil simulasi 
lingkar tertutupnya diberikan dalam gambar 7. Terlihat bahwa pengendali yang dirancang berhasil membuat 

 
Gambar 6. Transisi mode 
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menggambarkan transmisi data yang sempurna saat data dikirim melalui jaringan. Respon lingkar terbuka 
(tanpa sinyal kendali) untuk mode satu dan mode dua diperlihatkan pada gambar 5. Terlihat bahwa untuk 

istem secara keseluruhan bersifat tidak stabil. Dengan 

 

Gambar 5. Respon keadaan lingkar terbuka untuk mode satu (a) dan mode dua (b) 

an algoritma pencarian matriks pengendali diperoleh solusi pertidaksamaan matriks linier 

si mode dalam sistem diperlihatkan pada gambar 6 dan hasil simulasi 
lingkar tertutupnya diberikan dalam gambar 7. Terlihat bahwa pengendali yang dirancang berhasil membuat 

15



 
 

Gambar 7. Respon 
 
 
 
7. KESIMPULAN 
 

Dalam makalah, pemodelan dan perancangan pengendali untuk 
pendekatan Markovian Jump Systems telah diuraikan. Pengendali yang dirancang menggunakan umpan balik 
keadaan sistem. Untuk menjamin kinerja sistem yang diinginkan, pengendali memerlukan data keadaan yang 
diperoleh dari sensor dan informasi tentang parameter jaringan. Formulasi perancangan
menggunakan skema pertidaksamaan matriks linier. Hasil simulasi memperlihatkan pengendali yang 
dirancang mampu menghasilkan kinerja sistem lingkar tertutup sesuai yang diinginkan. Penelitian berikutnya 
yang sedang dilakukan adalah menerapkan ko
sistem dan pencapaian kinerja yang diinginkan apabila terdapat gangguan yang masuk ke dalam sistem atau 
adanya ketidakpastian parameter yang muncul dalam sistem.
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Gambar 7. Respon lingkar tertutup 

Dalam makalah, pemodelan dan perancangan pengendali untuk Networked Control Systems
telah diuraikan. Pengendali yang dirancang menggunakan umpan balik 

keadaan sistem. Untuk menjamin kinerja sistem yang diinginkan, pengendali memerlukan data keadaan yang 
diperoleh dari sensor dan informasi tentang parameter jaringan. Formulasi perancangan
menggunakan skema pertidaksamaan matriks linier. Hasil simulasi memperlihatkan pengendali yang 
dirancang mampu menghasilkan kinerja sistem lingkar tertutup sesuai yang diinginkan. Penelitian berikutnya 
yang sedang dilakukan adalah menerapkan konsep kendali kokoh (robust control) yang menjamin kestabilan 
sistem dan pencapaian kinerja yang diinginkan apabila terdapat gangguan yang masuk ke dalam sistem atau 
adanya ketidakpastian parameter yang muncul dalam sistem. 
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Networked Control Systems dengan 
telah diuraikan. Pengendali yang dirancang menggunakan umpan balik 

keadaan sistem. Untuk menjamin kinerja sistem yang diinginkan, pengendali memerlukan data keadaan yang 
diperoleh dari sensor dan informasi tentang parameter jaringan. Formulasi perancangan pengendali 
menggunakan skema pertidaksamaan matriks linier. Hasil simulasi memperlihatkan pengendali yang 
dirancang mampu menghasilkan kinerja sistem lingkar tertutup sesuai yang diinginkan. Penelitian berikutnya 

) yang menjamin kestabilan 
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PERENCANAAN INFRASTUKTUR TEKNOLOGI 
STUDI KASUS PT XYZ

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260

E
 
Merencanakan sebuah infrastuktur teknolgi informasi yang baik dalam sebuah perusahaan dirasa sangatlah 
penting guna memberikan kontribusi pada percepatan tujuan 
jika dianalogikan pembagunan sebuah jalan protokol maka, semakin baik perencanaan dibuat maka 
semakin baik pula produk yang dihasilkan. Kajian ini berusaha mendeskripsikan perencanaan infrastruktur 
Teknologi informasi pada PT.XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi 
manajerial. Hasil dari kajian ini adalah model infrastruktur Teknologi informasi yang mencakup pola 
aplikasi, peta aplikasi serta landscape aplikasi yang dapat direalisasikan ag
perusahaan dapat tercapai, selain itu hasil dari kajian ini dapat pula menjadi bahan diskusi kajian 
mengenai perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang baik di Indonesia.
 
Keywords: Perencanaan Infrastruktur Teknologi, TOG
 
1 PENDAHULUAN 

Persaingan antar sesama perusahaan konsultan saat ini sangatlah kompetitif, sehingga tuntutan agar 
produk yang dihasilkan pada sebuah perusahaan jasa konsultasi yang menangani konsultasi manajerial dapat 
memuaskan pihak peminta jasa konsultasi, Satu kunci 
dengan membangun sebuah infrastruktur teknologi informasi yang baik. Dukungan infrastruktur teknologi 
informasi yang baik akan memberikan kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya 
jika infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Bahkan lebih dari itu, dengan 
infrastruktur TI yang baik dapat menjadi 
 
1.1 TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN
1.1.1 Tujuan Kajian 

Adapun  tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah membuat suatu perencanaan infrastruktur 
teknologi informasi yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada 
perusahaan, dimana perencanaan ini diharpkan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan.

 
1.1.2 Manfaat Kajian 
 Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Dengan kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya 
pengetahuan di bidang perencanaan infrastruktur teknologi informasi.

b. Perencanaan infrastruktur teknologi
menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan infrastruktur teknologi 
informasi. 

c. Kajian mengenai perencanaan infrastuktur teknologi informasi dapat terus berkembang baik 
dikalangan akedemisi maupun perusahaan.
 

2 LANDASAN TEORI 
2.1 Prinsip Arsitektur 
 Prinsip arsitektur menurut TOGAF secara umum adalah mendefinisikan aturan
dasar untuk digunakan dan disebarkan diantara sumber daya teknologi informasi 
mencerminkan tingkatan antara berbagai unsur perusahaan dan bentuk landasan di dalam proses 
pengambilan keputusan. 
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Merencanakan sebuah infrastuktur teknolgi informasi yang baik dalam sebuah perusahaan dirasa sangatlah 
penting guna memberikan kontribusi pada percepatan tujuan organisasi dalam hal ini perusahaan, sebab 
jika dianalogikan pembagunan sebuah jalan protokol maka, semakin baik perencanaan dibuat maka 
semakin baik pula produk yang dihasilkan. Kajian ini berusaha mendeskripsikan perencanaan infrastruktur 

masi pada PT.XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi 
manajerial. Hasil dari kajian ini adalah model infrastruktur Teknologi informasi yang mencakup pola 
aplikasi, peta aplikasi serta landscape aplikasi yang dapat direalisasikan agar dikemudian hari target 
perusahaan dapat tercapai, selain itu hasil dari kajian ini dapat pula menjadi bahan diskusi kajian 
mengenai perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang baik di Indonesia. 

Perencanaan Infrastruktur Teknologi, TOGAF, Peta Aplikasi, Zachman Framework

Persaingan antar sesama perusahaan konsultan saat ini sangatlah kompetitif, sehingga tuntutan agar 
produk yang dihasilkan pada sebuah perusahaan jasa konsultasi yang menangani konsultasi manajerial dapat 
memuaskan pihak peminta jasa konsultasi, Satu kunci kesuksesan pada sisi teknologi informasi adalah 
dengan membangun sebuah infrastruktur teknologi informasi yang baik. Dukungan infrastruktur teknologi 
informasi yang baik akan memberikan kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya 

ka infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Bahkan lebih dari itu, dengan 
infrastruktur TI yang baik dapat menjadi key enabler bagi perkembangan organisasi. 

TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN 

dicapai dalam kajian ini adalah membuat suatu perencanaan infrastruktur 
teknologi informasi yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada 
perusahaan, dimana perencanaan ini diharpkan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan.

Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut: 
Dengan kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya 
pengetahuan di bidang perencanaan infrastruktur teknologi informasi. 
Perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat 
menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan infrastruktur teknologi 

Kajian mengenai perencanaan infrastuktur teknologi informasi dapat terus berkembang baik 
dikalangan akedemisi maupun perusahaan. 

Prinsip arsitektur menurut TOGAF secara umum adalah mendefinisikan aturan-aturan dan petunjuk 
dasar untuk digunakan dan disebarkan diantara sumber daya teknologi informasi 
mencerminkan tingkatan antara berbagai unsur perusahaan dan bentuk landasan di dalam proses 
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Merencanakan sebuah infrastuktur teknolgi informasi yang baik dalam sebuah perusahaan dirasa sangatlah 
organisasi dalam hal ini perusahaan, sebab 

jika dianalogikan pembagunan sebuah jalan protokol maka, semakin baik perencanaan dibuat maka 
semakin baik pula produk yang dihasilkan. Kajian ini berusaha mendeskripsikan perencanaan infrastruktur 

masi pada PT.XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi 
manajerial. Hasil dari kajian ini adalah model infrastruktur Teknologi informasi yang mencakup pola 

ar dikemudian hari target 
perusahaan dapat tercapai, selain itu hasil dari kajian ini dapat pula menjadi bahan diskusi kajian 

Zachman Framework. 

Persaingan antar sesama perusahaan konsultan saat ini sangatlah kompetitif, sehingga tuntutan agar 
produk yang dihasilkan pada sebuah perusahaan jasa konsultasi yang menangani konsultasi manajerial dapat 

kesuksesan pada sisi teknologi informasi adalah 
dengan membangun sebuah infrastruktur teknologi informasi yang baik. Dukungan infrastruktur teknologi 
informasi yang baik akan memberikan kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya 

ka infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Bahkan lebih dari itu, dengan 

dicapai dalam kajian ini adalah membuat suatu perencanaan infrastruktur 
teknologi informasi yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada 
perusahaan, dimana perencanaan ini diharpkan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. 

Dengan kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya 

informasi yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat 
menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan infrastruktur teknologi 

Kajian mengenai perencanaan infrastuktur teknologi informasi dapat terus berkembang baik 

aturan dan petunjuk 
dasar untuk digunakan dan disebarkan diantara sumber daya teknologi informasi perusahaan  yang 
mencerminkan tingkatan antara berbagai unsur perusahaan dan bentuk landasan di dalam proses 
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 Terdapat lima kriteria prinsip arsitektur yang baik berdasarkan TOGAF: 
1. Dapat dimengerti (understable)

Prinsip dasarnya dapat dipelajari dan difahami oleh sumber  daya di perusahaan sehingga 
pelanggaran yang mungkin ada dapat diminimasi

2. Kokoh  (robust) 
Menjamin kualitas untuk eputusan yang diambil tentang perencanaan arsitektur, kebijakan standar. 
Masing-masing prinsip harus pasti dan tepat untuk mendukung pembuatan  keputusan secara 
konsisten. 

3. Lenkap (complete) 
Tiap-tiap prinsip dasar untuk manajemen TI di dalam organisasi sudah terdefinisi.

4. Konsisten 
Ketegasan di dalam menerapkan prinsip

5. Stabil 
Prinsip harus mampu mengikuti perubahan

 
2.2 ARSITEKTUR PERUSAHAAN (ENTERPRISE ARCHITECTURE)
 Arsitektur TI adalah Cetak biru (
organisasi, sebagai acuan dalam  pengadaan, pengembangan, dan  
Dengan kata lain arsitektur TI merupakan rancangan TI secara utuh untuk:
§ Memastikan keselarasan proyek-proyek implementasi TI untuk tiap bagian dengan strategi organisasi.
§ Memastikan kompatibilitas/interoperabilitas

standarisasi. 
§ Memastikan utilitas dengan meminimasi duplikasi melalui 

komponen TI lintas 
  

Sedangkan Enterprise Architecture
antara strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang digunakan. 
Architecture merupakan proses untuk mendefinisikan arsitektur untuk penggunaan informasi
mendukung kegiatan bisnis. Enterprise Architecture adalah model utuh dari sebuah perusahaan, perencanaan 
yang dibuat untuk menghubungkan aspek bisnis seperti tujuan, visi, misi, strategi, dan tata kelola, aspek 
operasi dalam bisnis seperti struktur organisasi, proses, dan data, aspek otomatisasi seperti sistem aplikasi 
dan basis data dan infrastruktur teknologi yang digunakan seperti komputer, sistem operasi dan jaringan. 
Pembuatan Enterprise Architecture ditujukan untuk membuat perencanaan jangka pa
TI dalam perusahaan. 

 
2.3 Zachman Framework (ZF) 

Zahman Framework, dikeluarkan 
menyediakan cetak biru bagi arsitektur informasi dengan menyejikan taksonomi untuk berbagai pand
model, dan bangunan yang diinginkan perusahaan dalam membangun sistem informasi mereka. 
Framework berfokus pada usaha menjamin agar seluruh aspek dalam organisasi terorganisasi dengan baik 
dan menunjukkan hubungan yang jelas. 
Zahman Framework terdiri dari beberapa 6 (enam) baris, yaitu:

1. Ruang Lingkup (scope) 
Bagian ini mendeskripsikan visi, misi, kontek, batas arsitektur sistem. Sering disebut 
karena kita dapat melihat input dan output tapi tidak dapat melihat detail pekerjaannya.

2. Model dari bisnis ( Interprise model
Bagian ini mendefinisikan sasaran, strategis, struktur dan proses yang mendukung sistem  atau 
organisasi, baris ini sering disebut baris konsep.
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lima kriteria prinsip arsitektur yang baik berdasarkan TOGAF:  
) 

dapat dipelajari dan difahami oleh sumber  daya di perusahaan sehingga 
pelanggaran yang mungkin ada dapat diminimasi 

Menjamin kualitas untuk eputusan yang diambil tentang perencanaan arsitektur, kebijakan standar. 
s pasti dan tepat untuk mendukung pembuatan  keputusan secara 

tiap prinsip dasar untuk manajemen TI di dalam organisasi sudah terdefinisi.  

Ketegasan di dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dibuat. 

rinsip harus mampu mengikuti perubahan 

ARSITEKTUR PERUSAHAAN (ENTERPRISE ARCHITECTURE) 
Arsitektur TI adalah Cetak biru (blueprint) yang mendeskripsikan struktur komponen

organisasi, sebagai acuan dalam  pengadaan, pengembangan, dan  implementasi TI organisasi tersebut. 
Dengan kata lain arsitektur TI merupakan rancangan TI secara utuh untuk: 

proyek implementasi TI untuk tiap bagian dengan strategi organisasi.
kompatibilitas/interoperabilitas, antar komponen-komponen TI lintas bagian dengan 

Memastikan utilitas dengan meminimasi duplikasi melalui penggunaan bersama (sharing

Enterprise Architecture merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan 
antara strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang digunakan. 

merupakan proses untuk mendefinisikan arsitektur untuk penggunaan informasi
mendukung kegiatan bisnis. Enterprise Architecture adalah model utuh dari sebuah perusahaan, perencanaan 
yang dibuat untuk menghubungkan aspek bisnis seperti tujuan, visi, misi, strategi, dan tata kelola, aspek 

organisasi, proses, dan data, aspek otomatisasi seperti sistem aplikasi 
dan basis data dan infrastruktur teknologi yang digunakan seperti komputer, sistem operasi dan jaringan. 

ditujukan untuk membuat perencanaan jangka panjang dari implementasi 

, dikeluarkan oleh Zahman institude for framework advencement
menyediakan cetak biru bagi arsitektur informasi dengan menyejikan taksonomi untuk berbagai pand
model, dan bangunan yang diinginkan perusahaan dalam membangun sistem informasi mereka. 

berfokus pada usaha menjamin agar seluruh aspek dalam organisasi terorganisasi dengan baik 
dan menunjukkan hubungan yang jelas.  

terdiri dari beberapa 6 (enam) baris, yaitu: 

Bagian ini mendeskripsikan visi, misi, kontek, batas arsitektur sistem. Sering disebut 
karena kita dapat melihat input dan output tapi tidak dapat melihat detail pekerjaannya.

Interprise model) 
Bagian ini mendefinisikan sasaran, strategis, struktur dan proses yang mendukung sistem  atau 
organisasi, baris ini sering disebut baris konsep. 
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dapat dipelajari dan difahami oleh sumber  daya di perusahaan sehingga 

Menjamin kualitas untuk eputusan yang diambil tentang perencanaan arsitektur, kebijakan standar. 
s pasti dan tepat untuk mendukung pembuatan  keputusan secara 

 

) yang mendeskripsikan struktur komponen-komponen TI 
implementasi TI organisasi tersebut. 

proyek implementasi TI untuk tiap bagian dengan strategi organisasi. 
komponen TI lintas bagian dengan 

sharing) komponen-

merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan 
antara strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang digunakan. Enterprise 

merupakan proses untuk mendefinisikan arsitektur untuk penggunaan informasi dalam 
mendukung kegiatan bisnis. Enterprise Architecture adalah model utuh dari sebuah perusahaan, perencanaan 
yang dibuat untuk menghubungkan aspek bisnis seperti tujuan, visi, misi, strategi, dan tata kelola, aspek 

organisasi, proses, dan data, aspek otomatisasi seperti sistem aplikasi 
dan basis data dan infrastruktur teknologi yang digunakan seperti komputer, sistem operasi dan jaringan. 

njang dari implementasi 

advencement (ZIFA), yang 
menyediakan cetak biru bagi arsitektur informasi dengan menyejikan taksonomi untuk berbagai pandangan, 
model, dan bangunan yang diinginkan perusahaan dalam membangun sistem informasi mereka. Zahman 

berfokus pada usaha menjamin agar seluruh aspek dalam organisasi terorganisasi dengan baik 

Bagian ini mendeskripsikan visi, misi, kontek, batas arsitektur sistem. Sering disebut black box 
karena kita dapat melihat input dan output tapi tidak dapat melihat detail pekerjaannya.  

Bagian ini mendefinisikan sasaran, strategis, struktur dan proses yang mendukung sistem  atau 



 
 

  
3. Model dari Sistem Informasi (

Bagian ini mendefinisikan bisnis yang telah digambarkan pada baris kedua, namun dengan syarat
syarat informasi yang lebih mantap. Di mana baris kedua menjelaskan fungsi bisnis yang akan 
diuraikan, sebagai contoh, seperti yang dirasakan oleh orang
ketiga yaitu menjelaskannya bagaimana perubahan data itu dirincikan. Di mana baris kedua 
menggambarkan semua hal-hal keterkaitan dengan perusahaan, ketiga menggambarkan hal
tersebut mengenai bagian mana yang akan diambil oleh per
Baris ini sering disebut baris logika

4. Model Teknologi ( Technology Model
Bagian ini menguraikan bagaimana teknologi mungkin digunakan untuk pengolahan informasi. Di 
sini basisdata yang berkaitan dipilih oleh orang
bahasa dipilih dan struktur program digambarkan, alat penghubung pemakai yang akan dijelaskan, 
dan sebagainya. Sering disebut baris fisik

5. Penyajian yang Terperinci ( Detail Representation
Mewakili individu, komponen independent yang bisa dialokasikan pada kontraktor untuk 
implementasi. Karena detailnya, seringkali baris ini disebut baris di luar konteks.

6. Fungsi Sistem (Functioning Enterprise
Bagian ini menggambarkan sistem operasional  yang sedang dipertimbangka
solusi. 

 
Sedangkan kolom dari Zachman framework mewakili 6 aspek organisasi, sebagai berikut
1. What (Data)  

Menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal
informasinya yang perlu dipelihara. 

2. How (Fungsi) 
Mendefinisikan fungsi atau aktifitas, termasuk input dan output.

3. Where (Jaringan) 
Menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara  aktifitas dalam organisasi, meliputi organisasi 
bisnis utama. 

4. Who (Sumber Daya Manusia) 
Mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan  dan kinerjanya. 
Kolom ini juga berhubungan antar muka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya.
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Gambar1. Zahman Framework 

Model dari Sistem Informasi (System Model) 
Bagian ini mendefinisikan bisnis yang telah digambarkan pada baris kedua, namun dengan syarat
syarat informasi yang lebih mantap. Di mana baris kedua menjelaskan fungsi bisnis yang akan 
diuraikan, sebagai contoh, seperti yang dirasakan oleh orang-orang menyelenggarakannya, yang 
ketiga yaitu menjelaskannya bagaimana perubahan data itu dirincikan. Di mana baris kedua 

hal keterkaitan dengan perusahaan, ketiga menggambarkan hal
tersebut mengenai bagian mana yang akan diambil oleh perusahaan dalam hal pemeliharaan data. 
Baris ini sering disebut baris logika 

Technology Model) 
Bagian ini menguraikan bagaimana teknologi mungkin digunakan untuk pengolahan informasi. Di 
sini basisdata yang berkaitan dipilih oleh orang-orang jaringan atau sebaliknya, berbagai macam 
bahasa dipilih dan struktur program digambarkan, alat penghubung pemakai yang akan dijelaskan, 
dan sebagainya. Sering disebut baris fisik 

Detail Representation ) 
onen independent yang bisa dialokasikan pada kontraktor untuk 

implementasi. Karena detailnya, seringkali baris ini disebut baris di luar konteks. 
Functioning Enterprise) 

Bagian ini menggambarkan sistem operasional  yang sedang dipertimbangkan sebagai salah satu 

Sedangkan kolom dari Zachman framework mewakili 6 aspek organisasi, sebagai berikut

Menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal
informasinya yang perlu dipelihara. Contohnya peralatan dan sistem. 

Mendefinisikan fungsi atau aktifitas, termasuk input dan output. 

Menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara  aktifitas dalam organisasi, meliputi organisasi 

(Sumber Daya Manusia)  
Mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan  dan kinerjanya. 
Kolom ini juga berhubungan antar muka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Bagian ini mendefinisikan bisnis yang telah digambarkan pada baris kedua, namun dengan syarat-
syarat informasi yang lebih mantap. Di mana baris kedua menjelaskan fungsi bisnis yang akan 

yelenggarakannya, yang 
ketiga yaitu menjelaskannya bagaimana perubahan data itu dirincikan. Di mana baris kedua 

hal keterkaitan dengan perusahaan, ketiga menggambarkan hal-hal 
usahaan dalam hal pemeliharaan data. 

Bagian ini menguraikan bagaimana teknologi mungkin digunakan untuk pengolahan informasi. Di 
g jaringan atau sebaliknya, berbagai macam 

bahasa dipilih dan struktur program digambarkan, alat penghubung pemakai yang akan dijelaskan, 

onen independent yang bisa dialokasikan pada kontraktor untuk 
 

n sebagai salah satu 

Sedangkan kolom dari Zachman framework mewakili 6 aspek organisasi, sebagai berikut 

Menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal 

Menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara  aktifitas dalam organisasi, meliputi organisasi 

Mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan  dan kinerjanya. 
Kolom ini juga berhubungan antar muka pengguna dan hubungan antara manusia dan pekerjaan 



 
 

5. When (Waktu) 
Mewakili event atau waktu yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain 
jadwal dan memproses arsitektur.

6. Why (Motivasi)  
Menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana 
bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

 
3 SEKILAS PROFIL PT XYZ 

PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi, dimana bisnis yang 
dijalankan meliputi manajemen teknologi informasi, pengembangan dan 
manajemen publik, serta manajemen fungsional/industri.

Visi organisasi adalah Menjadi Perusahaan IT Management Consultant yang terdepan dalam 
memberikan pelayanan. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut yang menjadi indicator 

1) Mencapai kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan layanan 
2) Memperluas pasar dengan cara pengembangan produk melalui R&D
3) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
 
Sedangkan misi yang digunakan adalah Membantu klien dalam melakukan 

menerus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan
 

4 PEMBAHASAN 
4.1 Proses Bisnis pada PT. XYZ 

Secara umum prose bisnis yang ada pada PT XYZ digambarkan pada gambar2 

Gambar2 Proses Bisnis pada PT. XYZ

Dimana dalam setiap sub proses bisni
belum dapat dihindari secara maksimal. Permasalahan klasik yang timbul pada proses bisnis adalah seperti 
gap permintaan dan kapabilitas serta kecepatan delivery produk, biaya dan tidak tercap
pendapatan perusahaan, keterbatasan waktu dan skill yang dimiliki dan lain sebagainya.

Berikut gambaran umum mengenai target dan permasalahan yang ada.
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atau waktu yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain 
jadwal dan memproses arsitektur. 

Menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana 
uan, alasan pikiran dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi, dimana bisnis yang 
dijalankan meliputi manajemen teknologi informasi, pengembangan dan implementasi sistem informasi, 
manajemen publik, serta manajemen fungsional/industri. 

Menjadi Perusahaan IT Management Consultant yang terdepan dalam 
memberikan pelayanan. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut yang menjadi indicator perusahaan adalah:

Mencapai kepuasan pelanggan melalui kualitas produk dan layanan  
Memperluas pasar dengan cara pengembangan produk melalui R&D 
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas  

Sedangkan misi yang digunakan adalah Membantu klien dalam melakukan perbaikan secara terus
menerus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan 

Secara umum prose bisnis yang ada pada PT XYZ digambarkan pada gambar2  

Gambar2 Proses Bisnis pada PT. XYZ 
 

Dimana dalam setiap sub proses bisnis yang ada memiliki target dan permasalahan yang sampai saat ini 
belum dapat dihindari secara maksimal. Permasalahan klasik yang timbul pada proses bisnis adalah seperti 
gap permintaan dan kapabilitas serta kecepatan delivery produk, biaya dan tidak tercap
pendapatan perusahaan, keterbatasan waktu dan skill yang dimiliki dan lain sebagainya. 

Berikut gambaran umum mengenai target dan permasalahan yang ada. 
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atau waktu yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain 

Menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana 
uan, alasan pikiran dan pengambilan keputusan dalam organisasi. 

PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi, dimana bisnis yang 
implementasi sistem informasi, 

Menjadi Perusahaan IT Management Consultant yang terdepan dalam 
perusahaan adalah: 

perbaikan secara terus-

 

s yang ada memiliki target dan permasalahan yang sampai saat ini 
belum dapat dihindari secara maksimal. Permasalahan klasik yang timbul pada proses bisnis adalah seperti 
gap permintaan dan kapabilitas serta kecepatan delivery produk, biaya dan tidak tercapainya target 



 
 

Gambar3 Gambaran umum target dan permasalahan 
 
4.2 Identifikasi Pola dan Paket Solusi

Berdasarkan permasalahan dan target yang ada pada PT. XYZ , dan dengan menggunakan penerapan 
Zachman Framework ditemukan beberapa solusi terkait permasalahan yang ada yang dapat dilihat pada 
tabel1 

 

JUDUL TOLAK UKUR
Produktivitas dan 
efektivitas  

Target proyek terpenuhi, kepuasan 
pelanggan, 

Keterbatasan waktu 
produksi 

Work plan yang rigid/ketat 

Update Skill Programmer Pengetahuan dan pengalaman 

Tersedianya bahan dan 
fasilitas dari pemasok  

Ketersediaan hardware
dibutuhkan 

Tersedianya kumpulan 
listing program 

Ketersediaan listing program yang 
dibutuhkan 

Tidak tersedianya data 
center 

Data program, SDM, keuangan dan 
pencapaian lainnya tidak 
terdokumentasikan secara baik 

Biaya mahal dari 
pemasok  

Harga hardware dan license software

Kecepatan Delivery 
Product 

Waktu pembuatan s/d implementasi 
Aplikasi dan penyampaian 
produk/dokumen 

Gap antara permintaan 
dan kemampuan 
programmer  

Jumlah programmer not inline, jumlah 
projek yang terlalu banyak

Hubungan lebih intens  Komunikasi dan informasi 

 
Berdasarkan sasaran perbaikan yang diusulkan, diperlukannya sebuah langkah nyata agar sasaran 

perbaikan akan dapat meningkatkan produktifitas.
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Gambar3 Gambaran umum target dan permasalahan  

Identifikasi Pola dan Paket Solusi 
sarkan permasalahan dan target yang ada pada PT. XYZ , dan dengan menggunakan penerapan 

ditemukan beberapa solusi terkait permasalahan yang ada yang dapat dilihat pada 

Tabel1 Identifikasi Pola Solusi 
TOLAK UKUR SASARAN PERBAIKAN

Target proyek terpenuhi, kepuasan Layanan pasca kontrak (garansi dan maintenance) 
(informate: Sensitize, Target based evaluation 
(Restructure: Streamline) 

yang rigid/ketat  Minimasi waktu tunggu (Restructure

Pengetahuan dan pengalaman  Share knowledge dan pengalaman (
Collect, & Create)  

Ketersediaan hardware dan software yang Koneksi dengan pemasok (Restructure

Ketersediaan listing program yang Penyediaan informasi listing program per proyek 
& Synthesize)  

Data program, SDM, keuangan dan 
pencapaian lainnya tidak 
terdokumentasikan secara baik  

Digitalisasi data dan input sistem (
digitize&propagate) 

Harga hardware dan license software Efisiensi, reuse, dan kemitraan (Restructure: Streamline, 
orchestrating)  
Tersedianya informasi tentang harga pasar (mind: analyze 
& synthesize)  

Waktu pembuatan s/d implementasi 
Aplikasi dan penyampaian 

Mengurangi waktu tunggu antar aktivitas (Restructure 
:Loose Wait), Menyatukan proses
(Restructure: Synchronize)  

Jumlah programmer not inline, jumlah 
projek yang terlalu banyak 

Manajemen programmer (Mind: Connect, Collect, & 
Create), melakukan kerjasama dengan rekanan 
(Restructure: Streamline, orchestrating) 

Komunikasi dan informasi  Komunikasi secara online melalui e
hubungan untuk menjadi pemasok tetap (

Berdasarkan sasaran perbaikan yang diusulkan, diperlukannya sebuah langkah nyata agar sasaran 
perbaikan akan dapat meningkatkan produktifitas. 
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sarkan permasalahan dan target yang ada pada PT. XYZ , dan dengan menggunakan penerapan 
ditemukan beberapa solusi terkait permasalahan yang ada yang dapat dilihat pada 

PERBAIKAN 
Layanan pasca kontrak (garansi dan maintenance) 

, Target based evaluation 

Restructure :Loose Wait)  

Share knowledge dan pengalaman (Mind: Connect, 

Restructure :orchestrating)  

Penyediaan informasi listing program per proyek (Analyze 

Digitalisasi data dan input sistem (informate: 

Efisiensi, reuse, dan kemitraan (Restructure: Streamline, 

Tersedianya informasi tentang harga pasar (mind: analyze 

Mengurangi waktu tunggu antar aktivitas (Restructure 
:Loose Wait), Menyatukan proses-proses pendukung 

Manajemen programmer (Mind: Connect, Collect, & 
Create), melakukan kerjasama dengan rekanan 
(Restructure: Streamline, orchestrating)  
Komunikasi secara online melalui e-mail, menjalin 

pemasok tetap (informate:vetrify) 

Berdasarkan sasaran perbaikan yang diusulkan, diperlukannya sebuah langkah nyata agar sasaran 



 
 

Tabel2 Paket Solusi berdasarkan Pola Solusi
Sasaran perbaikan 

Layanan pasca kontrak (garansi dan 
maintenance) (informate: Sensitize, Target 
based evaluation (Restructure: 
Streamline) 

Aplikasi online untuk semua aktivitas yang berhubungan 
dengan 

Minimalisir waktu tunggu (Restructure 
:Loose Wait)  

Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dan dapat 
menyederhanakan proses Internal dalam pengembangan 
produksi sehingga dapat memberikan dampak positif 
terhadap kecepatan dan ketepatan report atau laporan 
kepada m

Share knowledge dan pengalaman (Mind: 
Connect, Collect, & Create)  

Wadah dimana dapat saling berinteraksi untuk dapat 
membagikan pengetahuan dan pengalaman.

Koneksi dengan pemasok (Restructure 
:orchestrating)  

Aplikasi Sistem Informasi untuk semua aktivitas yang 
berhubungan dengan pemesanan dan pembelian barang.

Penyediaan informasi listing program per 
proyek  
(Analyze & Synthesize)  

Paket aplikasi penyedia 
program

Digitalisasi data dan input sistem 
(informate: digitize&propagate) 

Aplikasi Sistem Informasi administrasi 

Efisiensi, reuse, dan kemitraan 
(Restructure: Streamline, orchestrating)  
Tersedianya informasi tentang harga pasar 
(mind: analyze & synthesize)  

Aplikasi Sistem Informasi untuk semua aktivitas yang 
berhubungan dengan pemesanan dan pembelian barang.
Databa

Mengurangi waktu tunggu antar aktivitas 
(Restructure :Loose Wait), Menyatukan 
proses-proses pendukung (Restructure: 
Synchronize)  

Aplikasi sistem
menyederhanakan proses Internal dalam pengembangan 
produksi sehingga dapat memberikan dampak positif 
terhadap kecepatan dan ketepatan report atau laporan 
kepada manajemen.

Manajemen programmer (Mind: Connect, 
Collect, & Create), melakukan kerjasama 
dengan rekanan (Restructure: Streamline, 
orchestrating)  

Pengelolaan data personalia, Pengelolaan penugasan, 
Penghitungan upah 

 
4.3 Peta dan Landscape Aplikasi 

Peta aplikasi digunakan untuk mendefinisikan aplikasi
berdasarkan paket solusi yang ada mulai dari fungsionalitas dari aplikasi tersebut, siapa saja pihak yang 
memakai aplikasi tersebut serta aliran-
peta teknologi apa yang akan digunakan agar aplikasi tersebut dapat terealisasi.

Tabel 3 menunjukkan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan serta fungsionalitas dari masin
aplikasi, dilanjutkan dengan gambar4 memperlihatkan aliran aplikasi dan pihak mana yang dapat 
menggunakan aplikasi yang ada. Selanjutnya gambar5 menunjukkan teknologi apa saja yang digunakan.

Tabel3 Istilah Aplikasi yang ditawarkan
Kode Nama 

CRM  Customer Relation Management  

WMS  Workflow Management System  

FRM  Forum  

SCM  Supply Chain Management System  

MIS  Management Information System  

CM  Catalog Management  
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Tabel2 Paket Solusi berdasarkan Pola Solusi 
Pola Solusi 

Aplikasi online untuk semua aktivitas yang berhubungan 
dengan customer. 

Support System 
Management
 

Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dan dapat 
menyederhanakan proses Internal dalam pengembangan 
produksi sehingga dapat memberikan dampak positif 
terhadap kecepatan dan ketepatan report atau laporan 
kepada manajemen. 

Workflow Management 
System
 

Wadah dimana dapat saling berinteraksi untuk dapat 
membagikan pengetahuan dan pengalaman. 

Forum

Aplikasi Sistem Informasi untuk semua aktivitas yang 
berhubungan dengan pemesanan dan pembelian barang. 

Support System 
Management

Paket aplikasi penyedia penyimpanan repositori listing 
program 

Source Safe
 

Aplikasi Sistem Informasi administrasi  Management Information 
System

Aplikasi Sistem Informasi untuk semua aktivitas yang 
berhubungan dengan pemesanan dan pembelian barang. 
Database katalog yang di-update setiap saat oleh teknisi  

Support System 
Management
 
CM 
Management)
 

Aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dan dapat 
menyederhanakan proses Internal dalam pengembangan 
produksi sehingga dapat memberikan dampak positif 
terhadap kecepatan dan ketepatan report atau laporan 
kepada manajemen. 

Workflow Management 
System
 
Rational 
(RUP)

Pengelolaan data personalia, Pengelolaan penugasan, 
Penghitungan upah  

Human Resource 
Management
 

Peta aplikasi digunakan untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi apa saja yang akan dikembangkan 
berdasarkan paket solusi yang ada mulai dari fungsionalitas dari aplikasi tersebut, siapa saja pihak yang 

-aliran aplikasi yang dapat berhubungan satu dengan yang lain hingga 
peta teknologi apa yang akan digunakan agar aplikasi tersebut dapat terealisasi. 

aplikasi yang ditawarkan serta fungsionalitas dari masin
aplikasi, dilanjutkan dengan gambar4 memperlihatkan aliran aplikasi dan pihak mana yang dapat 
menggunakan aplikasi yang ada. Selanjutnya gambar5 menunjukkan teknologi apa saja yang digunakan.

 
Tabel3 Istilah Aplikasi yang ditawarkan 

Fungsionalitas 

Pengelolaan data pelanggan, Pengelolaan complain pelanggan, Kritik 
dan saran, Komunikasi & informasi layanan  

 

Bertukar informasi antar programmer dan Membuat 
Membalas threads  

 Pemesanan barang, Penerimaan barang, Pembayaran pemasok 

Sistem informasi yang diperuntukkan kepada para direksi 

Upload dan ubah data produk oleh pemasok, Cari produk dengan 
keyword atau browsing, Ubah status ketersediaan produk 
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Paket Solusi 

Support System 
Management (SCM) 

Workflow Management 
System (WMS)  

Forum 

Support System 
Management (SCM) 
Source Safe 

Management Information 
System (MIS) 
Support System 
Management (SCM) 

CM (Catalog 
Management) 

Workflow Management 
System (WMS),  

Rational Unified Process
(RUP) 
Human Resource 
Management (HRM) 

aplikasi apa saja yang akan dikembangkan 
berdasarkan paket solusi yang ada mulai dari fungsionalitas dari aplikasi tersebut, siapa saja pihak yang 

aliran aplikasi yang dapat berhubungan satu dengan yang lain hingga 

aplikasi yang ditawarkan serta fungsionalitas dari masing-masing 
aplikasi, dilanjutkan dengan gambar4 memperlihatkan aliran aplikasi dan pihak mana yang dapat 
menggunakan aplikasi yang ada. Selanjutnya gambar5 menunjukkan teknologi apa saja yang digunakan. 

pelanggan, Kritik 

Membuat threads, 

Pemesanan barang, Penerimaan barang, Pembayaran pemasok  

Sistem informasi yang diperuntukkan kepada para direksi  

dan ubah data produk oleh pemasok, Cari produk dengan 
Ubah status ketersediaan produk  



 
 

RUP  Rational Unified Process  

HRM  Human Resource Management  

SS  Source Safe  

 
 

Negosiasi
Analisis Jenis 

Project & Waktu 
Pengerjaan

Daftar 
Pemasok

SCM
MIS
FR

SCM

WMSCRM

Supply Chain Management

Management Information System
Forum

Keterangan :

 

Supply Chain 
Management

Workflow 
Management System

Management 
Information System

Catalog Management

U
se

r A
dm

in
is

tra
tio

n

 
 

5 PENUTUP 
 Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan perancangan infrastruktur 
teknologi informasi pada PT. XYZ yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajerial.
 

1) PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap setiap 
projek yang telah diterima. 

2) Permasalahan utama yang dihadapi secara umum adalah permasalahan integrasi data, informasi, 
sistem dan infrastruktur.  
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Paket aplikasi yang digunakan untuk mendesign aplikasi yang dibuat 
serta dapat juga dijadikan utnuk memantau sejauh mana perkembangan 
dari development sistem.  

Pengelolaan data personalia, Pengelolaan penugasan 

Paket aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan semua data listing 
program yang dibuat oleh para programmer.  

Perancangan 
Design

Analisa 
Proses Bisnis 

Project

Design 
Program

Implemen
tasi

Pemesanan 
Barang

Penerimaan 
Barang

Pembayaran Ke 
Pemasok

SDM & Administrasi

RUP
HRM
CM

CRM
WMS

SCM SCM
SCM

CM

RUP RUP RUP RUP

SCM

WMS WMS WMS

HRM

FR

MIS

SS

SS
Management Information System

Rational Unified Processing
Human Resource Management

Catalog Management

Customer Relationship Management
Workflow Management System
Source Safe

 
Gambar3 Peta Aplikasi 

Supply Chain 
Management

Customer Relation 
Management

W orkflow 
Management System Forum

Management 
Information System

Rational Unified 
Process

Catalog Management Human Resource 
Management

W eb Portal

Single Sign On (SSO)

R
D

BM
S

Public Client

N
et

w
or

k 
Se

cu
rit

y

Local Client

Source Safe

 
Gambar4. Landscape Aplikasi 

dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan perancangan infrastruktur 
teknologi informasi pada PT. XYZ yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajerial.

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap setiap 

Permasalahan utama yang dihadapi secara umum adalah permasalahan integrasi data, informasi, 
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Paket aplikasi yang digunakan untuk mendesign aplikasi yang dibuat 
uh mana perkembangan 

Pengelolaan data personalia, Pengelolaan penugasan  

Paket aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan semua data listing 

Ending and 
Sustainability

CRM

Customer Relationship Management
Workflow Management System

 

dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan perancangan infrastruktur 
teknologi informasi pada PT. XYZ yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajerial. 

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap setiap 

Permasalahan utama yang dihadapi secara umum adalah permasalahan integrasi data, informasi, 



 
 

3) Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah integrasi 
infrastruktur teknologi informasi pada PT.XYZ.
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Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah integrasi 
nologi informasi pada PT.XYZ. 
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Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka solusi yang ditawarkan adalah integrasi 

The Adaptive Enterprise: IT Infrastructure Strategies to Manage Change and 

ARCHITECTURE: A Primer for 

Business:Technologies, Models, 

www.opengroup.org 
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APLIKASI PLC PADA PERANCANGAN ROBOT PEMANJAT
 

 

 

 
 Programmable Logic Controller (PLC) is a specialized computer that is 
in industrial production processes. (artanto, 2009). PLC is designed specifically for the poor environmental 
conditions (dust, moisture, heat, cold, etc.) in this study describes the design and workings of rock climbing 
robot system based PLC which aims to attract banners found on the cliffs. This device consists of a proximity 
sensor, the sensor limit switch, push button, LED, selenoid and DC motors that make up the pneumatic 
circuit. Rock climbing robot uses a PLC with type CPM1
the control center to manage and operate all components in this system.
 Basically, this tool will work on several stages, which consists of the initial stage, the stage of the 
process and the final stage. In the early stages when the motor where the active hand, then the right hand 
going forward and relates to the cliff while the left hand backward. The second robotic arm on a rock cliff 
linking hands alternately until the robot at the top of the cliff. Climbing
draw up a banner stretched banners. 
 
Keywords : PLC,robot, pneumatic,motor,limit switch
 
 
1.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi elektronika dan komputer dewasa ini, menuntut 
kita untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan dengan semaksimal mungkin dari apa yang kita 
peroleh dengan perkembangan tersebut.

Sistem kontrol dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk variasi dan skala implementasi yang 
luas. Mulai dari pembangkit tenaga (power plant) sampai teknologi semikonduktor . Dikarenakan kemajuan 
teknologi yang sangat cepat pada saat ini tugas kontrol yang kompleks sekalipun dapat dicapai dengan 
menggunakan sistem kontrol dengan otomatisasi yang tinggi, dapat berupa program control
(programmable logic controller) sebagai host komputer. [1]

 
1.2. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitian ini yang berjudul  “APLIKASI PLC PADA PERANCANGAN ROBOT 
PEMANJAT” adalah untuk 

a. Mengaplikasikan PLC sebagai sistem kontrol pada gerakan mek
b. Menerapkan teknologi pneumatik sebagai sumber tenaga gerak.

 
1.3. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, ditetapkan batasan
yang diberikan meliputi : 

a. Penjelasan sistem PLC yang mentransfer data dan 
b. Komponen – komponen yang terdapat pada mesin
c. Pemrograman menggunakan Ladder Diagram PLC
d. Gerakan naik dan turun untuk mengambil gambar pada robot pemanjat.

 
1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah : 
a. Study Pustaka 
b. Perancangan Dan Uji Coba
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ABSTRACT 

Programmable Logic Controller (PLC) is a specialized computer that is widely used for automation 
in industrial production processes. (artanto, 2009). PLC is designed specifically for the poor environmental 
conditions (dust, moisture, heat, cold, etc.) in this study describes the design and workings of rock climbing 

tem based PLC which aims to attract banners found on the cliffs. This device consists of a proximity 
sensor, the sensor limit switch, push button, LED, selenoid and DC motors that make up the pneumatic 
circuit. Rock climbing robot uses a PLC with type CPM1A-20 CDR-A issued by OMRON, which is used as 
the control center to manage and operate all components in this system. 

Basically, this tool will work on several stages, which consists of the initial stage, the stage of the 
e early stages when the motor where the active hand, then the right hand 

going forward and relates to the cliff while the left hand backward. The second robotic arm on a rock cliff 
linking hands alternately until the robot at the top of the cliff. Climbing robot arm on a banner linking to 

PLC,robot, pneumatic,motor,limit switch 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi elektronika dan komputer dewasa ini, menuntut 
untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan dengan semaksimal mungkin dari apa yang kita 

peroleh dengan perkembangan tersebut. 
Sistem kontrol dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk variasi dan skala implementasi yang 

(power plant) sampai teknologi semikonduktor . Dikarenakan kemajuan 
teknologi yang sangat cepat pada saat ini tugas kontrol yang kompleks sekalipun dapat dicapai dengan 
menggunakan sistem kontrol dengan otomatisasi yang tinggi, dapat berupa program control
(programmable logic controller) sebagai host komputer. [1] 

Adapun tujuan penelitian ini yang berjudul  “APLIKASI PLC PADA PERANCANGAN ROBOT 

Mengaplikasikan PLC sebagai sistem kontrol pada gerakan mekanik. 
Menerapkan teknologi pneumatik sebagai sumber tenaga gerak. 

Dalam penelitian ini, ditetapkan batasan-batasan terhadap sistem yang dirancang.

Penjelasan sistem PLC yang mentransfer data dan program. 
komponen yang terdapat pada mesin 

Pemrograman menggunakan Ladder Diagram PLC 
Gerakan naik dan turun untuk mengambil gambar pada robot pemanjat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah :  

Uji Coba 
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APLIKASI PLC PADA PERANCANGAN ROBOT PEMANJAT 

widely used for automation 
in industrial production processes. (artanto, 2009). PLC is designed specifically for the poor environmental 
conditions (dust, moisture, heat, cold, etc.) in this study describes the design and workings of rock climbing 

tem based PLC which aims to attract banners found on the cliffs. This device consists of a proximity 
sensor, the sensor limit switch, push button, LED, selenoid and DC motors that make up the pneumatic 

A issued by OMRON, which is used as 

Basically, this tool will work on several stages, which consists of the initial stage, the stage of the 
e early stages when the motor where the active hand, then the right hand 

going forward and relates to the cliff while the left hand backward. The second robotic arm on a rock cliff 
robot arm on a banner linking to 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi elektronika dan komputer dewasa ini, menuntut 
untuk dapat memanfaatkan dan mendayagunakan dengan semaksimal mungkin dari apa yang kita 

Sistem kontrol dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk variasi dan skala implementasi yang 
(power plant) sampai teknologi semikonduktor . Dikarenakan kemajuan 

teknologi yang sangat cepat pada saat ini tugas kontrol yang kompleks sekalipun dapat dicapai dengan 
menggunakan sistem kontrol dengan otomatisasi yang tinggi, dapat berupa program controller seperti PLC 

Adapun tujuan penelitian ini yang berjudul  “APLIKASI PLC PADA PERANCANGAN ROBOT 

batasan terhadap sistem yang dirancang. Batasan-batasan 

mailto:Yani.prabowo@budiluhur.ac.id


 
 

2 .  PERANCANGAN SISTEM 

2.1. Diagram Blok Sistem 
Perancangan sistem robot pemanjat  ini dirancang dengan menggunakan bantuan PLC yaitu PLC 

dengan tipe CPM1A-20CDR-A yang dikeluarkan oleh OMRON sebagai pusat pengendalinya. Secara 
keseluruhan sistem pada rancangan alat ini dapat digambarkan pada gambar 1 seperti dibawah ini :

 

Gambar  1. Diagram Blok Sistem
 

Dari diagram blok diatas, dapat dilihat bahwa sistem pada alat ini dapat dikelompokan menjadi lima bagian, 
yaitu : 

• Bagian Pusat Pengendali 
Merupakan rangkaian dari PLC CPM1A
sistem. 

• Bagian Output 
Terdiri dari solenoid yang merubah gerakan silinder yang digunakan untuk menggerakan tangan robot 
untuk kebelakang ataupun kedepan 

• Bagian Input 
Merupakan sensor proximity, sedangkan sensor proximity untuk mengetahui naik  dan turunya spanduk 
secara maksimal. 

• Bagian Obyek 
Suatu tempat yang diperuntukkan untuk robot yang 
ini. 

2.2. Pusat Pengendali 
Pusat pengendali merupakan inti dari rancangan alat ini yang mengatur tata kerja alat secara 

keseluruhan.  

Push 
Button

Limit 
Switc

Sens
or 
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Perancangan sistem robot pemanjat  ini dirancang dengan menggunakan bantuan PLC yaitu PLC 
A yang dikeluarkan oleh OMRON sebagai pusat pengendalinya. Secara 

m pada rancangan alat ini dapat digambarkan pada gambar 1 seperti dibawah ini :

 
 

Gambar  1. Diagram Blok Sistem 

Dari diagram blok diatas, dapat dilihat bahwa sistem pada alat ini dapat dikelompokan menjadi lima bagian, 

Merupakan rangkaian dari PLC CPM1A-20CDR-A digunakan sebagai pengendali dari keseluruhan 

Terdiri dari solenoid yang merubah gerakan silinder yang digunakan untuk menggerakan tangan robot 
untuk kebelakang ataupun kedepan serta indikator lamp Sebagai suatu tanda robot  akan naik tebing.

Merupakan sensor proximity, sedangkan sensor proximity untuk mengetahui naik  dan turunya spanduk 

Suatu tempat yang diperuntukkan untuk robot yang akan naik atau turun melalui tebing dengan sistem 

 

Pusat pengendali merupakan inti dari rancangan alat ini yang mengatur tata kerja alat secara 

Pusat 
Pengend

ali 
( PLC ) 

Button 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikat
or 

MOTO
R DC 

SELEN
OID 
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Perancangan sistem robot pemanjat  ini dirancang dengan menggunakan bantuan PLC yaitu PLC 
A yang dikeluarkan oleh OMRON sebagai pusat pengendalinya. Secara 

m pada rancangan alat ini dapat digambarkan pada gambar 1 seperti dibawah ini : 

Dari diagram blok diatas, dapat dilihat bahwa sistem pada alat ini dapat dikelompokan menjadi lima bagian, 

A digunakan sebagai pengendali dari keseluruhan 

Terdiri dari solenoid yang merubah gerakan silinder yang digunakan untuk menggerakan tangan robot 
serta indikator lamp Sebagai suatu tanda robot  akan naik tebing. 

Merupakan sensor proximity, sedangkan sensor proximity untuk mengetahui naik  dan turunya spanduk 

akan naik atau turun melalui tebing dengan sistem 

Pusat pengendali merupakan inti dari rancangan alat ini yang mengatur tata kerja alat secara 



 
 

 
 

Gambar    2.    PLC CPM1A

mengendalikan semua proses dalam rancangan alat ini maka dibutuhkan satu prosessor sederhana.
Rancangan alat ini dibangun dengan menggunakan PLC CPM1A
di sajikan pada gambar 2 sebagai pusat pengendalinya. Dengan menggunakan PLC ini kebutuhan akan 
kecepatan operasi, media penyimpanan data dan program telah terpenuhi.
 
Pada PLC sistem terdapat 12 input dan 8 output yang  digunakan, dalam tabel sebagai berikut ini :

 
Tabel   1.   Konfigurasi Input pada PLC

Input 
L1 Arus dari PLN 0 V AC
L2 Arus dari PLN 220 V AC

COM Arus +24 VDC pada output PLC
(000)00 0 VDC (output push button START)
(000)01 0 VDC (output push button RESET)
(000)02 0 VDC (output sensor limit switch 1 tangan bergerak ke belakang)
(000)03 0 VDC(output 
(000)04 0 VDC(output sensor proximity induktif penarik SPANDUK)

2.3. Rangkaian Input 
Rangkaian input yang dimaksud adalah rangkaian dari sensor dan push button Adapun penjelasan dari 

masing-masing rangkaian ini sebagai berikut :
 

a. Sensor Proximity 
Sensor proximity yang terpasang pada bagian luar motor spanduk yang diletakan pada  bagian kanan 

tebing digunakan untuk mendeteksi secara maksimum. Sensor ini juga akan mengaktifkan motor
Jenis sensor yang digunakan adalah adalah type sensor 
dengan PLC dihubungkan secara paralel untuk
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Gambar    2.    PLC CPM1A-20CDR – A 

 
dalam rancangan alat ini maka dibutuhkan satu prosessor sederhana.

Rancangan alat ini dibangun dengan menggunakan PLC CPM1A-20CDR-A yang dikeluarkan oleh OMRON 
di sajikan pada gambar 2 sebagai pusat pengendalinya. Dengan menggunakan PLC ini kebutuhan akan 
kecepatan operasi, media penyimpanan data dan program telah terpenuhi. [2]  

Pada PLC sistem terdapat 12 input dan 8 output yang  digunakan, dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel   1.   Konfigurasi Input pada PLC 
Dihubungkan dengan 

LN 0 V AC 
Arus dari PLN 220 V AC 
Arus +24 VDC pada output PLC 
0 VDC (output push button START) 
0 VDC (output push button RESET) 
0 VDC (output sensor limit switch 1 tangan bergerak ke belakang) 
0 VDC(output sensor limit switch 2 tangan bergerak ke depan) 
0 VDC(output sensor proximity induktif penarik SPANDUK) 

 
 

Rangkaian input yang dimaksud adalah rangkaian dari sensor dan push button Adapun penjelasan dari 
rangkaian ini sebagai berikut : 

terpasang pada bagian luar motor spanduk yang diletakan pada  bagian kanan 
tebing digunakan untuk mendeteksi secara maksimum. Sensor ini juga akan mengaktifkan motor
Jenis sensor yang digunakan adalah adalah type sensor proximity induktif. Hubungan sensor proximity 
dengan PLC dihubungkan secara paralel untuk lebih jelasnya  pada gambar 3. 
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dalam rancangan alat ini maka dibutuhkan satu prosessor sederhana. 
A yang dikeluarkan oleh OMRON 

di sajikan pada gambar 2 sebagai pusat pengendalinya. Dengan menggunakan PLC ini kebutuhan akan 

Pada PLC sistem terdapat 12 input dan 8 output yang  digunakan, dalam tabel sebagai berikut ini : 

Rangkaian input yang dimaksud adalah rangkaian dari sensor dan push button Adapun penjelasan dari 

terpasang pada bagian luar motor spanduk yang diletakan pada  bagian kanan 
tebing digunakan untuk mendeteksi secara maksimum. Sensor ini juga akan mengaktifkan motor spanduk. 

. Hubungan sensor proximity 



 
 

Gambar  3.   Rangkaian Sensor Proximity

Pada saat sumber arus (-) pada arus 24 VDC masuk ke sensor maka sensor akan mulai bekerja (tetapi 
tidak menghasilkan output). Jika sensor mendeteksi adanya medan magnet maka sensor akan aktif dan 
menghasilkan output berupa tegangan (

 
b. Limit Switch 

Limit Switch yang di gunakan pada rancangan ini sebanyak 2 buah berfungsi sebagai penggerak tangan 
robot. Limit Switch 1 bekerja jika tangan kanan robot pemanjat  ke belakang dan menyentuh 
yang berada di lengan kanan, robot tebing.Sedangkan limit switch
tersebut kedepan dan menyentuh limit switch

Berikut ini adalah penggunaan sensor secara keseluruhan akan diperlihatkan pada tabel 2. sebagai 
berikut :  

 
Tabel 

Sensor 

S1 

S2 

S3 

2.4. Rangkaian Output 
Rangkaian output pada perancangan alat ini, terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian solenoid, 

Indikator lamp dan rangkaian motor dc.
 

a.  Rangkaian Selenoid 
Pada perancangan alat ini, menggunakan dua solenoid, gambar selenoid disajikan pada gambar 4, 
digunakan untuk menaikan tangan kanan  dan  tangan kiri robot  pemanjat. 

 

Gambar  4.    Gambar Rangkaian Solenoid
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Gambar  3.   Rangkaian Sensor Proximity 
 

) pada arus 24 VDC masuk ke sensor maka sensor akan mulai bekerja (tetapi 
Jika sensor mendeteksi adanya medan magnet maka sensor akan aktif dan 

output berupa tegangan (-).  

yang di gunakan pada rancangan ini sebanyak 2 buah berfungsi sebagai penggerak tangan 
1 bekerja jika tangan kanan robot pemanjat  ke belakang dan menyentuh 

yang berada di lengan kanan, robot tebing.Sedangkan limit switch 2 bekerja jika tangan kiri robot pemanjat 
limit switch 2 yang berada di belakang tangan kiri robot pemanjat 

Berikut ini adalah penggunaan sensor secara keseluruhan akan diperlihatkan pada tabel 2. sebagai 

Tabel  2.    Daftar Sensor Yang Digunakan 

 Keterangan Alamat Port 
PLC 

Sensor Limit Switch 
Tangan Kanan Robot (000)02 

Sensor Limit Switch 
Tangan Kiri Robot (000)03 

Sensor Proximity 
Spanduk (000)04 

 

perancangan alat ini, terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian solenoid, 
Indikator lamp dan rangkaian motor dc. 

Pada perancangan alat ini, menggunakan dua solenoid, gambar selenoid disajikan pada gambar 4, 
n tangan kanan  dan  tangan kiri robot  pemanjat.  

 
Gambar  4.    Gambar Rangkaian Solenoid 
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) pada arus 24 VDC masuk ke sensor maka sensor akan mulai bekerja (tetapi 
Jika sensor mendeteksi adanya medan magnet maka sensor akan aktif dan 

yang di gunakan pada rancangan ini sebanyak 2 buah berfungsi sebagai penggerak tangan 
1 bekerja jika tangan kanan robot pemanjat  ke belakang dan menyentuh limit switch 1 

2 bekerja jika tangan kiri robot pemanjat 
2 yang berada di belakang tangan kiri robot pemanjat  

Berikut ini adalah penggunaan sensor secara keseluruhan akan diperlihatkan pada tabel 2. sebagai 

perancangan alat ini, terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian solenoid, 

Pada perancangan alat ini, menggunakan dua solenoid, gambar selenoid disajikan pada gambar 4, 



 
 

Dari gambar terlihat masing-masing solenoid memiliki dua kabel, yaitu satu kabel dihubungkan secara 
seri dengan kabel sensor warna hitam dan dihubungkan ke 
lainnya dihubungkan ke port output PLC, yaitu sebagai berikut :

 
Tabel  3 Konfigurasi Kabel Solenoid Untuk Output  PLC

Output Dihubungkan dengan
COM 00 +24 VDC untuk port output (010)00
COM 01 +7,5 VDC untuk port 
COM 02 +7,5 VDC untuk port output (010)02
COM 03 +24 VDC untuk port output (010)03

(010)00 Motor Spanduk

(010)01 Indikator Mata Robot ( Led Merah )

(010)02  Motor Tangan Kanan Robot

(010)03 Motor Tangan Kiri Robot
(010)04 Suplay Tangan Kanan 
(010)05 Suplay Tangan Kiri
(010)06 Selenoid 1 ( SL 1 ) Tangan Kanan Robot
(010)07 Selenoid 2 ( SL 2 ) Tangan Kiri Robot

 
b.  Rangkaian Motor DC 
 Terdapat 3 motor DC pada robot panjat tebing ini yang pertama berfungsi sebagai 

kanan kedua  sebagai penggerak tangan kiri, dan ketiga berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan 
spanduk 

 
c. Obyek Sistem 
 Obyek disini adalah suatu tempat yang dijadikan tempat naik dan turunya robot pada tebing. Untuk itu 

maka dibuat sebuah miniature robot dan tebing untuk memudahkan dalam menerapkan alat ini. 
tersebut dibuat dari bahan akrilik,  dan kayu.( lihat gambar 5 )

 

 
2.5. Rangkaian Keseluruhan 

Rangkaian keseluruhan dari robot panjat 
blok-blok rangkaian tersebut yaitu dari pusat pengendali dalam hal ini adalah rangkaian PLC. Rangkaian 
output yang terdiri dari rangkaian solenoid, motor dc dan rangkaian indikator lamp, rangkaian
rangkaian sensor proximity, rangkaian limit switch dan push button  yang nantinya akan menggerakan 
obyek, disajikan pada gambar 6. 
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masing solenoid memiliki dua kabel, yaitu satu kabel dihubungkan secara 
seri dengan kabel sensor warna hitam dan dihubungkan ke tegangan 0 VDC dari PLC sedangkan kabel 
lainnya dihubungkan ke port output PLC, yaitu sebagai berikut : 

Tabel  3 Konfigurasi Kabel Solenoid Untuk Output  PLC 
Dihubungkan dengan 
+24 VDC untuk port output (010)00 
+7,5 VDC untuk port output (010)00 
+7,5 VDC untuk port output (010)02 
+24 VDC untuk port output (010)03 

Motor Spanduk 

Indikator Mata Robot ( Led Merah ) 

Motor Tangan Kanan Robot 

Motor Tangan Kiri Robot 
Suplay Tangan Kanan  
Suplay Tangan Kiri 
Selenoid 1 ( SL 1 ) Tangan Kanan Robot 
Selenoid 2 ( SL 2 ) Tangan Kiri Robot 

Terdapat 3 motor DC pada robot panjat tebing ini yang pertama berfungsi sebagai 
kanan kedua  sebagai penggerak tangan kiri, dan ketiga berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan 

Obyek disini adalah suatu tempat yang dijadikan tempat naik dan turunya robot pada tebing. Untuk itu 
ah miniature robot dan tebing untuk memudahkan dalam menerapkan alat ini. 

tersebut dibuat dari bahan akrilik,  dan kayu.( lihat gambar 5 ) 

 
Gambar 5. Gambar Robot pemanjat. 

Rangkaian keseluruhan dari robot panjat tebing berbasis PLC ini merupakan gabungan dari keseluruhan 
blok rangkaian tersebut yaitu dari pusat pengendali dalam hal ini adalah rangkaian PLC. Rangkaian 

output yang terdiri dari rangkaian solenoid, motor dc dan rangkaian indikator lamp, rangkaian
rangkaian sensor proximity, rangkaian limit switch dan push button  yang nantinya akan menggerakan 
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masing solenoid memiliki dua kabel, yaitu satu kabel dihubungkan secara 
tegangan 0 VDC dari PLC sedangkan kabel 

Terdapat 3 motor DC pada robot panjat tebing ini yang pertama berfungsi sebagai penggerak tangan 
kanan kedua  sebagai penggerak tangan kiri, dan ketiga berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan 

Obyek disini adalah suatu tempat yang dijadikan tempat naik dan turunya robot pada tebing. Untuk itu 
ah miniature robot dan tebing untuk memudahkan dalam menerapkan alat ini. Miniatur 

tebing berbasis PLC ini merupakan gabungan dari keseluruhan 
blok rangkaian tersebut yaitu dari pusat pengendali dalam hal ini adalah rangkaian PLC. Rangkaian 

output yang terdiri dari rangkaian solenoid, motor dc dan rangkaian indikator lamp, rangkaian input yaitu 
rangkaian sensor proximity, rangkaian limit switch dan push button  yang nantinya akan menggerakan 



 
 

Gambar    6.    Rangkaian Keseluruhan
 
 

3. PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
 

Perangkat lunak pengendali sistem ala
ke memori PLC CPM1A-20CDR-A. Perangkat lunak disini berfungsi untuk mengoperasikan blok
rangkaian yang ada melalui pusat pengendalinya. 

Untuk membuat ladder diagram dan mendownloadnya ke dalam 
software yang disebut dengan Sysmac Support Software (SSS). Carakerja dari program di gambarkan dalam 
flowchart pada gambar 7. 
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Gambar    6.    Rangkaian Keseluruhan 

GKAT LUNAK 

Perangkat lunak pengendali sistem alat ini menggunakan program Ladder Diagram yang didownload 
A. Perangkat lunak disini berfungsi untuk mengoperasikan blok

rangkaian yang ada melalui pusat pengendalinya.  
Untuk membuat ladder diagram dan mendownloadnya ke dalam memori PLC diperlukan suatu 

software yang disebut dengan Sysmac Support Software (SSS). Carakerja dari program di gambarkan dalam 

 
Gambar 7. Flowchart Keseluruhan 
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t ini menggunakan program Ladder Diagram yang didownload 
A. Perangkat lunak disini berfungsi untuk mengoperasikan blok-blok 

memori PLC diperlukan suatu 
software yang disebut dengan Sysmac Support Software (SSS). Carakerja dari program di gambarkan dalam 



 
 

4.  PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM
Pengujian terhadap sistem ini 

masing rangkaian yang membentuk system robot panjat tebing berbasis PLC ini. Pengujian pada 
rangkaian – rangkaian yang membentuk alat ini dilakukan dengan cara pengetesan dan pengamatan serta 
selanjutnya melakukan analisa terhadap hasil pengetesan dan pengamatan tersebut. Data hasil pengujian 
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 

INDIKATOR STATUS
ERR 

ALM 
 

Dari data-data pada tabel  4., maka dapat disimpulkan bahwa PLC dalam keadaan baik dan dapat 
digunakan. Jika pada indikator ERR dalam keadaan ON maka pada PLC terjadi kesalahan kecil, yaitu antara 
lain : 

a. Program di dalam PLC terja
b. Switching kabel ada yang lepas.

 
Semua kesalahan itu dapat diperbaiki secara langsung. Tetapi jika indikator ALM yang ON maka pada 

PLC terjadi kesalahan yang fatal (fatal error) yang memerlukan perhatian lebih. Fatal error dapat diperbaiki 
tergantung dari kefatalannya, contohnya saja jika kesalahan itu hanya terjadi pada switching luar saja yang 
rusak maka cukup dengan mengganti sekring didalam PLC

 
Prosedur pengukuran 
 
Setup Alat 

PLC CPM 1A 20CDRA memiliki 20 Port yang terdiri 12 Port 
dimanfaatkan sebagai CPU untuk mengontrol atau mengukur alat secara keseluruhan

 
Upload Program 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan berbasis PLC ini, maka langkah berikutnya adalah 
melakukan penyusunan program pe
diperlukan untuk mengatur proses system secara keseluruhan.
Sebelum melaksanakan pengukuran dan analisa pada penelitian ini, maka dilakukan prosedur kerja untuk 
mendapatkan hasil ukur yang akurat dan tepat.
Sistem Pengukuran  
Pengukuran dilakukan dengan mengukur bagian 
hasil pangukuran, dalam pangukuran dilakukan beberapa kali pangukuran dan hasil pengukuran  pada 
masing – masing table pengukuran pada tiap

 
Pengujian Terhadap Sensor 
 
Cara pengukuran sensor proximity keadaan terhalang benda.

Pengujian terhadap sensor proximity dilakukan sensor tersebut dipasangkan pada rangkaian. 
menguji sensor ini diperlukan multitester yang positif dengan output dari sensor dan negatifnya 
dihubungkan dengan ground, pengujian ini disajikan pada gambar 8..
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PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 
Pengujian terhadap sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai karakteristik masing 

masing rangkaian yang membentuk system robot panjat tebing berbasis PLC ini. Pengujian pada 
rangkaian yang membentuk alat ini dilakukan dengan cara pengetesan dan pengamatan serta 

anjutnya melakukan analisa terhadap hasil pengetesan dan pengamatan tersebut. Data hasil pengujian 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel  4. Hasil Pengujian PLC 
STATUS KETERANGAN 

OFF Tidak terjadi kesalahan kecil 

OFF Tidak terjadi kesalahan fatal 

data pada tabel  4., maka dapat disimpulkan bahwa PLC dalam keadaan baik dan dapat 
Jika pada indikator ERR dalam keadaan ON maka pada PLC terjadi kesalahan kecil, yaitu antara 

Program di dalam PLC terjadi kerusakan. 
Switching kabel ada yang lepas. 

Semua kesalahan itu dapat diperbaiki secara langsung. Tetapi jika indikator ALM yang ON maka pada 
PLC terjadi kesalahan yang fatal (fatal error) yang memerlukan perhatian lebih. Fatal error dapat diperbaiki 
tergantung dari kefatalannya, contohnya saja jika kesalahan itu hanya terjadi pada switching luar saja yang 
rusak maka cukup dengan mengganti sekring didalam PLC-nya. 

PLC CPM 1A 20CDRA memiliki 20 Port yang terdiri 12 Port input dam 8 Port output, yang dapat 
dimanfaatkan sebagai CPU untuk mengontrol atau mengukur alat secara keseluruhan 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan berbasis PLC ini, maka langkah berikutnya adalah 
melakukan penyusunan program pengendali alat yang disertakan pada sistem ini. Program pengendali ini 
diperlukan untuk mengatur proses system secara keseluruhan. 
Sebelum melaksanakan pengukuran dan analisa pada penelitian ini, maka dilakukan prosedur kerja untuk 

ng akurat dan tepat. 

Pengukuran dilakukan dengan mengukur bagian – bagian pada setiap blok rangkaian yang dapat mewakili 
hasil pangukuran, dalam pangukuran dilakukan beberapa kali pangukuran dan hasil pengukuran  pada 

le pengukuran pada tiap-tiap blok rangkaian. 

Cara pengukuran sensor proximity keadaan terhalang benda. 
Pengujian terhadap sensor proximity dilakukan sensor tersebut dipasangkan pada rangkaian. 

multitester yang positif dengan output dari sensor dan negatifnya 
dihubungkan dengan ground, pengujian ini disajikan pada gambar 8.. 
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dimaksudkan untuk mengetahui berbagai karakteristik masing – 
masing rangkaian yang membentuk system robot panjat tebing berbasis PLC ini. Pengujian pada 

rangkaian yang membentuk alat ini dilakukan dengan cara pengetesan dan pengamatan serta 
anjutnya melakukan analisa terhadap hasil pengetesan dan pengamatan tersebut. Data hasil pengujian 

data pada tabel  4., maka dapat disimpulkan bahwa PLC dalam keadaan baik dan dapat 
Jika pada indikator ERR dalam keadaan ON maka pada PLC terjadi kesalahan kecil, yaitu antara 

Semua kesalahan itu dapat diperbaiki secara langsung. Tetapi jika indikator ALM yang ON maka pada 
PLC terjadi kesalahan yang fatal (fatal error) yang memerlukan perhatian lebih. Fatal error dapat diperbaiki 
tergantung dari kefatalannya, contohnya saja jika kesalahan itu hanya terjadi pada switching luar saja yang 

input dam 8 Port output, yang dapat 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan berbasis PLC ini, maka langkah berikutnya adalah 
ngendali alat yang disertakan pada sistem ini. Program pengendali ini 

Sebelum melaksanakan pengukuran dan analisa pada penelitian ini, maka dilakukan prosedur kerja untuk 

bagian pada setiap blok rangkaian yang dapat mewakili 
hasil pangukuran, dalam pangukuran dilakukan beberapa kali pangukuran dan hasil pengukuran  pada 

Pengujian terhadap sensor proximity dilakukan sensor tersebut dipasangkan pada rangkaian. Untuk 
multitester yang positif dengan output dari sensor dan negatifnya 



 
 

Gambar 8. Pengujian Sensor Proximity  terhalang benda
 

Pertama yang harus dilakukan adalah, multitester diset pada posisi voltmeter sebesar 30 Vdc ( 
karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 
diset lebih besar dari 24 V dc ) dan dihubungkan ke sumber (
ke output sensor.  
Data hasil dari pengujian sensor Proximity ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :
 

Tabel  5. Hasil Pengujian Sensor terhalang benda
 
 

 
   

Dari hasil pengujian yang tertera pada tabel  5.  diatas dapat disimpulkan bahwa sensor masih 
dapat digunakan dan masih dalam keadaan baik.

 
Cara pengukuran sensor proximity keadaan tidak terhalang benda.

Pertama yang harus dilakukan adalah, multitester diset pada posisi voltmeter 
karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 
diset lebih besar dari 24 V dc ) dan dihubungkan ke sumber (+)      24 V dc dan kutub (
ke output sensorpengukuran dapat di

 

.Gambar  8 Pengujian Sensor Proximity  tidak terhalang benda
 

Pada saat sensor proximity terhalang benda nilai tegangannya adalah 24 Volt, maka di dapat keluaran 
atau Volt sesuai dengan table 4.2 diatas. Sebaliknya pada saat sensor 
tegangannya adalah 0 Volt, maka didapat keluaran atau Vout sesuai dengan table 4.3 diatas.

 
 

Pengujian Terhadap Rangkaian Keseluruhan
Pengujian terhadap rangkaian keseluruhan yang membentuk sistem robot panjat tebing berbas

PLC ini dilakukan setelah semua rangkaian pendukung disambungkan / digabungkan atau sesuai 
dengan gambar rangkaian keseluruhan. 
telah diisikan ke  PLC. 

  
5. KESIMPULAN 

Semua hasil yang diperoleh dalam pengujian dan analisa terhadap sistem Pemutar baut berbasis 
PLC ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Sensor
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Gambar 8. Pengujian Sensor Proximity  terhalang benda 

Pertama yang harus dilakukan adalah, multitester diset pada posisi voltmeter sebesar 30 Vdc ( 
karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 
diset lebih besar dari 24 V dc ) dan dihubungkan ke sumber (+)      24 V dc dan kutub (

Data hasil dari pengujian sensor Proximity ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel  5. Hasil Pengujian Sensor terhalang benda 

tertera pada tabel  5.  diatas dapat disimpulkan bahwa sensor masih 
dapat digunakan dan masih dalam keadaan baik. 

Cara pengukuran sensor proximity keadaan tidak terhalang benda. 
Pertama yang harus dilakukan adalah, multitester diset pada posisi voltmeter sebesar 30 Vdc ( 

karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 
diset lebih besar dari 24 V dc ) dan dihubungkan ke sumber (+)      24 V dc dan kutub (
ke output sensorpengukuran dapat dilihat pada table 6. 

 
Gambar  8 Pengujian Sensor Proximity  tidak terhalang benda 

Pada saat sensor proximity terhalang benda nilai tegangannya adalah 24 Volt, maka di dapat keluaran 
atau Volt sesuai dengan table 4.2 diatas. Sebaliknya pada saat sensor proximity tidak terhalang  nilai 
tegangannya adalah 0 Volt, maka didapat keluaran atau Vout sesuai dengan table 4.3 diatas.

Pengujian Terhadap Rangkaian Keseluruhan 
Pengujian terhadap rangkaian keseluruhan yang membentuk sistem robot panjat tebing berbas

PLC ini dilakukan setelah semua rangkaian pendukung disambungkan / digabungkan atau sesuai 
dengan gambar rangkaian keseluruhan. Pada langkah ini dilakukan dengan menjalankan program yang 

dalam pengujian dan analisa terhadap sistem Pemutar baut berbasis 
PLC ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

Sensor Volt 
1 0 V 
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Pertama yang harus dilakukan adalah, multitester diset pada posisi voltmeter sebesar 30 Vdc ( 
karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 

+)      24 V dc dan kutub (-) dihubungkan 

Data hasil dari pengujian sensor Proximity ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 

tertera pada tabel  5.  diatas dapat disimpulkan bahwa sensor masih 

sebesar 30 Vdc ( 
karena tegangan yang dipakai oleh sensor adalah 24 V dc agar multitester tidak rusak maka multitester 
diset lebih besar dari 24 V dc ) dan dihubungkan ke sumber (+)      24 V dc dan kutub (-) dihubungkan 

Pada saat sensor proximity terhalang benda nilai tegangannya adalah 24 Volt, maka di dapat keluaran 
proximity tidak terhalang  nilai 

tegangannya adalah 0 Volt, maka didapat keluaran atau Vout sesuai dengan table 4.3 diatas. 

Pengujian terhadap rangkaian keseluruhan yang membentuk sistem robot panjat tebing berbasis 
PLC ini dilakukan setelah semua rangkaian pendukung disambungkan / digabungkan atau sesuai 

Pada langkah ini dilakukan dengan menjalankan program yang 

dalam pengujian dan analisa terhadap sistem Pemutar baut berbasis 



 
 

1. Output yang didapat pada sensor Proximity dibagi menjadi dua jenis yaitu sensor pada saat terhalang 
benda dan tidak terhalang benda. Pada saat sens
untuk dialirkan ke port alamat input PLC sedangkan keluaran yang dibutuhkan oleh sensor 24 Vdc 
disebabkan karena respon sensor dan pengaruh dari Signal output yang dikirimkan oleh power supplay 
DC. Pada saat sensor tidak terhalang benda sensor menghasilkan arus 0 Vdc untuk dialirkan ke port 
input PLC. 

2. Output yang didapat pada sensor 
sebesar 24 Vdc tegangan ini yang menyebabkan port input PLC aktif d
tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang membuat port input dari PLC 
tidal aktif. 

3. Output yang didapatkan dari Push button yakni bila komponen tersebut tertekan maka akan 
menghasilkan keluaran sebesar 24 Vdc tegangan ini yang menyebabkan port input PLC aktif dan bila 
dalam keadaan tidak tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang 
membuat port input dari PLC tidal aktif.

4. Tegangan keluaran dari rangkaian catu daya nampak sudah s
29 – 30 Vdc, dan 5V sampai 6V dari hasil Vout diatas didapat dari hasil penstabilan power supply 
yang menggunakan dioda dan kapasitor 2200uF/50V sebagai penyimpanan arus sementara. Meskipun 
arus tidak benar – benar keluaran 30V dan 5V namun rata 
digunakan. 

5. Pada bagian input COM PLC menghasilkan tegangan (+) 24 Vdc sedangkan pada port menghasilkan 
tegangan (-) 24 Vdc pada  bagian output COM PLC menghasilkan (+) tegangan yang dibutuh
output dan pada port menghasilkan (

6. Pada PLC lampu indicator ALM dan ERR tidak aktif maka PLC dalam keadaan siap dipakai dan bila 
salah satu lampu indicator tersebut aktif maka harus dicari kesalahan yang terdapat pad
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Output yang didapat pada sensor Proximity dibagi menjadi dua jenis yaitu sensor pada saat terhalang 
benda dan tidak terhalang benda. Pada saat sensor terhalang benda sensor menghasilkan arus 24 Vdc 
untuk dialirkan ke port alamat input PLC sedangkan keluaran yang dibutuhkan oleh sensor 24 Vdc 
disebabkan karena respon sensor dan pengaruh dari Signal output yang dikirimkan oleh power supplay 

at sensor tidak terhalang benda sensor menghasilkan arus 0 Vdc untuk dialirkan ke port 

Output yang didapat pada sensor Limit Switch yang tertekan maka akan menghasilkan keluaran 
sebesar 24 Vdc tegangan ini yang menyebabkan port input PLC aktif dan bila dalam keadaan tidak 
tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang membuat port input dari PLC 

Output yang didapatkan dari Push button yakni bila komponen tersebut tertekan maka akan 
24 Vdc tegangan ini yang menyebabkan port input PLC aktif dan bila 

dalam keadaan tidak tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang 
membuat port input dari PLC tidal aktif. 
Tegangan keluaran dari rangkaian catu daya nampak sudah sesuai dengan perancangan, yaitu sekitar 

30 Vdc, dan 5V sampai 6V dari hasil Vout diatas didapat dari hasil penstabilan power supply 
yang menggunakan dioda dan kapasitor 2200uF/50V sebagai penyimpanan arus sementara. Meskipun 

eluaran 30V dan 5V namun rata – rata catu daya sudah memadai untuk 

Pada bagian input COM PLC menghasilkan tegangan (+) 24 Vdc sedangkan pada port menghasilkan 
) 24 Vdc pada  bagian output COM PLC menghasilkan (+) tegangan yang dibutuh

output dan pada port menghasilkan (-) tegangan yang dibutuhkan output. 
Pada PLC lampu indicator ALM dan ERR tidak aktif maka PLC dalam keadaan siap dipakai dan bila 
salah satu lampu indicator tersebut aktif maka harus dicari kesalahan yang terdapat pad

, OMRON ASIA PACIFIC PTE.LTD,1999 
, PT. Kharisma Pandulima Elektronika 

Pneumatik tingkat Dasar, FESTO DIDACTIc 
Artanto D, Merakit PLC dengan Mikrokontroler, Elek Media Komputindo, Jakarta 2009
D. Sharon, J. Hanstein, dan G.Yantian, Robot dan Otomasi Industri, Elex Media Komputindo , Jakarta 
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Output yang didapat pada sensor Proximity dibagi menjadi dua jenis yaitu sensor pada saat terhalang 
or terhalang benda sensor menghasilkan arus 24 Vdc 

untuk dialirkan ke port alamat input PLC sedangkan keluaran yang dibutuhkan oleh sensor 24 Vdc 
disebabkan karena respon sensor dan pengaruh dari Signal output yang dikirimkan oleh power supplay 

at sensor tidak terhalang benda sensor menghasilkan arus 0 Vdc untuk dialirkan ke port 

yang tertekan maka akan menghasilkan keluaran 
an bila dalam keadaan tidak 

tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang membuat port input dari PLC 

Output yang didapatkan dari Push button yakni bila komponen tersebut tertekan maka akan 
24 Vdc tegangan ini yang menyebabkan port input PLC aktif dan bila 

dalam keadaan tidak tertekan maka tegangan yang dihasilkan adalah  0 Vdc keadaan ini yang 

esuai dengan perancangan, yaitu sekitar 
30 Vdc, dan 5V sampai 6V dari hasil Vout diatas didapat dari hasil penstabilan power supply 

yang menggunakan dioda dan kapasitor 2200uF/50V sebagai penyimpanan arus sementara. Meskipun 
rata catu daya sudah memadai untuk 

Pada bagian input COM PLC menghasilkan tegangan (+) 24 Vdc sedangkan pada port menghasilkan 
) 24 Vdc pada  bagian output COM PLC menghasilkan (+) tegangan yang dibutuhkan 

Pada PLC lampu indicator ALM dan ERR tidak aktif maka PLC dalam keadaan siap dipakai dan bila 
salah satu lampu indicator tersebut aktif maka harus dicari kesalahan yang terdapat pada PLC. 

Komputindo, Jakarta 2009 
Elex Media Komputindo , Jakarta 



 
 

PROSES PENGENDALIAN  HEAT EXCHANGER 
DENGAN MENGGUNAKAN PENGENDALI 

FEEDBACK DAN FEEDFORWARD
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Heat Exchanger adalah termasuk peralatan proses yang lambat, untuk mendapatkan respon 

keluaran yang baik, maka diperlukan pengendali PID yang digunakan bersama
Feedforward. Pengendali PID berfungsi untuk mempertahankan kestabilan sistem lingkar tertutup, 
sedangkan pengendali Feedforward berfungsi untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem Heat 
Exchanger tersebut. Dalam makalah ini, persamaan karakteristik dari Heat Exchanger diturunkan dengan 
perhitungan matematis, yang memberikan fungsi alih orde satu dengan waktu tunda. Dari hasil pengujian 
terhadap gabungan pengendali PID dengan pengendali Feedforward tersebut, diperoleh resp
sistem Heat Exchanger yang baik walaupun terjadi perubahan 
 
Kata kunci :  
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Heat Exchanger adalah merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan pertukaran panas 
antara dua jenis fluida yang mempunyai perbedaan temperatur dan diharapkan dapat memberikan temperatur 
fluida keluaran yang sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya (nilai set point). Masukan dari 
Heat Exchanger yang digunakan disini adalah berupa fluida primer yang b
dan fluida sekunder yang berfungsi sebagai fluida yang akan dipanaskan, sedangkan keluarannya adalah 
berupa fluida sekunder yang telah mempunyai temperatur yang sesuai dengan nilai yang diinginkan.

Didalam proses pertukaran panas antara dua fluida tersebut, terdapat beberapa variabel yang dapat 
berubah, yang mana hal ini dapat menyebabkan temperatur fluida keluaran menyimpang dari nilai yang telah 
ditetapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penggunaan Heat Exchanger 
temperatur fluida keluaran sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.[Corr85]

Perubahan yang terjadi pada Heat Exchanger tersebut, dapat berupa perubahan yang direncanakan 
sebelumnya seperti perubahan dari nilai set point, maupun pe
seperti perubahan  debit fluida sekunder, yang biasanya disebut gangguan.

Untuk mengatasi perubahan tersebut, maka diperlukannya sistem pengendalian yang berfungsi untuk 
menjaga agar nilai keluaran tidak bergeser 
direncanakan seperti perubahan nilai set point, maka biasanya digunakan pengendalian umpan balik berupa 
pengendali PID. Kelemahan dari pengendalian umpan balik adalah perubahan yang terjadi baru dapat 
dikompensasi setelah perubahan tersebut mempengaruhi keluaran proses. [Step84].

Oleh sebab itu untuk mengatasi perubahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya seperti gangguan 
proses yang terjadi, maka perlu ditambahkan pengendali ke dua yang biasanya diseb
Feedforward. Dengan adanya pengendalian gabungan antara pengendali Feedback dan feedforward maka 
diharapkan semua perubahan yang terjadi pada sistem Heat Exchanger, tidak akan mempengaruhi tanggapan 
keluaran dari proses itu sendiri. 
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ABSTRAKS 

Heat Exchanger adalah termasuk peralatan proses yang lambat, untuk mendapatkan respon 
keluaran yang baik, maka diperlukan pengendali PID yang digunakan bersama sama dengan pengendali 
Feedforward. Pengendali PID berfungsi untuk mempertahankan kestabilan sistem lingkar tertutup, 
sedangkan pengendali Feedforward berfungsi untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem Heat 

ini, persamaan karakteristik dari Heat Exchanger diturunkan dengan 
perhitungan matematis, yang memberikan fungsi alih orde satu dengan waktu tunda. Dari hasil pengujian 
terhadap gabungan pengendali PID dengan pengendali Feedforward tersebut, diperoleh resp
sistem Heat Exchanger yang baik walaupun terjadi perubahan yang bervariasi dari masukannya.

Heat Exchanger adalah merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan pertukaran panas 
yang mempunyai perbedaan temperatur dan diharapkan dapat memberikan temperatur 

fluida keluaran yang sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya (nilai set point). Masukan dari 
Heat Exchanger yang digunakan disini adalah berupa fluida primer yang berfungsi sebagai fluida pemanas 
dan fluida sekunder yang berfungsi sebagai fluida yang akan dipanaskan, sedangkan keluarannya adalah 
berupa fluida sekunder yang telah mempunyai temperatur yang sesuai dengan nilai yang diinginkan.

panas antara dua fluida tersebut, terdapat beberapa variabel yang dapat 
berubah, yang mana hal ini dapat menyebabkan temperatur fluida keluaran menyimpang dari nilai yang telah 
ditetapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penggunaan Heat Exchanger ini adalah menjaga agar 
temperatur fluida keluaran sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.[Corr85] 

Perubahan yang terjadi pada Heat Exchanger tersebut, dapat berupa perubahan yang direncanakan 
sebelumnya seperti perubahan dari nilai set point, maupun perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya 
seperti perubahan  debit fluida sekunder, yang biasanya disebut gangguan. 

Untuk mengatasi perubahan tersebut, maka diperlukannya sistem pengendalian yang berfungsi untuk 
menjaga agar nilai keluaran tidak bergeser dari nilai yang telah ditetapkan. Untuk perubahan yang 
direncanakan seperti perubahan nilai set point, maka biasanya digunakan pengendalian umpan balik berupa 
pengendali PID. Kelemahan dari pengendalian umpan balik adalah perubahan yang terjadi baru dapat 
dikompensasi setelah perubahan tersebut mempengaruhi keluaran proses. [Step84]. 

Oleh sebab itu untuk mengatasi perubahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya seperti gangguan 
proses yang terjadi, maka perlu ditambahkan pengendali ke dua yang biasanya disebut sebagai pengendali 
Feedforward. Dengan adanya pengendalian gabungan antara pengendali Feedback dan feedforward maka 
diharapkan semua perubahan yang terjadi pada sistem Heat Exchanger, tidak akan mempengaruhi tanggapan 
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PROSES PENGENDALIAN  HEAT EXCHANGER  
DENGAN MENGGUNAKAN PENGENDALI   

Heat Exchanger adalah termasuk peralatan proses yang lambat, untuk mendapatkan respon 
sama dengan pengendali 

Feedforward. Pengendali PID berfungsi untuk mempertahankan kestabilan sistem lingkar tertutup, 
sedangkan pengendali Feedforward berfungsi untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi pada sistem Heat 

ini, persamaan karakteristik dari Heat Exchanger diturunkan dengan 
perhitungan matematis, yang memberikan fungsi alih orde satu dengan waktu tunda. Dari hasil pengujian 
terhadap gabungan pengendali PID dengan pengendali Feedforward tersebut, diperoleh response keluaran 

yang bervariasi dari masukannya. 

Heat Exchanger adalah merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan pertukaran panas 
yang mempunyai perbedaan temperatur dan diharapkan dapat memberikan temperatur 

fluida keluaran yang sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya (nilai set point). Masukan dari 
erfungsi sebagai fluida pemanas 

dan fluida sekunder yang berfungsi sebagai fluida yang akan dipanaskan, sedangkan keluarannya adalah 
berupa fluida sekunder yang telah mempunyai temperatur yang sesuai dengan nilai yang diinginkan. 

panas antara dua fluida tersebut, terdapat beberapa variabel yang dapat 
berubah, yang mana hal ini dapat menyebabkan temperatur fluida keluaran menyimpang dari nilai yang telah 

ini adalah menjaga agar 

Perubahan yang terjadi pada Heat Exchanger tersebut, dapat berupa perubahan yang direncanakan 
rubahan yang tidak direncanakan sebelumnya 

Untuk mengatasi perubahan tersebut, maka diperlukannya sistem pengendalian yang berfungsi untuk 
dari nilai yang telah ditetapkan. Untuk perubahan yang 

direncanakan seperti perubahan nilai set point, maka biasanya digunakan pengendalian umpan balik berupa 
pengendali PID. Kelemahan dari pengendalian umpan balik adalah perubahan yang terjadi baru dapat 

Oleh sebab itu untuk mengatasi perubahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya seperti gangguan 
ut sebagai pengendali 

Feedforward. Dengan adanya pengendalian gabungan antara pengendali Feedback dan feedforward maka 
diharapkan semua perubahan yang terjadi pada sistem Heat Exchanger, tidak akan mempengaruhi tanggapan 

mailto:yaneverhard@yahoo.com


 
 

 
2. KARAKTERISTIK PROSES HEAT EXCHANGER.
 

Heat Exchanger yang digunakan disini adalah Heat Exchanger yang terdapat pada Temperatur 
Process Rig 38-600 (TPR 38-600) yang terdapat pada Laboratorium Teknik Kendali Departemen Elektro 
FTUI di Depok  dan merupakan Double Pipe Heat Exchanger, dimana pada sistem ini salah satu pipa 
mengalir didalam pipa yang lebih kecil dan fluida yang lain mengalir pada anulus diantara pipa kecil dan 
pipa yang lebih besar. Sistem ini dipakai untuk laju heat transfer yang rendah sa

Blok Diagram model Heat Exchanger yang digunakan pada makalah ini dapat dilihat pada gambar 1 
berikut ini. 

 

T'I(s)

Fc(s)

F'h(s)

Gambar 1. Diagram Blok model Heat Exchanger
 

Hubungan TCO dengan ketiga sinyal masukan lainnya a
)(')()(')()(' 2 GsFsGsTsGsT CdIdCO ++=

Adapun model dari Heat Exchanger pipa ganda dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
 

FC,TI

Fh,Tho

Fh,Tho

Ganbar 2. Model Heat Exchanger pipa ganda. [Step84]
 
Pada gambar tersebut terlihat bahwa air 

dari kanan ke kiri dan terjadi penurunan suhu, dimana suhu masuknya adalah T
Tho. Sedangkan air dingin (fluida sekunder) mengalir melalui pipa besar dengan suhu masuknya 
dan suhu keluarnya adalah TCO dan terjadi kenaikan suhu pada keluarannya. Penurunan persamaan 
matematika Heat Exchanger ini dilakukan dengan prinsip kesetimbangan energi pada elemen dengan 
perubahan pada fungsi panjang (∆z) dan perubahan pada fun
yang digunakan.[Step84] 

 
Kesetimbangan energi dari air dingin sepanjang dz adalah: [Step84]

( h
c

ccc
c

ccc TDU
z
TFc

t
TAc −=

∂
∂

+
∂

∂
πρρ

Kesetimbangan energi air panas didalam Heat Exchanger :
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SES HEAT EXCHANGER. 

Heat Exchanger yang digunakan disini adalah Heat Exchanger yang terdapat pada Temperatur 
600) yang terdapat pada Laboratorium Teknik Kendali Departemen Elektro 
an Double Pipe Heat Exchanger, dimana pada sistem ini salah satu pipa 

mengalir didalam pipa yang lebih kecil dan fluida yang lain mengalir pada anulus diantara pipa kecil dan 
pipa yang lebih besar. Sistem ini dipakai untuk laju heat transfer yang rendah sampai sedang.[Kern88].

Blok Diagram model Heat Exchanger yang digunakan pada makalah ini dapat dilihat pada gambar 1 

Gd2(s)

Gd(s)

Gp(s) ++ +
+

+

Heat Exchanger

T'CO(s)

 
 

Gambar 1. Diagram Blok model Heat Exchanger 

dengan ketiga sinyal masukan lainnya adalah sebagai berikut : 
)(')( sFsG hp  

 
Adapun model dari Heat Exchanger pipa ganda dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. 

z

z

FC,TCO

Fh,Th

Fh,Th

 
Ganbar 2. Model Heat Exchanger pipa ganda. [Step84] 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa air panas (fluida primer) mengalir melalui pipa kecil (anulus) 
dari kanan ke kiri dan terjadi penurunan suhu, dimana suhu masuknya adalah Th dan suhu keluarnya adalah 

. Sedangkan air dingin (fluida sekunder) mengalir melalui pipa besar dengan suhu masuknya 
dan terjadi kenaikan suhu pada keluarannya. Penurunan persamaan 

matematika Heat Exchanger ini dilakukan dengan prinsip kesetimbangan energi pada elemen dengan 
z) dan perubahan pada fungsi waktu (∆t), seperti dijelaskan pada acuan 

Kesetimbangan energi dari air dingin sepanjang dz adalah: [Step84] 

)cT−
 

 
Kesetimbangan energi air panas didalam Heat Exchanger : 
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Heat Exchanger yang digunakan disini adalah Heat Exchanger yang terdapat pada Temperatur 
600) yang terdapat pada Laboratorium Teknik Kendali Departemen Elektro 
an Double Pipe Heat Exchanger, dimana pada sistem ini salah satu pipa 

mengalir didalam pipa yang lebih kecil dan fluida yang lain mengalir pada anulus diantara pipa kecil dan 
mpai sedang.[Kern88]. 

Blok Diagram model Heat Exchanger yang digunakan pada makalah ini dapat dilihat pada gambar 1 

panas (fluida primer) mengalir melalui pipa kecil (anulus) 
dan suhu keluarnya adalah 

. Sedangkan air dingin (fluida sekunder) mengalir melalui pipa besar dengan suhu masuknya adalah TI 
dan terjadi kenaikan suhu pada keluarannya. Penurunan persamaan 

matematika Heat Exchanger ini dilakukan dengan prinsip kesetimbangan energi pada elemen dengan 
t), seperti dijelaskan pada acuan 



 
 

DUTFcTFc
t

TVc hhhhhihhh
h

hhh −−=
∂

∂
πρρρ

 
Penyelesaian dari  kedua persamaan tersebut diatas maka didapat :[Ever03]
 

P
esGP

87,257,157,2)(134,8(47,0 −−+
=

 



 −

+
+

−
−=

−

s
eG

s

d
57,2(33,0

)134,8(
)57,157,2(93,04.1

874,2

 



 −

+=
−

−

P
eeG s

d
874,2

2
61,01(85,072,0

Satuan untuk Gp dan Gd adalah lt/men 0

  
 Persamaan–persamaan tersebut diatas adalah merupakan persamaan yang digunakan didalam 
perhitungan Heat Exchanger seperti pada model Heat Exchanger gambar 1, dimana G
fungsi dari debit air panas, Gd adalah merupakan fungsi debit air dingin masukan dan G
fungsi temperatur dari air dingin masukan.  Berdasarkan persamaan
bahwa pemodelan matematis dari sistem Heat Exchanger menghasilkan sistem orde tiga dengan empat 
masukan. 
 
3. UJI LINGKAR TERBUKA (OPEN 
 
 Uji lingkar terbuka ini adalah merupakan proses pengujian sistem yang dilakukan tanpa 
menggunakan umpan balik. Uji ini bermaksud untuk mendapatkan data
akan digunakan untuk menentukan model dari sistem Heat 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab version 6.1 yang merupakan produk keluaran dari 
Mathworks.  
 Uji lingkar terbuka ini pada dasarnya adalah dengan memberikan masukan perubahan dari “0” ke 
“1” yang mewakili fungsi step (fungsi tangga satuan) pada setiap masukan sistem Heat Exchanger pada 
gambar 1 tersebut diatas. 
 Dari hasil pengujian tersebut maka didapat grafik transient response seperti yang terlihat pada gambar 
3,4 dan 5 berikut ini. Dari hasil rekaman pada gambar 3, 4, dan 5 tersebut diatas, terlihat bahwa bentuk 
grafik yang didapat merupakan fungsi dari First Order Plus Dead Time (FOPDT) dan bentuk modelnya 
adalah: [Corr85] 

  
1

)(
0

+
=

−

s
KesG

st

s τ
  

 

Gambar 3. Grafik transien  respon Gp terha
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zTTDU
L

ch ∂−∫
0

)(  

dari  kedua persamaan tersebut diatas maka didapat :[Ever03] 

e ss 687 ) −

 

−
− −

P
e s)57,1 874,2

 




+
− −

Ps
e s

)134,8(
)57,157,2(26,0 2874,2

 



− s 2874,2 )

 

0C, sedangkan untuk Gd2 adalah 0C/0C. 

tersebut diatas adalah merupakan persamaan yang digunakan didalam 
perhitungan Heat Exchanger seperti pada model Heat Exchanger gambar 1, dimana Gp 

adalah merupakan fungsi debit air dingin masukan dan Gd2
fungsi temperatur dari air dingin masukan.  Berdasarkan persamaan– persamaan tersebut, maka dapat dilihat 
bahwa pemodelan matematis dari sistem Heat Exchanger menghasilkan sistem orde tiga dengan empat 

  

KA (OPEN LOOP TEST). 

Uji lingkar terbuka ini adalah merupakan proses pengujian sistem yang dilakukan tanpa 
menggunakan umpan balik. Uji ini bermaksud untuk mendapatkan data–data parameter plant yang nantinya 
akan digunakan untuk menentukan model dari sistem Heat Exchanger secara keseluruhan. Simulasinya 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab version 6.1 yang merupakan produk keluaran dari 

Uji lingkar terbuka ini pada dasarnya adalah dengan memberikan masukan perubahan dari “0” ke 
mewakili fungsi step (fungsi tangga satuan) pada setiap masukan sistem Heat Exchanger pada 

Dari hasil pengujian tersebut maka didapat grafik transient response seperti yang terlihat pada gambar 
rekaman pada gambar 3, 4, dan 5 tersebut diatas, terlihat bahwa bentuk 

grafik yang didapat merupakan fungsi dari First Order Plus Dead Time (FOPDT) dan bentuk modelnya 

 
Gambar 3. Grafik transien  respon Gp terhadap masukan Fh. 

 
 

Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

  

tersebut diatas adalah merupakan persamaan yang digunakan didalam 
 adalah merupakan 

d2 adalah merupakan 
persamaan tersebut, maka dapat dilihat 

bahwa pemodelan matematis dari sistem Heat Exchanger menghasilkan sistem orde tiga dengan empat 

Uji lingkar terbuka ini adalah merupakan proses pengujian sistem yang dilakukan tanpa 
data parameter plant yang nantinya 

Exchanger secara keseluruhan. Simulasinya 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab version 6.1 yang merupakan produk keluaran dari 

Uji lingkar terbuka ini pada dasarnya adalah dengan memberikan masukan perubahan dari “0” ke 
mewakili fungsi step (fungsi tangga satuan) pada setiap masukan sistem Heat Exchanger pada 

Dari hasil pengujian tersebut maka didapat grafik transient response seperti yang terlihat pada gambar 
rekaman pada gambar 3, 4, dan 5 tersebut diatas, terlihat bahwa bentuk 

grafik yang didapat merupakan fungsi dari First Order Plus Dead Time (FOPDT) dan bentuk modelnya 



 
 

Gambar 4. Grafik transien respon Gd terhadap masukan Fc.

Gambar 5. Grafik transien respon Gd2 terhadap masukan Ti.
 
 Untuk mencari parameter proses yaitu K, t
reaction curve dan penghitungannya berdasarkan metoda yang diperkenalkan Dr. Cecil L Smith dengan 
rumusan: [Corr85] 

 
m
CK s

∆
∆

=  

 
( )

τ

τ

−=

−=

20

122
3

tt

tt
 

 
Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka didapat model FOPDT dari Gp, Gd dan Gd2 

adalah :[Ever03]  

      
11465.5

47.0)(
0185.7

+
=

−

s
esG

s

p  

       
1295.2

4.1)(
285.0

+
−=

−

s
esG

s
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18733.0

72.0)(
0057.3

2 +
=

−

s
esG

s

d  

 
4. PENGENDALI FEEDBACK–FEEDFORWARD HEAT EXC
 
 Seperti telah dijelaskan diatas, digunakan pengendali gabungan antara pengendali Feedback dan 
pengendali Feedforward seperti yang terlihat pada gambar 6 berikut ini. Dari gambar 6 tersebut diatas 
terlihat bahwa Gc(s) adalah merupakan pengendali PID yang berfungsi sebagai pengendali lingkar utama 
atau pengendali feedback. Pada pengendali feedback ini yang dike
jumlah fluida panas yang disalurkan. 
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Gambar 4. Grafik transien respon Gd terhadap masukan Fc. 

 

 
Gambar 5. Grafik transien respon Gd2 terhadap masukan Ti. 

Untuk mencari parameter proses yaitu K, t0 dan τ dari setiap model, maka dapat digunakan 
dan penghitungannya berdasarkan metoda yang diperkenalkan Dr. Cecil L Smith dengan 

  

  

Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka didapat model FOPDT dari Gp, Gd dan Gd2 

  

  

  

FEEDFORWARD HEAT EXCHANGER. 

Seperti telah dijelaskan diatas, digunakan pengendali gabungan antara pengendali Feedback dan 
Feedforward seperti yang terlihat pada gambar 6 berikut ini. Dari gambar 6 tersebut diatas 

terlihat bahwa Gc(s) adalah merupakan pengendali PID yang berfungsi sebagai pengendali lingkar utama 
atau pengendali feedback. Pada pengendali feedback ini yang dikendalikan adalah valve untuk mengatur 
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dari setiap model, maka dapat digunakan proses 
dan penghitungannya berdasarkan metoda yang diperkenalkan Dr. Cecil L Smith dengan 

Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka didapat model FOPDT dari Gp, Gd dan Gd2 

Seperti telah dijelaskan diatas, digunakan pengendali gabungan antara pengendali Feedback dan 
Feedforward seperti yang terlihat pada gambar 6 berikut ini. Dari gambar 6 tersebut diatas 

terlihat bahwa Gc(s) adalah merupakan pengendali PID yang berfungsi sebagai pengendali lingkar utama 
ndalikan adalah valve untuk mengatur 



 
 

+
-

T
SP

(s)

FC(s)

T
i
(s)

Gambar 6. Blok diagram rangkaian lengkap pengendali Feedback 
 
Persamaan fungsi alih valve adalah :[Corr85]

 
1

)(
+

=
s
KsG

V

V
V τ

                                                         

 
dari data manual yang ada, maka harga dari Kv dapat dihitung adalah sebesar 3.902 mA/ltr/men. Dari dari 
pengamatan di laboratorium didapat bahwa perubahan pada sisi input tidak langsung merubah kel
tetapi mengalami konstanta waktu sebesar 2 detik. Jadi bentuk dari persamaan valve yang digunakan adalah :

 
12

902.3)(
+

=
s

sGV                                                           

 
dari perhitungan komponen valve tersebut maka dapat dihit
dari GP dan GV, adalah sebesar :  
 

)()()( sGsGsG PVPV =    

( )( 1465.512
8339.1)(

0185.7

+
=

−

s
esGPV

 
Dan gambar grafik transien responnya dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini:
 

 
Dan bentuk model FOPDT dari GPV adalah : 

                 
16

83.1)(
55.9

+
=

−

s
esG

s

pv  

 
Fungsi transfer dari pengendali PID yang digunakan  adalah : [Corr85]

             



= eKtG CC )(

 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

  57 

GC(s) GV(s) Gp(s)

Gd(s) Gd2(s)
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Gambar 6. Blok diagram rangkaian lengkap pengendali Feedback – Feedforward.

Persamaan fungsi alih valve adalah :[Corr85] 

                                                          

dari data manual yang ada, maka harga dari Kv dapat dihitung adalah sebesar 3.902 mA/ltr/men. Dari dari 
pengamatan di laboratorium didapat bahwa perubahan pada sisi input tidak langsung merubah kel
tetapi mengalami konstanta waktu sebesar 2 detik. Jadi bentuk dari persamaan valve yang digunakan adalah :

                                                           

dari perhitungan komponen valve tersebut maka dapat dihitung komponen GPV, yang merupakan gabungan 

)11465

0185

+s

s

        

Dan gambar grafik transien responnya dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini:  
  

 
Gambar 7. Grafik transient respon GPV 

adalah :  

Fungsi transfer dari pengendali PID yang digunakan  adalah : [Corr85] 





++ ∫ dt

tdetete D
)()(1)(
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τ
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Feedforward. 

dari data manual yang ada, maka harga dari Kv dapat dihitung adalah sebesar 3.902 mA/ltr/men. Dari dari 
pengamatan di laboratorium didapat bahwa perubahan pada sisi input tidak langsung merubah keluarannya 
tetapi mengalami konstanta waktu sebesar 2 detik. Jadi bentuk dari persamaan valve yang digunakan adalah :  

, yang merupakan gabungan 



 
 

Dengan menggunakan transformasi Laplace, maka pengendali PID t
:[Corr85] 

 

      







++= ssKsG DCC τ

τ1

11)(  

 
Penalaan dengan menggunakan quarter 

terkadang belum dapat meminimalkan error yang terjadi antara set point yang ditetapkan den
dari sistem dan meminimalkan respon time untuk mencapai kondisi stabil dari keluaran sistem. Sedangkan 
error keluaran sistem Heat Exchanger pada saat terjadi perubahan set point haruslah dibuat seminimal 
mungkin. Untuk maksud ini maka digunaka
digunakan adalah metoda ITAE ( Integral of Time Weighted Absolute Value of the Error) yang 
diperkenalkan oleh Paul W Murril dan Cecil W Smith. [Corr85]. Dari hasil penalaan, maka didapat 
persamaan parameter PID adalah : [Ever03]


 ++= ssGC 8459.2

6757.10
113544.0)(

 
Blok diagram rangkaian pengendali PID saja tanpa menggunakan pengendali Feedforward dapat dilihat pada 
gambar 8 berikut ini.  
 Pengendalian feedforward pada gambar 6 tersebut diatas, melibatkan ko
komponen pengukur gangguan untuk pengendali feedforward. Komponen G
debit air dingin yang berupa flow sensor pack seri 38
lt/men dengan output berupa arus listr
persamaan fungsinya  adalah 3.56 mA/lt/men. Sedangkan untuk G
seri 38-440, dengan persamaan fungsinya adalah 1 %TO/

 

+
-

T
SP

(s)

FC(s)

Ti(s)

Gambar 8. Blok diagram rangkaian pengendali umpan balik menggunakan PID.
  
Penghitungan komponen GSP1 dan GFF1

56.31 =mG  

( ) s
SP esG 285.0

1 1295.20397.1 ++−=  
( )( )

( )FF e
s

ssG 1 1295.2
1211465.51144.0

+
++

=

 
Penghitungan komponen GSP2 dan GFF2
:[Ever03] 

11 =mG  

( ) s
SP esG 0057.3

2 18733.01089.1 ++=  
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Dengan menggunakan transformasi Laplace, maka pengendali PID tersebut dapat dituliskan kembali 

Penalaan dengan menggunakan quarter decay-ratio untuk mendapatkan parameter pengendali PID, 
terkadang belum dapat meminimalkan error yang terjadi antara set point yang ditetapkan den
dari sistem dan meminimalkan respon time untuk mencapai kondisi stabil dari keluaran sistem. Sedangkan 
error keluaran sistem Heat Exchanger pada saat terjadi perubahan set point haruslah dibuat seminimal 
mungkin. Untuk maksud ini maka digunakanlah penalaan minimum error integral, dimana metoda yang 
digunakan adalah metoda ITAE ( Integral of Time Weighted Absolute Value of the Error) yang 
diperkenalkan oleh Paul W Murril dan Cecil W Smith. [Corr85]. Dari hasil penalaan, maka didapat 

rameter PID adalah : [Ever03] 


s8459        

Blok diagram rangkaian pengendali PID saja tanpa menggunakan pengendali Feedforward dapat dilihat pada 

Pengendalian feedforward pada gambar 6 tersebut diatas, melibatkan komponen Gm, yaitu 
komponen pengukur gangguan untuk pengendali feedforward. Komponen Gm1 yang digunakan adalah sensor 
debit air dingin yang berupa flow sensor pack seri 38-420,yang mampu menyalurkan air sebanyak 0 
lt/men dengan output berupa arus listrik 4 – 20 mA. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat dihitung 
persamaan fungsinya  adalah 3.56 mA/lt/men. Sedangkan untuk Gm2 adalah berupa temperatur sensor pack 

440, dengan persamaan fungsinya adalah 1 %TO/0C. 

GC(s) GV(s) Gp(s)

Gd(s)

Gd2(s)

+
+

+
+ T

CO
(s)

 
Gambar 8. Blok diagram rangkaian pengendali umpan balik menggunakan PID.

FF1, untuk fungsi debit air dingin masukan diperoleh[Ever03]

se 7335.6+    

FF2, untuk fungsi suhu  air dingin masukan adalah sebagai berikut 

) se 0128.4+    
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ersebut dapat dituliskan kembali 

untuk mendapatkan parameter pengendali PID, 
terkadang belum dapat meminimalkan error yang terjadi antara set point yang ditetapkan dengan keluaran 
dari sistem dan meminimalkan respon time untuk mencapai kondisi stabil dari keluaran sistem. Sedangkan 
error keluaran sistem Heat Exchanger pada saat terjadi perubahan set point haruslah dibuat seminimal 

nlah penalaan minimum error integral, dimana metoda yang 
digunakan adalah metoda ITAE ( Integral of Time Weighted Absolute Value of the Error) yang 
diperkenalkan oleh Paul W Murril dan Cecil W Smith. [Corr85]. Dari hasil penalaan, maka didapat 

Blok diagram rangkaian pengendali PID saja tanpa menggunakan pengendali Feedforward dapat dilihat pada 

mponen Gm, yaitu 
yang digunakan adalah sensor 

420,yang mampu menyalurkan air sebanyak 0 – 4.5 
20 mA. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat dihitung 

adalah berupa temperatur sensor pack 

Gambar 8. Blok diagram rangkaian pengendali umpan balik menggunakan PID. 

, untuk fungsi debit air dingin masukan diperoleh[Ever03] 

, untuk fungsi suhu  air dingin masukan adalah sebagai berikut 



 
 

 Pada persamaan–persamaan tersebut diatas, terdapat persamaan dengan elemen e
mengimplikasikan sebuah negative time delay atau sebuah elemen peramalan, dimana pada pengendali 
feedforward hal ini adalah tidak mungkin direalisasikan secara fisik. [Sebo89].  Hal ini disebabkan karena 
elemen e+θs mengindikasikan bahwa penanganan
sinyal gangguan yang sebenarnya muncul. Oleh sebab itu, agar pengendali feedforward ini dapat terealisasi 
dengan baik, maka faktor eksponensial dalam persamaan
Sehingga persamaan–persamaan untuk komponen feedforward tersebut diatas dapat dituliskan lagi menjadi :
 

( )1295.20397.11 +−= sGSP  
( )( )

( )1295.2
1211465.51144.01 +

++
=

s
ssGFF   

( )18733.01089.12 += sGSP  
( )( )

( )18733.0
1211465.51926.02 +

++
−=

s
ssGFF

 
5. PENGUJIAN HEAT EXCHANGER.
 
 Pengujian pada sistem Heat Exchanger yang dilengkapi dengan pengendali gabungan antara 
pengendali PID dan Feedforward dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab versi 6.1 yang 
merupakan produk dari Mathworks Inc.
 Proses pengujian yang dilakukan disini meliputi 
tanpa Feedforward dan pengujian rangkaian pengendali gabungan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 
gambar–gambar grafik respon sistem berikut ini.
 
Pengujian pengendali PID 
 

Gambar 9. Respon sistem PID te

Gambar 10. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Fc.
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persamaan tersebut diatas, terdapat persamaan dengan elemen e
mengimplikasikan sebuah negative time delay atau sebuah elemen peramalan, dimana pada pengendali 
feedforward hal ini adalah tidak mungkin direalisasikan secara fisik. [Sebo89].  Hal ini disebabkan karena 

penanganan terhadap sinyal gangguan terjadi terlebih dahulu, sebelum 
sinyal gangguan yang sebenarnya muncul. Oleh sebab itu, agar pengendali feedforward ini dapat terealisasi 
dengan baik, maka faktor eksponensial dalam persamaan–persamaan  tersebut dapat diabaikan.[Se

persamaan untuk komponen feedforward tersebut diatas dapat dituliskan lagi menjadi :

 

)
  

CHANGER. 

sistem Heat Exchanger yang dilengkapi dengan pengendali gabungan antara 
pengendali PID dan Feedforward dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab versi 6.1 yang 
merupakan produk dari Mathworks Inc. 

Proses pengujian yang dilakukan disini meliputi 2 tahapan yaitu pengujian rangkaian pengendali PID 
tanpa Feedforward dan pengujian rangkaian pengendali gabungan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

gambar grafik respon sistem berikut ini. 

 
Gambar 9. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan set point.

 

 
Gambar 10. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Fc.
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persamaan tersebut diatas, terdapat persamaan dengan elemen e+θs yang 
mengimplikasikan sebuah negative time delay atau sebuah elemen peramalan, dimana pada pengendali 
feedforward hal ini adalah tidak mungkin direalisasikan secara fisik. [Sebo89].  Hal ini disebabkan karena 

erhadap sinyal gangguan terjadi terlebih dahulu, sebelum 
sinyal gangguan yang sebenarnya muncul. Oleh sebab itu, agar pengendali feedforward ini dapat terealisasi 

persamaan  tersebut dapat diabaikan.[Sebo89]. 
persamaan untuk komponen feedforward tersebut diatas dapat dituliskan lagi menjadi : 

sistem Heat Exchanger yang dilengkapi dengan pengendali gabungan antara 
pengendali PID dan Feedforward dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Matlab versi 6.1 yang 

2 tahapan yaitu pengujian rangkaian pengendali PID 
tanpa Feedforward dan pengujian rangkaian pengendali gabungan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

rhadap perubahan pada masukan set point. 

Gambar 10. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Fc. 



 
 

Gambar 11. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Ti.

Gambar 12. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Fc.

Gambar 13. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Ti.

Gambar 14. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point, Fc & Ti.

Pengujian pengendali Gabungan. 

Gambar 15. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan 
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Gambar 11. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Ti.

 

 
Gambar 12. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Fc.

 

 
Gambar 13. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Ti.

 

 
Gambar 14. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point, Fc & Ti.

 

 

 
Gambar 15. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan Fc.
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Gambar 11. Respon sistem PID terhadap perubahan pada masukan Ti. 

Gambar 12. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Fc. 

Gambar 13. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point dan Ti. 

Gambar 14. Respon sistem PID terhadap perubahan masukan set point, Fc & Ti. 

masukan Fc. 



 
 

Gambar 16. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan Ti.

Gambar 17. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan set point dan Fc.

Gambar 18. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masuka

Gambar 19. Respon sistem Feedforward terhadap perubahan masukan set point, Fc  dan Ti.

6. KESIMPULAN. 
 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan melalui pengamatan simulasi, maka dapat 

diambil kesimpulan : 
1. Dengan menggunakan penalaan parameter pengendali berdasarkan metoda Integral of the Time weighted 

Absolut Error (ITAE) maka respon sistem pengendalian lingkar tertutup dapat lebih diperbaiki yaitu 
dengan mempercepat respon time dan memperkecil overshoot yang terj

2. Dengan menggunakan tambahan pengendali Feedforward pada pengendalian umpan balik, maka efek 
gangguan yang terjadi dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu keluaran proses.

3. Karakteristik stabilitas sistem keseluruhan pengendali umpan balik tidak te
pengendali feedforward. 

4. Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dari pengendali Feedforward, maka harus diketahui dengan 
pasti fungsi alih dari elemen proses (Gp), elemen gangguan (Gd), elemen pengatur / valve (Gv)
elemen sensor (Gm) dari keseluruhan proses, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik didalam 
menghilangkan efek dari gangguan.
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Gambar 16. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan Ti.

 

 
Gambar 17. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan set point dan Fc.

 

 
Gambar 18. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan set point dan Ti.

 

 
Gambar 19. Respon sistem Feedforward terhadap perubahan masukan set point, Fc  dan Ti.

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan melalui pengamatan simulasi, maka dapat 

menggunakan penalaan parameter pengendali berdasarkan metoda Integral of the Time weighted 
Absolut Error (ITAE) maka respon sistem pengendalian lingkar tertutup dapat lebih diperbaiki yaitu 
dengan mempercepat respon time dan memperkecil overshoot yang terjadi. 
Dengan menggunakan tambahan pengendali Feedforward pada pengendalian umpan balik, maka efek 
gangguan yang terjadi dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu keluaran proses.
Karakteristik stabilitas sistem keseluruhan pengendali umpan balik tidak tergantung pada  lingkar 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dari pengendali Feedforward, maka harus diketahui dengan 
pasti fungsi alih dari elemen proses (Gp), elemen gangguan (Gd), elemen pengatur / valve (Gv)

or (Gm) dari keseluruhan proses, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik didalam 
menghilangkan efek dari gangguan. 
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Gambar 16. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan Ti. 

Gambar 17. Respon sistem pengendali gabungan terhadap perubahan masukan set point dan Fc. 

n set point dan Ti. 

Gambar 19. Respon sistem Feedforward terhadap perubahan masukan set point, Fc  dan Ti. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan melalui pengamatan simulasi, maka dapat 

menggunakan penalaan parameter pengendali berdasarkan metoda Integral of the Time weighted 
Absolut Error (ITAE) maka respon sistem pengendalian lingkar tertutup dapat lebih diperbaiki yaitu 

Dengan menggunakan tambahan pengendali Feedforward pada pengendalian umpan balik, maka efek 
gangguan yang terjadi dapat diminimalkan sehingga tidak mengganggu keluaran proses. 

rgantung pada  lingkar 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dari pengendali Feedforward, maka harus diketahui dengan 
pasti fungsi alih dari elemen proses (Gp), elemen gangguan (Gd), elemen pengatur / valve (Gv) dan 

or (Gm) dari keseluruhan proses, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik didalam 



 
 

5. Dengan adanya penambahan komponen elemen set point (Gsp)  pada pengendali gabungan umpan balik 
dan feedforward, maka unjuk kerja proses pen
mengantisipasi jika terjadi perubahan set point dan masuknya gangguan yang terjadi secara bersamaan.
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Dengan adanya penambahan komponen elemen set point (Gsp)  pada pengendali gabungan umpan balik 
dan feedforward, maka unjuk kerja proses pengendalian plan dapat menjadi lebih baik terutama untuk 
mengantisipasi jika terjadi perubahan set point dan masuknya gangguan yang terjadi secara bersamaan.
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Dengan adanya penambahan komponen elemen set point (Gsp)  pada pengendali gabungan umpan balik 
gendalian plan dapat menjadi lebih baik terutama untuk 

mengantisipasi jika terjadi perubahan set point dan masuknya gangguan yang terjadi secara bersamaan. 

Englewood  Cliffs, 

Principles and Practice of Automatic Process Control”, John Wiley & 

, John Wiley & Sons Inc, Canada – 1989. 
, PT Elex Media Komputindo, 
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odelan dan Simulasi Pengendalian Heat Exchanger 
2003. 

, Mc Graw Hill Book Company, Singapore – 1988. 
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Rancang Bangun Aplikasi Kamus Penerjemah Kata 
Berbasis Web Service 

 
Penelitian ini bertujuan untuk 

menggunakan teknologi Web Service berupa aplikasi kamus penerjemah kata. Seperti yang diketahui saat 
ini salah satu kendala dalam mendapatkan informasi adalah masalah bahasa, informasi yang didapatkan 
belum tentu langsung dapat digunakan, terkadang harus melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa 
yang dimengerti. Proses penerjemahan bisa lewat jalur manual yaitu dengan menggunakan kamus atau 
menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak ini pun beragam, da
yang berbasis web. Salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menerjemahkan adalah fasilitas 
penerjemah dari Google (http://translate.google.com). Hasil dari penelitian ini akan merancang aplikasi 
untuk menerjemahkan kata yang berbasis web service, sehingga nantinya dapat digunakan oleh aplikasi 
yang berbeda platform maupun bahasa program

Kata kunci : Web Service, Penerjemah Kata, XML
 
1. PENDAHULUAN 

Kamus adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk memb
pemahaman terhadap sebuah informasi yang tertulis dalam bahasa asing. Selain berbentuk fisik (cetakan) 
banyak pengembang  perangkat lunak yang telah membuat software kamus dengan beragam platform dan 
bahasa pemrograman. 

Pada penelitian ini akan dibuat rancang bangun perangkat lunak penerjemah kata berbasis web service. 
Seperti diketahui bahwa perkembangan aplikasi web sangat pesat dengan inovasi
seperti Web 2.0 mendorong banyak pengembang untuk berkre
dengan kelebihannya seperti tidak perlu instalasi program, cukup menggunakan browser untuk menjalankan 
aplikasi, maka pembuatan aplikasi berbasis web menjadi pilihan baik dari sisi pengguna maupun 
pengembang. 
Teknologi Web Service memungkinkan kita untuk menjalankan fungsi/prosedur yang ada di komputer lain 
yang berbeda secara platform maupun bahasa program tanpa perlu membuat fungsi/prosedur yang sama, 
sehingga perangkat lunak yang dihasilkan dapat diintegrasikan
platform yang mendukung XML messaging system
berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, desain dan perancangan sistem, 
programming untuk implementasi serta dokumentasi data
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Web Service 

Menurut Cerami [1] Web Service 
menggunakan standar XML messaging system
pemrograman. Ada beberapa alternatif untuk XML 
(XML-RPC) atau SOAP (Simple Object Access Protocol

Sebagai kesimpulan, sebuah Web Service yang komplit adalah layanan yang:
• Tersedia lewat jaringan internet maupun intranet
• Menggunakan XML messaging system
• Tidak terikat oleh satu sistem operasi atau bahasa pemrograman
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah rancang bangun perangkat lunak 
menggunakan teknologi Web Service berupa aplikasi kamus penerjemah kata. Seperti yang diketahui saat 
ini salah satu kendala dalam mendapatkan informasi adalah masalah bahasa, informasi yang didapatkan 

um tentu langsung dapat digunakan, terkadang harus melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa 
yang dimengerti. Proses penerjemahan bisa lewat jalur manual yaitu dengan menggunakan kamus atau 
menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak ini pun beragam, dari yang model berdiri sendiri hingga 
yang berbasis web. Salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menerjemahkan adalah fasilitas 
penerjemah dari Google (http://translate.google.com). Hasil dari penelitian ini akan merancang aplikasi 

an kata yang berbasis web service, sehingga nantinya dapat digunakan oleh aplikasi 
yang berbeda platform maupun bahasa program 

 
Web Service, Penerjemah Kata, XML-RPC 

Kamus adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk membantu kita dalam memudahkan 
pemahaman terhadap sebuah informasi yang tertulis dalam bahasa asing. Selain berbentuk fisik (cetakan) 
banyak pengembang  perangkat lunak yang telah membuat software kamus dengan beragam platform dan 

penelitian ini akan dibuat rancang bangun perangkat lunak penerjemah kata berbasis web service. 
Seperti diketahui bahwa perkembangan aplikasi web sangat pesat dengan inovasi-inovasi teknologi terbaru 
seperti Web 2.0 mendorong banyak pengembang untuk berkreasi dengan aplikasi berbasis web. Ditunjang 
dengan kelebihannya seperti tidak perlu instalasi program, cukup menggunakan browser untuk menjalankan 
aplikasi, maka pembuatan aplikasi berbasis web menjadi pilihan baik dari sisi pengguna maupun 

nologi Web Service memungkinkan kita untuk menjalankan fungsi/prosedur yang ada di komputer lain 
yang berbeda secara platform maupun bahasa program tanpa perlu membuat fungsi/prosedur yang sama, 
sehingga perangkat lunak yang dihasilkan dapat diintegrasikan dengan semua bahasa pemrograman dan 

messaging system tanpa perlu merombak seluruh aplikasi yang sudah 
berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, desain dan perancangan sistem, 

mplementasi serta dokumentasi data 

Web Service adalah layanan yang tersedia melalui jaringan Internet, 
messaging system dan tidak terikat oleh satu sistem operasi maupun bahasa

pemrograman. Ada beberapa alternatif untuk XML messaging, yaitu XML Remote Procedure Calls
Simple Object Access Protocol) atau menggunakan HTTP GET/POST.

Sebagai kesimpulan, sebuah Web Service yang komplit adalah layanan yang: 
a lewat jaringan internet maupun intranet 

messaging system yang standar 
Tidak terikat oleh satu sistem operasi atau bahasa pemrograman.  
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Rancang Bangun Aplikasi Kamus Penerjemah Kata  

mengembangkan sebuah rancang bangun perangkat lunak 
menggunakan teknologi Web Service berupa aplikasi kamus penerjemah kata. Seperti yang diketahui saat 
ini salah satu kendala dalam mendapatkan informasi adalah masalah bahasa, informasi yang didapatkan 

um tentu langsung dapat digunakan, terkadang harus melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa 
yang dimengerti. Proses penerjemahan bisa lewat jalur manual yaitu dengan menggunakan kamus atau 

ri yang model berdiri sendiri hingga 
yang berbasis web. Salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menerjemahkan adalah fasilitas 
penerjemah dari Google (http://translate.google.com). Hasil dari penelitian ini akan merancang aplikasi 

an kata yang berbasis web service, sehingga nantinya dapat digunakan oleh aplikasi 

antu kita dalam memudahkan 
pemahaman terhadap sebuah informasi yang tertulis dalam bahasa asing. Selain berbentuk fisik (cetakan) 
banyak pengembang  perangkat lunak yang telah membuat software kamus dengan beragam platform dan 

penelitian ini akan dibuat rancang bangun perangkat lunak penerjemah kata berbasis web service. 
inovasi teknologi terbaru 

asi dengan aplikasi berbasis web. Ditunjang 
dengan kelebihannya seperti tidak perlu instalasi program, cukup menggunakan browser untuk menjalankan 
aplikasi, maka pembuatan aplikasi berbasis web menjadi pilihan baik dari sisi pengguna maupun 

nologi Web Service memungkinkan kita untuk menjalankan fungsi/prosedur yang ada di komputer lain 
yang berbeda secara platform maupun bahasa program tanpa perlu membuat fungsi/prosedur yang sama, 

dengan semua bahasa pemrograman dan 
tanpa perlu merombak seluruh aplikasi yang sudah 

berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, desain dan perancangan sistem, 

adalah layanan yang tersedia melalui jaringan Internet, 
dan tidak terikat oleh satu sistem operasi maupun bahasa 

Remote Procedure Calls 
) atau menggunakan HTTP GET/POST. 

http://translate.google.com
mailto:utomo.budiyanto@budiluhur.ac.id
http://translate.google.com
http://translate.google.com


 
 

• Menjelaskan diri sendiri lewat tata bahasa XML yang umum
• Dapat ditemukan/tersedia melalui mekanisme 

 
Aplikasi web saat ini kebanyakan menempatkan manusia sebagai aktor utamanya, disebut sebagai 

The Human Centric Web, sebagai contoh adalah aplikasi e
untuk melakukan pemesanan serta mengecek status d
pesanannya, pelanggan harus masuk ke dalam aplikasi e

Dengan Web Services, kita beralih dari 
konsep ini bukan berarti peran manu
aplikasi, sebagai contoh aplikasi pengecekan status di atas dapat dijadikan menjadi 
dan agen dapat terhubung ke service dan memanfaatkan langsung fungsinya, contohnya adal
inventory dapat melakukan query ke aplikasi e
inventory dapat mengolah data tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi 
management. 

Menurut Cerami [1] arsitektur 
aktor web service (Web Service Roles

Ada tiga peranan utama dalam arsitektur web service, yaitu:
• Service Provider 

Penyedia web service, yang mengimplementasikan 
• Service Requestor 

Pengguna dari web service, pengguna memanfaatkan 
request XML 

• Service Registry 
Penyedia tempat dimana para pengembang mempublikasika
yang sudah ada. 

 

 
 Susunan protokol yang digunakan dalam 

lapis utama, yaitu:  
• Service Transport 

Layer ini bertanggung jawab untuk 
• XML Messaging 

Layer ini bertanggung jawab untuk pengkodean pesan dalam format XML
• Service Description 

Layer ini bertanggung jawab untuk menggambarkan antarmuka yang dapat diakses umum untuk 
web service 

• Service Discovery 
Layer ini bertanggung jawab sebagai pusat layanan, menyiapkan fungsi untuk mempublikasikan 
dan menemukan web service yang ada
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Menjelaskan diri sendiri lewat tata bahasa XML yang umum 
Dapat ditemukan/tersedia melalui mekanisme pencarian sederhana 

Aplikasi web saat ini kebanyakan menempatkan manusia sebagai aktor utamanya, disebut sebagai 
, sebagai contoh adalah aplikasi e-commerce yang memungkinkan pelanggan 

untuk melakukan pemesanan serta mengecek status dari pesanannya. Untuk mengecek status 
pesanannya, pelanggan harus masuk ke dalam aplikasi e-commerce tersebut lewat web browser

, kita beralih dari Human Centric Web ke Application Centric Web
konsep ini bukan berarti peran manusia ditiadakan sama sekali hanya komunikasinya dilakukan antar 
aplikasi, sebagai contoh aplikasi pengecekan status di atas dapat dijadikan menjadi web service
dan agen dapat terhubung ke service dan memanfaatkan langsung fungsinya, contohnya adal
inventory dapat melakukan query ke aplikasi e-commerce untuk pengecekan status pesanan. Aplikasi 
inventory dapat mengolah data tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi 

Menurut Cerami [1] arsitektur web service dapat dilihat berdasarkan peranan dari masing
Web Service Roles) dan berdasarkan susunan protokol web service 

Ada tiga peranan utama dalam arsitektur web service, yaitu: 

g mengimplementasikan web service dan menyediakannya di internet

, pengguna memanfaatkan web service yang tersedia dan mengirimkan 

Penyedia tempat dimana para pengembang mempublikasikan web service baru atau memanfaatkan 

 
Gambar 1. Web Service Roles 

Susunan protokol yang digunakan dalam Web Service masih berkembang, saat ini terdapat empat 

Layer ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar aplikasi 

Layer ini bertanggung jawab untuk pengkodean pesan dalam format XML 

Layer ini bertanggung jawab untuk menggambarkan antarmuka yang dapat diakses umum untuk 

r ini bertanggung jawab sebagai pusat layanan, menyiapkan fungsi untuk mempublikasikan 
yang ada 
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Aplikasi web saat ini kebanyakan menempatkan manusia sebagai aktor utamanya, disebut sebagai 
commerce yang memungkinkan pelanggan 

ari pesanannya. Untuk mengecek status 
web browser. 

Application Centric Web, dengan 
sia ditiadakan sama sekali hanya komunikasinya dilakukan antar 

web service, aplikasi 
dan agen dapat terhubung ke service dan memanfaatkan langsung fungsinya, contohnya adalah aplikasi 

commerce untuk pengecekan status pesanan. Aplikasi 
inventory dapat mengolah data tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi supply chain 

dapat dilihat berdasarkan peranan dari masing-masing 
 yang digunakan.  

dan menyediakannya di internet 

yang tersedia dan mengirimkan 

baru atau memanfaatkan 

masih berkembang, saat ini terdapat empat 

Layer ini bertanggung jawab untuk menggambarkan antarmuka yang dapat diakses umum untuk 

r ini bertanggung jawab sebagai pusat layanan, menyiapkan fungsi untuk mempublikasikan 



 
 

Gambar 2. Web Service Protocol Stack

2.2 XML (Extensible Markup Languange)
XML adalah bahasa yang berdasarkan tanda tertentu (

oleh user, didesain untuk membawa data, bukan untuk menampilkan data, XML didesain untuk dapat 
menjelaskan diri sendiri dan yang paling penting adalah merupakan rekomendasi dari W3C (
Web Consortium), sebuah lembaga yang membuat standar untuk dokumen di Internet.

Dengan keleluasaan yang diberikan oleh format XML, maka ini merupakan salah satu sarana dan 
jawaban untuk pertukaran informasi antar aplikasi yang berbeda platform dan bahasa pemragraman, 
karena hampir seluruh bahasa pemrograman memiliki cara untuk penanganan dokumen XML, platform
pun dengan mudah mengenalinya sebab dokumen XML seperti dokumen text biasa. Contoh penulisan 
dokumen XML: 
 
<buku> 
 <isbn> 0596001193</isbn> 
 <judul>Programming Web Services With XML RPC </judul>
</buku> 

 
2.3 XML-RPC (Remote Procedure Calls)

Menurut Cerami [1] XML-
memanggil function/method antar jaringan, XML
informasi dari komputer client ke 
request XML kemudian server akan mengembalikan hasil baik berupa pesan kesalahan maupun jawaba
dalam format XML. XML-RPC muncul tahun 1998 diterbitkan oleh Userland Software

XML-RPC terdiri dari tiga bagian yaitu:
• XML-RPC Data Model 
• XML-RPC Request Structures
• XML-RPC Response Structures

 
2.3.1 Model Data XML-RPC 

XML-RPC memiliki enam tipe data das
 

 
2.3.2 Struktur Request XML-RPC  

Request XML-RPC adalah gabungan dari XML dan HTTP 
untuk pemanggilan method getISBN dengan parameter ISBN ya
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Gambar 2. Web Service Protocol Stack 

 
2.2 XML (Extensible Markup Languange) 

XML adalah bahasa yang berdasarkan tanda tertentu (markup) yang disebut tag 
oleh user, didesain untuk membawa data, bukan untuk menampilkan data, XML didesain untuk dapat 
menjelaskan diri sendiri dan yang paling penting adalah merupakan rekomendasi dari W3C (

sebuah lembaga yang membuat standar untuk dokumen di Internet.
Dengan keleluasaan yang diberikan oleh format XML, maka ini merupakan salah satu sarana dan 

jawaban untuk pertukaran informasi antar aplikasi yang berbeda platform dan bahasa pemragraman, 
a hampir seluruh bahasa pemrograman memiliki cara untuk penanganan dokumen XML, platform

pun dengan mudah mengenalinya sebab dokumen XML seperti dokumen text biasa. Contoh penulisan 

vices With XML RPC </judul> 

RPC (Remote Procedure Calls) 
-RPC menyediakan mekanisme berbasis XML dan HTTP untuk 

antar jaringan, XML-RPC menggunakan protokol HTTP untuk melewatkan 
ke server. Client menentukan nama prosedur dan parameter dalam 

akan mengembalikan hasil baik berupa pesan kesalahan maupun jawaba
RPC muncul tahun 1998 diterbitkan oleh Userland Software

RPC terdiri dari tiga bagian yaitu: 

Request Structures 
Response Structures 

RPC memiliki enam tipe data dasar dan dua tipe data gabungan dari tipe dasar.

Tabel 1. Tipe data XML-RPC 

 

RPC adalah gabungan dari XML dan HTTP header.  Berikut adalah contoh 
getISBN dengan parameter ISBN yang bertipe string. 
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 yang dibuat sendiri 
oleh user, didesain untuk membawa data, bukan untuk menampilkan data, XML didesain untuk dapat 
menjelaskan diri sendiri dan yang paling penting adalah merupakan rekomendasi dari W3C (World Wide 

sebuah lembaga yang membuat standar untuk dokumen di Internet. 
Dengan keleluasaan yang diberikan oleh format XML, maka ini merupakan salah satu sarana dan 

jawaban untuk pertukaran informasi antar aplikasi yang berbeda platform dan bahasa pemragraman, 
a hampir seluruh bahasa pemrograman memiliki cara untuk penanganan dokumen XML, platform-

pun dengan mudah mengenalinya sebab dokumen XML seperti dokumen text biasa. Contoh penulisan 

RPC menyediakan mekanisme berbasis XML dan HTTP untuk 
RPC menggunakan protokol HTTP untuk melewatkan 

menentukan nama prosedur dan parameter dalam 
akan mengembalikan hasil baik berupa pesan kesalahan maupun jawaban 

RPC muncul tahun 1998 diterbitkan oleh Userland Software 

ar dan dua tipe data gabungan dari tipe dasar. 

.  Berikut adalah contoh request 



 
 

 
<?xml version="1.0"?>  
<methodCall>  

 <methodName>getISBN</methodName> 
  <params>  
    <param>  
      <value> 
       <string> 9780131364837
      </value>  
    </param>  
  </params>  

</methodCall> 
 

Tiap request memiliki elemen 
method yang akan dipanggil serta params
 

2.3.3 Struktur Response XML-RPC 
Response mirip dengan request

mengembalikan hasil maka bentuknya hampir sama dengan 
dengan methodResponse dan tidak ada elemen 
request yang ada di sub bab 2.3.2 

 
<?xml version="1.0"?>  
<methodResponse>  
 <params>  
  <param>         
   <value> 
    <string>Java How To Program, Eighth Edition</string>
   </value> 
  </param> 
 </params>  
</methodResponse> 
 

Jika terjadi kesalahan maka elemen 
params. Elemen fault seperti params
 
<?xml version="1.0"?>  
<methodResponse>  
 <fault>  
   <value> 
    <string>No such method!</string>
   </value> 
</fault>  
</methodResponse> 
 

3. ANALISA DAN RANCANG BANGUN APLIKASI
 

Aplikasi penerjemah kata berbasis web service ini berisikan fungsi/prosedur yang dapat dijalankan 
oleh client dengan menggunakan format XML untuk melakukan pertukaran data. Untuk menunjukkan 
kerja web service dibuat metode unt
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<methodName>getISBN</methodName>  

9780131364837</string> 

memiliki elemen methodCall, yang terdiri dari methodName yang berisikan nama 
params yang berisikan daftar parameter dan nilainya.

 
request, jika sukses method ditemukan, dieksekusi kemudian 

mengembalikan hasil maka bentuknya hampir sama dengan request hanya elemen methodCall
dan tidak ada elemen methodName. Berikut adalah contoh 

<string>Java How To Program, Eighth Edition</string> 

Jika terjadi kesalahan maka elemen methodResponse akan berisi elemen fault menggantikan elemen 
params hanya memiliki nilai tunggal, contohnya adalah: 

<string>No such method!</string> 

DAN RANCANG BANGUN APLIKASI 

Aplikasi penerjemah kata berbasis web service ini berisikan fungsi/prosedur yang dapat dijalankan 
oleh client dengan menggunakan format XML untuk melakukan pertukaran data. Untuk menunjukkan 
kerja web service dibuat metode untuk proses penerjemahan. 
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yang berisikan nama 
yang berisikan daftar parameter dan nilainya. 

dieksekusi kemudian 
methodCall diganti 

. Berikut adalah contoh response dari 

menggantikan elemen 
 

Aplikasi penerjemah kata berbasis web service ini berisikan fungsi/prosedur yang dapat dijalankan 
oleh client dengan menggunakan format XML untuk melakukan pertukaran data. Untuk menunjukkan 



 
 

3.1 Spesifikasi Tabel 
Nama Tabel: lang 
Primary key: lang_id 

No. Nama Field Type Lebar
1. lang_id char 2
2. lang_name char 50

 
Nama Tabel: words 

No. Nama Field Type Lebar
1. af char 255
2. ar char 255
3. az char 255
4. be char 255
5. bg char 255
6. bn char 255
7. ca char 255
8. cn char 255
9. cs char 255
10. cy char 255
11. da char 255
12. de char 255
13. el char 255
14. en char 255
15. es char 255
16. et char 255
17. eu char 255
18. fa char 255
19. fi char 255
20. fr char 255
21. ga char 255
22. gl char 255
23. gu char 255
24. hi char 255
25. hr char 255
26. ht char 255
27. hu char 255
28. hy char 255
29. id char 255
30. is char 255
31. it char 255
32. iw char 255
33. ja char 255
34. ka char 255
35. kn char 255
36. ko char 255
37. la char 255
38. lt char 255
39. lv char 255
40. mk char 255
41. ms char 255
42. mt char 255
43. nl char 255
44. no char 255
45. pl char 255
46. pt char 255
47. ro char 255
48. ru char 255
49. sk char 255
50. sl char 255
51. sq char 255
52. sr char 255
53. sv char 255
54. sw char 255
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Lebar Keterangan 
2 id bahasa 
50 nama bahasa 

Lebar Keterangan 
255 bahasa afrika 
255 bahasa arab 
255 bahasa azerbaijan 
255 bahasa belarusia 
255 bahasa bulgaria 
255 bahasa bengali 
255 bahasa catalan 
255 bahasa china 
255 bahasa czech 
255 bahasa welsh 
255 bahasa danish 
255 bahasa jerman 
255 bahasa greek 
255 bahasa inggris 
255 bahasa spanyol 
255 bahasa estonia 
255 bahasa basque 
255 bahasa persia 
255 bahasa finnish 
255 bahasa perancis 
255 bahasa irlandia 
255 bahasa galicia 
255 bahasa gujarat 
255 bahasa hindi 
255 bahasa kroasia 
255 bahasa haiti creole 
255 bahasa hungaria 
255 bahasa armenia 
255 bahasa indonesia 
255 bahasa islandia 
255 bahasa italia 
255 bahasa hebrew 
255 bahasa jepang 
255 bahasa georgia 
255 bahasa kanada 
255 bahasa korea 
255 bahasa latin 
255 bahasa lithuania 
255 bahasa latvia 
255 bahasa macedonia 
255 bahasa melayu 
255 bahasa maltese 
255 bahasa belanda 
255 bahasa norwegia 
255 bahasa polandia 
255 bahasa portugis 
255 bahasa rumania 
255 bahasa rusia 
255 bahasa slovakia 
255 bahasa slovenia 
255 bahasa albania 
255 bahasa serbia 
255 bahasa swedia 
255 bahasa swahili 

Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

  



 
 

55. ta char 255
56. te char 255
57. th char 255
58. tl char 255
59. tr char 255
60. uk char 255
61. ur char 255
62. vi char 255
63. yi char 255

 
3.2 Flowchart dan Algoritma 

Untuk menjelaskan urutan proses yang dilalui digambarkan melalui 
proses penerjemahan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. IMPLEMENTASI 
 

Untuk menggunakan aplikasi ini, 
Method yang digunakan yaitu: 

• getTranslation(lang_from, lang_to, words)
digunakan untuk mendapatkan hasil terjemahan dengan parameter bahasa asal, bahasa tujuan dan 
text yang akan diterjemahkan

Pada gambar 3 terlihat penggunaan 
inputan txtWords dengan mengarahkan ke alamat server: server/translate_server/getTranslation. Di 
server sudah ada aplikasi untuk menangkap inputan dari 
kemudian mencari text tersebut ke dalam tabel database sesuai dengan bahasa asal dan bahasa tujuan dan 
mengembalikannya dalam format XML. Hasilnya kemudian akan diproses di 
dalam format yang diinginkan. 
Pada Gambar 4, text yang akan tampil akan sesuai dengan yang dimasukan jika text tersebut belum ada 
terjemahannya di dalam database. 
 

A 

END 

Pilih = Exit 

Pilih = Translate 

Input Pilih 

Tampil Form Client 

START 
A 

T 

F 

T 

F 
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255 bahasa tamil 
255 bahasa telugu 
255 bahasa thailand 
255 bahasa philipina 
255 bahasa turki 
255 bahasa ukraina 
255 bahasa urdu 
255 bahasa vietnam 
255 bahasa yiddish 

Untuk menjelaskan urutan proses yang dilalui digambarkan melalui flowchart, berikut 

Untuk menggunakan aplikasi ini, client harus membuat form kemudian di kirim ke alamat 

getTranslation(lang_from, lang_to, words) 
digunakan untuk mendapatkan hasil terjemahan dengan parameter bahasa asal, bahasa tujuan dan 
text yang akan diterjemahkan 

Pada gambar 3 terlihat penggunaan method  getTranslation(), client membuat sebuah form dengan 
inputan txtWords dengan mengarahkan ke alamat server: server/translate_server/getTranslation. Di 
server sudah ada aplikasi untuk menangkap inputan dari client, dengan proses parsing
kemudian mencari text tersebut ke dalam tabel database sesuai dengan bahasa asal dan bahasa tujuan dan 
mengembalikannya dalam format XML. Hasilnya kemudian akan diproses di client

Pada Gambar 4, text yang akan tampil akan sesuai dengan yang dimasukan jika text tersebut belum ada 
 

ALGORITMA 
 
1. Tampilkan Form Client 
2. Input Pilih 
3. Jika Pilih = Translate 
4.     Kirim Parameter dari Form ke Server
5.     Server menjalankan method getTranslate()
6.     Method getTranslate membaca parameter   

    bahasa asal, bahasa tujuan dan text yang  
    dikirim 

7.     Cari pada tabel words isi parameter text yang  
    dikirim pada field bahasa asal

8.     Ambil isi dari field bahasa tujuan
9.     Kembalikan hasil dengan format XML
10.     Client menampilkan hasil/error parsing dari

    format XML-RPC yang dikirim server
11. Jika Pilih = Exit 
12.     Aplikasi di tutup 
13. Akhir Jika 

Kirim Hasil 

Jalankan 
getTranslate() 

Kirim Parameter ke 
Server 

Tampilkan Hasil 
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, berikut flowchart untuk 

kemudian di kirim ke alamat server. 

digunakan untuk mendapatkan hasil terjemahan dengan parameter bahasa asal, bahasa tujuan dan 

membuat sebuah form dengan 
inputan txtWords dengan mengarahkan ke alamat server: server/translate_server/getTranslation. Di 

parsing (memecah text) 
kemudian mencari text tersebut ke dalam tabel database sesuai dengan bahasa asal dan bahasa tujuan dan 

client untuk ditampilkan 

Pada Gambar 4, text yang akan tampil akan sesuai dengan yang dimasukan jika text tersebut belum ada 

Kirim Parameter dari Form ke Server 
method getTranslate() 

Method getTranslate membaca parameter    
bahasa asal, bahasa tujuan dan text yang   

Cari pada tabel words isi parameter text yang   
field bahasa asal 

Ambil isi dari field bahasa tujuan 
Kembalikan hasil dengan format XML-RPC 
Client menampilkan hasil/error parsing dari 

RPC yang dikirim server 



 
 

Gambar 3: Tampilan Implementasi Penerjemah Kata 
terjemahan 
 
 
5. PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 

Dengan aplikasi penerjemah kata berbasis web service, pengguna dapat mengimplementasikan 
langsung pada aplikasinya tanpa perlu merombak keseluruhan program, yang diperlukan hanya 
menjalankan method yang disediakan oleh server (getTranslate
dengan metode XML-RPC memiliki keunggulan dan kekurangan. Aplikasi ini sendiri sangat berguna 
agar dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain (
antara lain, format request dan 
implementasinya dari sisi client maupun 
bahasa pemrograman. Kekurangannya adalah kesulitan untuk memastikan bahwa 
berhak atas informasi tersebut (authentication
dari sisi jaringan 

 
5.2 Penelitian Lebih Lanjut 

Proses penerjemahan bahasa membutuhkan algoritma tersendiri, pada penelitian ini yang 
digunakan hanya menerjemahkan kata per kata sesuai bahasa tujuan, untuk lebih lanjut aplikasi ini perlu 
digabung menggunakan salah satu algoritma untuk menerjemahkan kalimat. XML
satu metode dari sekian metode yang dapat digunakan untuk impleme
seperti SOAP, DCOM, CORBA memiliki keunggulan dan kekurangannya. Untuk pengembangan 
berikutnya jika menggunakan metode XML
point yang ada di kesimpulan agar lebih sempurna.

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
[1] Cerami, Ethan (2002), Web Services Essentials, O’Reilly & Associates, Inc.
[2] St. Laurent, Simon & Johnston, Joe & Dumbill, Edd (2001), Programming Web Services with XML

RPC, O’Reilly & Associates, Inc. 
[3] Blanco, JA & Upton, David (2009), 
[4] Upton, David (2007), CodeIgniter for Rapid PHP Application Development, Packt Publishing
[5] XML Tutorial. (2010). (http://www.w3schools.com/xml
[6] Google Translate (2011) (http://translate.google.co
  

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

  69 

 
Gambar 3: Tampilan Implementasi Penerjemah Kata  Gambar 4: Tampilan jika text belum ada 

Dengan aplikasi penerjemah kata berbasis web service, pengguna dapat mengimplementasikan 
langsung pada aplikasinya tanpa perlu merombak keseluruhan program, yang diperlukan hanya 
menjalankan method yang disediakan oleh server (getTranslate). Pengembangan aplikasi web service 

RPC memiliki keunggulan dan kekurangan. Aplikasi ini sendiri sangat berguna 
agar dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain (Application to Application – A2A

an response yang sederhana sehingga tidak menyulitkan untuk 
maupun server, dapat digunakan oleh client yang berbeda 

bahasa pemrograman. Kekurangannya adalah kesulitan untuk memastikan bahwa 
authentication), kerahasiaan informasi (confidentiality

Proses penerjemahan bahasa membutuhkan algoritma tersendiri, pada penelitian ini yang 
akan hanya menerjemahkan kata per kata sesuai bahasa tujuan, untuk lebih lanjut aplikasi ini perlu 

digabung menggunakan salah satu algoritma untuk menerjemahkan kalimat. XML
satu metode dari sekian metode yang dapat digunakan untuk implementasi web service
seperti SOAP, DCOM, CORBA memiliki keunggulan dan kekurangannya. Untuk pengembangan 
berikutnya jika menggunakan metode XML-RPC maupun metode yang lain maka perlu diperhatikan 
point yang ada di kesimpulan agar lebih sempurna. 

Cerami, Ethan (2002), Web Services Essentials, O’Reilly & Associates, Inc. 
St. Laurent, Simon & Johnston, Joe & Dumbill, Edd (2001), Programming Web Services with XML

Blanco, JA & Upton, David (2009), CodeIgniter 1.7, Packt Publishing 
Upton, David (2007), CodeIgniter for Rapid PHP Application Development, Packt Publishing

http://www.w3schools.com/xml), Diakses tanggal 1 Mei 2011.
Google Translate (2011) (http://translate.google.com), diakses tanggal 22 Juli 2011 
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Gambar 4: Tampilan jika text belum ada 

Dengan aplikasi penerjemah kata berbasis web service, pengguna dapat mengimplementasikan 
langsung pada aplikasinya tanpa perlu merombak keseluruhan program, yang diperlukan hanya 

). Pengembangan aplikasi web service 
RPC memiliki keunggulan dan kekurangan. Aplikasi ini sendiri sangat berguna 

A2A). Keunggulannya 
yang sederhana sehingga tidak menyulitkan untuk 

yang berbeda platform dan 
bahasa pemrograman. Kekurangannya adalah kesulitan untuk memastikan bahwa client benar-benar 

confidentiality) serta keamanan 

Proses penerjemahan bahasa membutuhkan algoritma tersendiri, pada penelitian ini yang 
akan hanya menerjemahkan kata per kata sesuai bahasa tujuan, untuk lebih lanjut aplikasi ini perlu 

digabung menggunakan salah satu algoritma untuk menerjemahkan kalimat. XML-RPC adalah salah 
web service, metode lain 

seperti SOAP, DCOM, CORBA memiliki keunggulan dan kekurangannya. Untuk pengembangan 
RPC maupun metode yang lain maka perlu diperhatikan 

St. Laurent, Simon & Johnston, Joe & Dumbill, Edd (2001), Programming Web Services with XML-

Upton, David (2007), CodeIgniter for Rapid PHP Application Development, Packt Publishing 
), Diakses tanggal 1 Mei 2011. 

http://www.w3schools.com/xml
http://translate.google.co
http://www.w3schools.com/xml
http://translate.google.co


 
 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN 
PENGUJI EKSTERNAL SMK BERPROGRAM STUDI 

TEKNOLOGI INFORMASI DI PANGKALPINANG

1 Universitas Budi Luhur, moedjiono@gmail.com
2 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, hds4n@yahoo.co.id 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi peserta didik untuk melakukan penilaian dan 
menetapkan kelayakan, peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi. 
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 61 ayat 3 
membutuhkan Penguji pada uji kompetensi yang 
didik/peuji yang dinilai dan memiliki kualifikasi minimal satu ti
diujikan.  Cara yang dilakukan untuk menentukan penguji eksternal ujian berbasis kompetensi di SMK 
berprogram studi teknologi informasi favorit Pangkalpinang adalah dengan teknik Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dan menggunakan empat kriteria utama yaitu (1) Pendidikan S1 TI atau desain komunikasi 
visual, (2) Pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau PH sebagai desainer multimedia, (3) 
Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali, dan (4) Memiliki s
yang masih berlaku. Sedangkan alternative yang tersedia ada 3 yaitu (1) Perguruan Tinggi yang mempunyai 
core Teknologi Informasi, (2) Production House, (3) Perusahaan Advertising. Hasil pengolahan data 
responden dengan menggunakan software Expert Choice 2000 menunjukkan bahwa penguji ekstenal yang 
paling tinggi nilainya adalah yang berasal dari perguruan tinggi dengan persentase mencapai 37,2%, 
berikutnya adalah penguji yang berasal dari perusahaan advertising dengan pe
adalah penguji dari production house dengan persentase mencapai 28,4%.
 
Kata Kunci : Penilai ekstenal SMK, competency

Process, Expert Choice 2000 
 
1. Latar Belakang 

Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang 
akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014, yaitu: 

“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, 
relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. 

Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011
2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011 didasarkan pada hasil evaluasi 
pelaksanaan program tahun 2010, Pro
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
2010-2014.   

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui ujian nasiona
pelajaran 2009/2010 ujian nasional bagi peserta didik SMK diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 75 
Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2009 tentang

 Perubahan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ujian 4 mata 
pelajaran teori tersebut diatur dalam Surat 
0024/SK-POS/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (PO
SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 200
diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi 
panduan/pedoman terutama bagi para pihak 
Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan

Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis 
kompetensi (competency-based assessment
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Abstrak 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi peserta didik untuk melakukan penilaian dan 
menetapkan kelayakan, peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi. Sesuai dengan Undang
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 61 ayat 3 
membutuhkan Penguji pada uji kompetensi yang memiliki keahlian sesuai dengan keahlian peserta 
didik/peuji yang dinilai dan memiliki kualifikasi minimal satu tingkat di atas kualifikasi substansi yang 
diujikan.  Cara yang dilakukan untuk menentukan penguji eksternal ujian berbasis kompetensi di SMK 
berprogram studi teknologi informasi favorit Pangkalpinang adalah dengan teknik Analytical Hierarchy 

an menggunakan empat kriteria utama yaitu (1) Pendidikan S1 TI atau desain komunikasi 
visual, (2) Pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau PH sebagai desainer multimedia, (3) 
Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali, dan (4) Memiliki serifikasi profesi dibidang multimedia 
yang masih berlaku. Sedangkan alternative yang tersedia ada 3 yaitu (1) Perguruan Tinggi yang mempunyai 
core Teknologi Informasi, (2) Production House, (3) Perusahaan Advertising. Hasil pengolahan data 

menggunakan software Expert Choice 2000 menunjukkan bahwa penguji ekstenal yang 
paling tinggi nilainya adalah yang berasal dari perguruan tinggi dengan persentase mencapai 37,2%, 
berikutnya adalah penguji yang berasal dari perusahaan advertising dengan persentase 34,4%, dan terakhir 
adalah penguji dari production house dengan persentase mencapai 28,4%. 

competency-based assessment, SMK berprodi TI, Analytical  Hierarchy 

Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang 
akan dicapai atau diwujudkan pada tahun 2014, yaitu:  

“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, 
n di semua provinsi, kabupaten, dan kota”.  

Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011
2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011 didasarkan pada hasil evaluasi 
pelaksanaan program tahun 2010, Program Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009
Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, dan Rancangan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui ujian nasiona
pelajaran 2009/2010 ujian nasional bagi peserta didik SMK diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 75 
Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2009 tentang 

Perubahan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ujian 4 mata 
pelajaran teori tersebut diatur dalam Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor

tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional 
Tahun Pelajaran 2009/2010, sedangkan untuk pelaksanaan Praktik Kejuruan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi 
panduan/pedoman terutama bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian 
Kejuruan dalam rangka Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan 

Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis 
sessment) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapat mendorong 
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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN 
PENGUJI EKSTERNAL SMK BERPROGRAM STUDI 

TEKNOLOGI INFORMASI DI PANGKALPINANG 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi peserta didik untuk melakukan penilaian dan 
Sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 61 ayat 3 pihak SMK 
memiliki keahlian sesuai dengan keahlian peserta 

ngkat di atas kualifikasi substansi yang 
diujikan.  Cara yang dilakukan untuk menentukan penguji eksternal ujian berbasis kompetensi di SMK 
berprogram studi teknologi informasi favorit Pangkalpinang adalah dengan teknik Analytical Hierarchy 

an menggunakan empat kriteria utama yaitu (1) Pendidikan S1 TI atau desain komunikasi 
visual, (2) Pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau PH sebagai desainer multimedia, (3) 

erifikasi profesi dibidang multimedia 
yang masih berlaku. Sedangkan alternative yang tersedia ada 3 yaitu (1) Perguruan Tinggi yang mempunyai 
core Teknologi Informasi, (2) Production House, (3) Perusahaan Advertising. Hasil pengolahan data 

menggunakan software Expert Choice 2000 menunjukkan bahwa penguji ekstenal yang 
paling tinggi nilainya adalah yang berasal dari perguruan tinggi dengan persentase mencapai 37,2%, 

rsentase 34,4%, dan terakhir 

SMK berprodi TI, Analytical  Hierarchy 

Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah keadaan atau hasil akhir yang 

“Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, 

Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011-
2014. Kebijakan umum Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2011 didasarkan pada hasil evaluasi 

gram Prioritas Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Renstra 
2014, dan Rancangan Renstra Direktorat Pembinaan SMK Tahun 

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui ujian nasional, pada tahun 
pelajaran 2009/2010 ujian nasional bagi peserta didik SMK diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 75 

Perubahan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan ujian 4 mata 
Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 

S) Ujian Nasional SMP/MTs, 
10, sedangkan untuk pelaksanaan Praktik Kejuruan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian ini diharapkan dapat menjadi 
yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian 

Melalui bentuk ujian tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya sistem penilaian berbasis 
) yang lebih taat asas, dan pada gilirannya dapat mendorong 
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terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi 
Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK.

 
 
2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyelenggaraan uji kompetensi untuk siswa SMK adalah :
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
c. Permen Kemendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan satuan pendidikan
d. Permen Kemendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Kisi
e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK tahun Pelajaran 20

3. Pengertian 
a. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor  uji   

kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil
b. Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah mem

kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.
c. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 

pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian
d. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 

kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan 
standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.

e. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi 
seseorang yang telah lulus uji kompetensi.

f. Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 
pelaksanaan ujian. 

4. Kriteria Penguji / Asesor Ujian Praktik Kejuruan
a. Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi mitra 

yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi 
keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan pengalaman 
mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan industry.

b. Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan penguji internal d
eksternal tercantum dalam instrument verifikasi

c. Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia usaha/industry 
atau institusi mitra 

d. Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kot
 

5. Tata Laksana Uji Kompetensi 
Uji Kompetensi dalam bentuk proyek tugas akhir

Nasional SMK.  
 

a. Pengertian 
Penilaian adalah proses penentuan nilai hasil pengukuran dibandingkan dengan acuan atau standar 

tertentu. Sedangkan pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pengumpulan bukti
atau obyek menurut aturan tertentu yang dapat dilakukan baik dengan cara tes maupun dengan cara 
nontes. 

Penilaian hasil belajar dalam sistem pemelajaran ber
proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum. Penentuan 
tersebut dilakukan dengan cara membandingkan bukti
diperoleh seorang peserta didik dengan kriteria kinerja (
standar kompetensi. 

Secara umum bukti hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk.
1) Bukti langsung, yaitu bukti-bukti yang dikumpulkan berdasarkan pengamat
2) Bukti tidak langsung, yaitu bukti

orang tua, teman sekelas dan lain
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terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi 
Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK.

Landasan hukum penyelenggaraan uji kompetensi untuk siswa SMK adalah : 
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Permen Kemendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan satuan pendidikan
Permen Kemendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Kisi-kisi Ujian nasional Tahun 2010/2011
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian SMK tahun Pelajaran 2010/2011 Dit PSMK.

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor  uji   
kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil 
Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan 
kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan. 
Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 
pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian 

adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 
kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan 
standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. 

petensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi 
seseorang yang telah lulus uji kompetensi. 
Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 

Asesor Ujian Praktik Kejuruan 
Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi mitra 
yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi 

boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan pengalaman 
mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan industry.
Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan penguji internal d
eksternal tercantum dalam instrument verifikasi 
Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia usaha/industry 

Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kota 

Uji Kompetensi dalam bentuk proyek tugas akhir/project work merupakan bagian integral dari Ujian 

Penilaian adalah proses penentuan nilai hasil pengukuran dibandingkan dengan acuan atau standar 
tertentu. Sedangkan pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pengumpulan bukti
atau obyek menurut aturan tertentu yang dapat dilakukan baik dengan cara tes maupun dengan cara 

Penilaian hasil belajar dalam sistem pemelajaran berbasis kompetensi, pada dasarnya merupakan 
proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum. Penentuan 
tersebut dilakukan dengan cara membandingkan bukti-bukti hasil belajar (learning evidence

didik dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang ditetapkan pada 

Secara umum bukti hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk. 
bukti yang dikumpulkan berdasarkan pengamat-an langsung oleh pen

Bukti tidak langsung, yaitu bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga, seperti guru, pembimbing, 
orang tua, teman sekelas dan lain-lain. 
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terjadinya proses pembelajaran yang berbasis kompetensi/produksi. Kemudian, hasil Uji Kompetensi 
Keahlian ini akan digunakan untuk memetakan mutu/kualitas pendidikan kejuruan pada SMK. 

Permen Kemendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan satuan pendidikan 
kisi Ujian nasional Tahun 2010/2011 

10/2011 Dit PSMK. 

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor  uji   

enuhi standar kualifikasi dan 

Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 

adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 
kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan 

petensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi 

Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 

Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi mitra 
yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi 

boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan pengalaman 
mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan industry. 
Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan penguji internal dan 

Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia usaha/industry 

 

merupakan bagian integral dari Ujian 

Penilaian adalah proses penentuan nilai hasil pengukuran dibandingkan dengan acuan atau standar 
tertentu. Sedangkan pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pengumpulan bukti-bukti suatu gejala 
atau obyek menurut aturan tertentu yang dapat dilakukan baik dengan cara tes maupun dengan cara 

basis kompetensi, pada dasarnya merupakan 
proses penentuan untuk memastikan peserta didik apakah sudah kompeten atau belum. Penentuan 

learning evidence) yang 
) yang ditetapkan pada 

an langsung oleh penilai. 
bukti yang diperoleh dari pihak ketiga, seperti guru, pembimbing, 



 
 

3) Bukti tambahan, yaitu bukti-bukti yang diperoleh selain dari kedua sumber di atas, seperti kertas 
kerja, laporan, produk benda kerja (pakaian, masakan, patung dan lain
tambahan lainnya. 
 

b. Tujuan 
Penilaian hasil belajar bertujuan: 
1) Mengetahui sejauhmana telah terjadi kemajuan hasil belajar pada diri peserta didik, sebagai bahan 

pertimbangan dalam menetapkan bimbingan belajar selanjutnya;
2) Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

apakah yang bersangkutan berhasil (lulus) atau tidak (belum) berhasil dalam menempuh suatu 
program pembelajaran; 

3) Menetapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi suatu keahlian tertentu sesuai 
dengan yang dipersyaratkan standar kompetensi.
 

c. Prinsip Dasar 
 Sebagai suatu sistem penilaian, penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus mengacu
prinsip-prinsip umum suatu penilaian seperti harus: sahih dan handal, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, 
berkesinambungan, dan bermakna. 
Selain itu prinsip-prinsip umum tersebut, penilaian berbasis kompetensi harus memenuhi prinsip
yang khusus terkait dengan pemelajaran berbasis kompetensi, sebagaimana dijelaskan berikut ini.
1) Mengacu standar 
2) Individualisasi 
3) Tuntas (Mastery) 
4) Pengakuan kemampuan awal 
5) Maju berkelanjutan 

 
6. Ruang Lingkup 

a. Penilaian Berbasis Kelas (Classroom
Hasil penilaian berbasis kelas dapat digunakan sebagai:

1) Umpan balik bagi peserta didik mengetahui tingkat penguasaannya terhadap suatu kompetensi, 
kekuatan-kekuatan dan kelemahan
untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya.

2) Acuan dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, sehingga 
memungkinkan dilakukan pengayaan dan atau remedial untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta 
didik sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya.

3) Masukan kepada guru untuk memperbaiki strategi pemelajarannya.
4) acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda

beda. 
5) informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat (stakeholders) tentang efisiensi dan efekt

pendidikan dan pemelajaran, sehingga diharapkan mampu memotivasi untuk meningkatkan 
partisipasinya. 
 

b. Penilaian/Uji Kompetensi 
Penilaian atau uji kompetensi adalah penilaian periodik yang secara khusus dijadualkan oleh sekolah 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari jadual kegiatan akademiknya.
Penilaian kompetensi dapat digunakan untuk:
1) memantau dan mengendalikan kualitas proses dan hasil pemelajaran;
2) sertifikasi atau pemberian sertifikat;
3) menentukan ketercapaian penguasaan tujuan pemelajaran sesuai 

jenjang SMK. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kompetensi adalah:
1) Bahan yang diujikan harus representatif mewakili materi yang telah dipelajari serta harus mencakup 

suatu kompetensi tertentu secara utuh.
2) Penilaian kompetensi dapat berupa verifikasi terhadap hasil penilaian berbasis kelas.
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bukti yang diperoleh selain dari kedua sumber di atas, seperti kertas 
an, produk benda kerja (pakaian, masakan, patung dan lain-lain), rekaman video dan bukti 

Mengetahui sejauhmana telah terjadi kemajuan hasil belajar pada diri peserta didik, sebagai bahan 
pertimbangan dalam menetapkan bimbingan belajar selanjutnya; 
Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 
apakah yang bersangkutan berhasil (lulus) atau tidak (belum) berhasil dalam menempuh suatu 

Menetapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi suatu keahlian tertentu sesuai 
dengan yang dipersyaratkan standar kompetensi. 

Sebagai suatu sistem penilaian, penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus mengacu
prinsip umum suatu penilaian seperti harus: sahih dan handal, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, 

 
prinsip umum tersebut, penilaian berbasis kompetensi harus memenuhi prinsip

us terkait dengan pemelajaran berbasis kompetensi, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Classroom-based Assessment) 
penilaian berbasis kelas dapat digunakan sebagai: 

Umpan balik bagi peserta didik mengetahui tingkat penguasaannya terhadap suatu kompetensi, 
kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan motivasi 

mperbaiki hasil belajarnya. 
Acuan dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, sehingga 
memungkinkan dilakukan pengayaan dan atau remedial untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta 
didik sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya. 

asukan kepada guru untuk memperbaiki strategi pemelajarannya. 
acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda

informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat (stakeholders) tentang efisiensi dan efekt
pendidikan dan pemelajaran, sehingga diharapkan mampu memotivasi untuk meningkatkan 

Penilaian atau uji kompetensi adalah penilaian periodik yang secara khusus dijadualkan oleh sekolah 
terpisahkan dari jadual kegiatan akademiknya. 

Penilaian kompetensi dapat digunakan untuk: 
memantau dan mengendalikan kualitas proses dan hasil pemelajaran; 
sertifikasi atau pemberian sertifikat; 
menentukan ketercapaian penguasaan tujuan pemelajaran sesuai dengan standar nasional untuk 

hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kompetensi adalah: 
Bahan yang diujikan harus representatif mewakili materi yang telah dipelajari serta harus mencakup 
suatu kompetensi tertentu secara utuh. 

n kompetensi dapat berupa verifikasi terhadap hasil penilaian berbasis kelas.
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bukti yang diperoleh selain dari kedua sumber di atas, seperti kertas 
lain), rekaman video dan bukti 

Mengetahui sejauhmana telah terjadi kemajuan hasil belajar pada diri peserta didik, sebagai bahan 

Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 
apakah yang bersangkutan berhasil (lulus) atau tidak (belum) berhasil dalam menempuh suatu 

Menetapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi suatu keahlian tertentu sesuai 

Sebagai suatu sistem penilaian, penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus mengacu pada 
prinsip umum suatu penilaian seperti harus: sahih dan handal, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, 

prinsip umum tersebut, penilaian berbasis kompetensi harus memenuhi prinsip-prinsip 
us terkait dengan pemelajaran berbasis kompetensi, sebagaimana dijelaskan berikut ini.  

Umpan balik bagi peserta didik mengetahui tingkat penguasaannya terhadap suatu kompetensi, 
kelemahan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan motivasi 

Acuan dalam memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik, sehingga 
memungkinkan dilakukan pengayaan dan atau remedial untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta 

acuan dalam menentukan peserta didik mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-

informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat (stakeholders) tentang efisiensi dan efektivitas 
pendidikan dan pemelajaran, sehingga diharapkan mampu memotivasi untuk meningkatkan 

Penilaian atau uji kompetensi adalah penilaian periodik yang secara khusus dijadualkan oleh sekolah 

dengan standar nasional untuk 

Bahan yang diujikan harus representatif mewakili materi yang telah dipelajari serta harus mencakup 

n kompetensi dapat berupa verifikasi terhadap hasil penilaian berbasis kelas. 



 
 

3) Perangkat uji yang digunakan dalam penilaian kompetensi harus sudah distandarkan sesuai dengan 
kepentingan sertifikasi kompetensi.

4) Hasil penilaian kompetensi diakui dalam bentuk 
5) Peserta ujian dalam penilaian kompetensi harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan 

karakteristik ujian kompetensi yang ditempuhnya.
 

c. Pengertian uji kompetensi 
1) Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakuk

kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil
2) Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan 

kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.
3) Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 

pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian
4) Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 

kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi 
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.

5) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 
kompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.

6) Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 
pelaksanaan ujian. 

d. Pengujian (Assesment) 
1) Prinsip pengujian 

Pengujian /assesment dilaksanakan berdasar pada sistem dan pola pengujian
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi pada pola pengujian tersebut antara lain:

(a) Mengacu pada acuan pengujian yang memiliki legalitas dan disepakati untuk digunakan.
(b) Menggunakan standar kompetensi/standar kualifikasi diberlakukan secara 

internasional 
(c) Mengukur/mengases aspek kompetensi yang meliputi kemampuan:

I. melaksanakan tugas/pekerjaan
II. mengorganisasikan pekerjaan

III. melakukan tindakan bila terjadi penimpangan, dan
IV. menggunakan kemampuan untuk memecahkan masalah

(d) Dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip 
(e) Hasil pengujian dikatagorikan 
(f) Dilakukan oleh penguji/asesor yang kompeten di bidangnya dan memiliki legalitas dari institusi 

yang berwenang. 
 

2) Kriteria Penguji / Asesor Ujian Praktik Kejuruan
(a) Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi 

mitra yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan 
kompetensi keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan 
pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan 
industri. 

(b) Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal
dan eksternal tercantum dalam instrument verifikasi

(c) Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia 
usaha/industry atau institusi mitra

(d) Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh peny
 

3) Kriteria Penguji Eksternal untuk program studi TI di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 
Pangkalpinang 

Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan uji 
kompetensi siswa SMK tahun 2011 
: 
(a) Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika atau Desain Komunikasi Visual
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Perangkat uji yang digunakan dalam penilaian kompetensi harus sudah distandarkan sesuai dengan 
kepentingan sertifikasi kompetensi. 
Hasil penilaian kompetensi diakui dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. 
Peserta ujian dalam penilaian kompetensi harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan 
karakteristik ujian kompetensi yang ditempuhnya. 

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor  uji   
kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil 
Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan 
kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan. 

proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 
pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian 
Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 

ada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi 
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. 
Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 

ng telah lulus uji kompetensi. 
Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 

Pengujian /assesment dilaksanakan berdasar pada sistem dan pola pengujian berbasis kompetensi. 
prinsip yang harus dipenuhi pada pola pengujian tersebut antara lain: 

Mengacu pada acuan pengujian yang memiliki legalitas dan disepakati untuk digunakan.
Menggunakan standar kompetensi/standar kualifikasi diberlakukan secara 

Mengukur/mengases aspek kompetensi yang meliputi kemampuan: 
melaksanakan tugas/pekerjaan 
mengorganisasikan pekerjaan 
melakukan tindakan bila terjadi penimpangan, dan 
menggunakan kemampuan untuk memecahkan masalah 

Dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip dipercaya, fleksibel, adil dan valid.
Hasil pengujian dikatagorikan kompeten atau belum kompeten 
Dilakukan oleh penguji/asesor yang kompeten di bidangnya dan memiliki legalitas dari institusi 

Kriteria Penguji / Asesor Ujian Praktik Kejuruan 
Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi 
mitra yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan 

nsi keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan 
pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan 

Penguji / asesor terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal persyaratan penguji internal 
dan eksternal tercantum dalam instrument verifikasi 
Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia 
usaha/industry atau institusi mitra 
Penguji ujian Praktik kejuruan ditetapkan oleh penyelenggara tingkat kabupaten/kota

Kriteria Penguji Eksternal untuk program studi TI di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan uji 
kompetensi siswa SMK tahun 2011 ini, kriteria untuk penguji eksternal untuk program studi TI adalah 

Pendidikan minimal S1 Teknik Informatika atau Desain Komunikasi Visual 
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Perangkat uji yang digunakan dalam penilaian kompetensi harus sudah distandarkan sesuai dengan 

Peserta ujian dalam penilaian kompetensi harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan 

an oleh penguji atau asesor  uji   

Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan 

proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas 

Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 
ada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi 

Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian 

Pengawas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pelaksana tempat uji kompetensi untuk mengawasi 

berbasis kompetensi. 

Mengacu pada acuan pengujian yang memiliki legalitas dan disepakati untuk digunakan. 
Menggunakan standar kompetensi/standar kualifikasi diberlakukan secara nasional dan 

dipercaya, fleksibel, adil dan valid. 

Dilakukan oleh penguji/asesor yang kompeten di bidangnya dan memiliki legalitas dari institusi 

Penguji /asesor adalah penguji yang berasal dari dunia usaha/industry/asosiasi profesi/institusi 
mitra yang memiliki latar belakang pendidikan da/atau pengalaman kerja yang relevan dengan 

nsi keahlian yang akan diujikan boleh berasal dari guru produktif yang relevan dengan 
pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan memiliki pengalaman kerja/magang didunia usaha dan 

persyaratan penguji internal 

Penguji / asesor memiliki sertifikat kompetensi/surat keterangan kompetensi dari dunia 

elenggara tingkat kabupaten/kota 

Kriteria Penguji Eksternal untuk program studi TI di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan uji 
ini, kriteria untuk penguji eksternal untuk program studi TI adalah 



 
 

(b) Pengalaman Kerja minimal 3 tahun di perusahaan 
desainer multimedia 

(c) Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali.
(d) Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlaku.

 
4) SMK berprodi TI di Pangkalpinang

Di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang terdapat 3 SMK yang mempunyai program studi TI, 
yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK PGRI. Dari ketiga SMK tersebut 

 
7. AHP 

a. Perlunya Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu be
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 
keputusan adalah ketidakpastian (Uncertainty)
penting untuk membantu para pengambil keputu

 
b. Model pengambilan keputusan 

Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. 
Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 
keputusan. 

Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti:
1) Ketidakpastian.  
2) Inkonsistensi. 
3) Multi-kriteria keputusan. 
4) Keputusan ketidakstabilan. 

 
c. Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan

 Ketika keputusan yang akan diambi
kebijakan, pengambil keputusan sering memerlukan alat bantu dalam bentuk analisis yang bersifat 
ilmiah, logis, dan terstruktur/konsisten. Salah satu alat analisis tersebut adalah berupa 
model (model pembuatan keputusan) yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan untuk 
masalah yang bersifat kompleks. 

Menurut Syaipullah dalam naskah internetnya yang berjudul 
Hierarchy Process) menyatakan 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki 
didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 
multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 
seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP sering d
pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan
1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

paling dalam.  
2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan 

alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 
3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan 

Selain kelebihannya, AHP juga memi
1) Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 

sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 
jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

2) Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. 
Secara garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prior

1) Dekomposisi dari masalah; 
2) Penilaian untuk membandingkan elemen
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Pengalaman Kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production house

aman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali. 
Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlaku. 

SMK berprodi TI di Pangkalpinang 
Di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang terdapat 3 SMK yang mempunyai program studi TI, 

, SMK Negeri 2, dan SMK PGRI. Dari ketiga SMK tersebut  

Perlunya Pengambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu be
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

(Uncertainty). Untuk itu maka model pengambilan keputusan sangatlah 
penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambil keputusan. 

Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. 
Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 

besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti:

Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan 
Ketika keputusan yang akan diambil bersifat kompleks dengan risiko yang besar seperti perumusan 

kebijakan, pengambil keputusan sering memerlukan alat bantu dalam bentuk analisis yang bersifat 
ilmiah, logis, dan terstruktur/konsisten. Salah satu alat analisis tersebut adalah berupa 

(model pembuatan keputusan) yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan untuk 

Menurut Syaipullah dalam naskah internetnya yang berjudul Pengenalan Metode AHP (
) menyatakan AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi 
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki 

ai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 
multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 
seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagai metode 
pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 

Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan 
alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.  
Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan  
Selain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :

Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 

tersebut memberikan penilaian yang keliru. 
Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.  
Secara garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu : 

Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan 
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production house sebagai 

Di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang terdapat 3 SMK yang mempunyai program studi TI, 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 
Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

. Untuk itu maka model pengambilan keputusan sangatlah 

Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. 
Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 

besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti: 

l bersifat kompleks dengan risiko yang besar seperti perumusan 
kebijakan, pengambil keputusan sering memerlukan alat bantu dalam bentuk analisis yang bersifat 
ilmiah, logis, dan terstruktur/konsisten. Salah satu alat analisis tersebut adalah berupa decision making 

(model pembuatan keputusan) yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan untuk 

Pengenalan Metode AHP (Analytical 
merupakan suatu model pendukung keputusan yang 

keputusan ini akan menguraikan masalah multi 
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki 

ai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 
multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

igunakan sebagai metode 
alasan sebagai berikut :  

Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan 

liki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP : 
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 

Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 



 
 

3) Sintesis dari prioritas. 
Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisi 

menjadi tujuan (goal) dari suatu kegia
(criteria) untuk memilih prioritas.  

Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 
1 sampai dengan 9. 

 
Tabel 1. 

Intensitas  
Kepentingann

ya 
1 Kedua elemen sama pentingnya

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari 
elemen yang lainnya

5 Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen yang lainnya

7 Satu elemen jelas lebih penting dari eleme
yang lainnya 

9 Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang 
elemen yang lainnya

2,4,6,8 Nilai – nilai diantara dua pertimbangan yang 
berdekatan 

Kebalikan  Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka 
bila dibandingkan dengan suatu aktivitas j, 
maka j mempunyai nilai kebal
dibandingkan dengan aktivitas.

 
d. Expert Choice 2000 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung 
sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan 
yang dapat dibenarkan. Software
mencapai consensus on decisions
1) Resource Allocation (Alokasi Sumber Daya);
2) Vendor Selection (Seleksi Vendor);
3) Strategic Planning (Perencanaan Strategis);
4) HR Management (Manajemen SDM);
5) Risk Assessment (Pengaksesan Risiko);
6) Project Management (Manajemen Proyek)
7) Benefit/Cost Analysis (Analisis Manfaat/ Biaya).

 
8. Hasil Pengolahan Data 

a. Jenis Penelitian 
Berdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah 

peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan 
dan kemudian diuji dengan menggunakan 
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Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisi 
) dari suatu kegiatan, identifikasi pilihan-pilihan (options), dan perumusan kriteria 

 
Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 

Tabel 1. Skala Penilaian/Perbandingan
Definisi Penjelasan

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen penyumbangnya sama 
besar pada sifat itu 

Elemen yang satu sedikit lebih penting dari 
elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya

Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya

Satu elemen jelas lebih penting dari elemen Satu elemen dengan kuat disokong, 
dan dominannya telah terlihat 
dalam praktek 

Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang 
elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan.

nilai diantara dua pertimbangan yang Kompromi diperlukan antara dua 
pertimbangan 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka 
bila dibandingkan dengan suatu aktivitas j, 
maka j mempunyai nilai kebalikannya bila 
dibandingkan dengan aktivitas. 

 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborative decision 
sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan 

Software ini memungkinkan interaksi real-time dari tim manajemen untuk 
consensus on decisions. Aplikasi Area Expert Choice meliputi: 

(Alokasi Sumber Daya); 
(Seleksi Vendor); 

(Perencanaan Strategis); 
(Manajemen SDM); 

(Pengaksesan Risiko); 
(Manajemen Proyek) 
(Analisis Manfaat/ Biaya). 

Berdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitaf,
peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik-teknik statistik. Data statistik tersebut 
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan metode pendekatan Analitical Hierarchy Process
dan kemudian diuji dengan menggunakan tool atau software Expert Choice 2000.  
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Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisi 
), dan perumusan kriteria 

Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 

Penjelasan 

Dua elemen penyumbangnya sama 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 
Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 
Satu elemen dengan kuat disokong, 
dan dominannya telah terlihat 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan. 
Kompromi diperlukan antara dua 

collaborative decision dan 
sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan 

dari tim manajemen untuk 

Penelitian Kuantitaf, karena 
teknik statistik. Data statistik tersebut 

Analitical Hierarchy Process (AHP) 



 
 

b. Pemilihan Sampel 
Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (

dengan menggunakan purposive sampling
responden ahli yang berasal dari guru 
industri dan dunia usaha (DU/DI), dan pihak perguruan tinggi berbasis TI. 

 
c. Pengumpulan Data 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari d
dan dunia usaha (DU/DI), 3 orang dari perwakilan masing
perguruan tinggi berbasis TI.  

 
d. Instrumentasi  

Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
dalam bentuk pertanyaan dengan mengacu kepada hirarki yang telah dibuat dari kriteria
sub kriteria berdasarkan skala Saaty 1 
prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan Kriteria Penguji 
Program Studi TI di Pangkalpinang ada 4 (empat)  kriteria utama yaitu :
1) Pendidikan minimal S1 TI atau Desain Komunikasi Visual
2) Pengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan 

multimedia 
3) Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali
4) Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlaku

 
e. Teknik Analisis Data 

1) Hasil Penelitian 
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal SMK di Pangkalpinang, menghasilkan adalah hira

yang diperoleh berdasarkan tahap 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternatif  
 

2) Tingkat Sensivitas Hasil Analisis
Inconsistency ratio atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 

untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR

Untuk mengecek rasio in
inkonsistensi pada masing-masing matriks perbandingan.

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program 

Pendidikan minimal 
S1 TI atau Desain 
Komunikasi Visual 

Pengalaman kerja minimal 3 tahun di 
perusahaan advertising

house sebagai desainer 

Perguruan Tinggi 
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Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (
purposive sampling. Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah 

berasal dari guru – guru dari ketiga SMK, masyarakat yang mewakili pihak dunia 
industri dan dunia usaha (DU/DI), dan pihak perguruan tinggi berbasis TI.  

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari d
dan dunia usaha (DU/DI), 3 orang dari perwakilan masing-masing SMK, dan 1 orang dari pihak 

Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
pertanyaan dengan mengacu kepada hirarki yang telah dibuat dari kriteria

sub kriteria berdasarkan skala Saaty 1 – 9 dengan metode Pairwise Comparison. Dalam menentukan 
prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan 
Program Studi TI di Pangkalpinang ada 4 (empat)  kriteria utama yaitu : 

Pendidikan minimal S1 TI atau Desain Komunikasi Visual 
Pengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production house 

Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali 
Memiliki Sertifikasi Profesi di bidang Multimedia yang masih berlaku 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal SMK di Pangkalpinang, menghasilkan adalah hira
yang diperoleh berdasarkan tahap – tahapan di AHP  yang tergambar dalam hirarki berikut ini :

Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternatif   

Tingkat Sensivitas Hasil Analisis 
atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 

untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤ 0.1. 

Untuk mengecek rasio inkonsistensi data responden, berikut ini ditampilkan nilai rasio 
masing matriks perbandingan. 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program 
studi  TI di Pangkalpinang 

Pengalaman kerja minimal 3 tahun di 
advertising atau production 

sebagai desainer multimedia 

Pengalaman sebagai 
penguji kompetensi 

minimal 3 kali 

Memiliki Sertifikasi Profesi 
di bidang Multimedia yang 

masih berlaku

Production House Perusahaan 
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Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (limit population) 
Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah 

guru dari ketiga SMK, masyarakat yang mewakili pihak dunia 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari dunia industry 
masing SMK, dan 1 orang dari pihak 

. Kuesioner disusun 
pertanyaan dengan mengacu kepada hirarki yang telah dibuat dari kriteria-kriteria dan sub-

Dalam menentukan 
Eksternal untuk SMK dengan 

house sebagai desainer 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal SMK di Pangkalpinang, menghasilkan adalah hirarki 
tahapan di AHP  yang tergambar dalam hirarki berikut ini : 

 

atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 

konsistensi data responden, berikut ini ditampilkan nilai rasio 

Sertifikasi Profesi 
di bidang Multimedia yang 

masih berlaku 

Perusahaan Advertising 



 

No Matriks perbandingan elemen

1 Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan kriteria penguji 
eksternal SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

2 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
kriteria penguji eksternal SMK 
Pendidikan Kerja minimal S1 TI atau desain komunikasi visual

3 

Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
kriteria penguji eksternal SMK 
Pengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan 
sebagai desainer multimedia 

4 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
kriteria penguji eksternal SMK 
Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali 

5 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
kriteria penguji eksternal SMK 
Memiliki sertifikasi profesi di bidang 

 
Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 

rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. 
demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukup kons

 
3) Pembahasan Penelitian 

Berikut ini disajikan bobot masing
SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang.

 

Gambar 2.  Kriteria Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan 
studi  TI di Pangkalpinang

 

Gambar 3.  Sub Kriteria dari kriteria 
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang
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Tabel 2. Perbandingan elemen dan nilai CR 

Matriks perbandingan elemen 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan kriteria penguji 
SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 

Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan 
kriteria penguji eksternal SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 
Pendidikan Kerja minimal S1 TI atau desain komunikasi visual 

b kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan 
kriteria penguji eksternal SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang  
Pengalaman kerja minimal 3 tahun di perusahaan advertising atau production house

 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan 
kriteria penguji eksternal SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 
Pengalaman sebagai penguji kompetensi minimal 3 kali  
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan 
kriteria penguji eksternal SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 
Memiliki sertifikasi profesi di bidang multimedia yang masih berlaku.  

ulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. 
demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukup konsisten. 

Berikut ini disajikan bobot masing-masing kriteria Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk 
SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang. 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan 
studi  TI di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya 

 

Sub Kriteria dari kriteria Pendidikan S1 TI atau Desain Komunikasi Visual
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

Berserta Nilai Bobotnya 
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Nilai  
CR 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan kriteria penguji 0,00 

kriteria: menentukan 
 kriteria 0,00 

kriteria: menentukan 
kriteria  

production house 0,00 

kriteria: menentukan 
 kriteria 0,01 

kriteria: menentukan 
 kriteria 0,02 

 

ulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk 

 
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program 

 
Pendidikan S1 TI atau Desain Komunikasi Visual dalam 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 



 

Gambar 4.  Sub Kriteria dari kriteria 
Production House sebagai desainer multimedia

SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang
 

Gambar 5.  Sub Kriteria dari Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali
Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

 

Gambar 6.  Sub Kriteria dari Memiliki sertifikasi di bidang multimedia yang masih berlaku 
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

9. Kesimpulan 
 AHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi
 Faktor – faktor  yang jadi pertimbangan dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK 

berprogram studi TI di Kotamadya Pangkalpinang
desain komunikasi visual, pengalaman m
multimedia, pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 tahun, dan memiliki sertifikasi profesi di 
bidang multimedia yang masih berlaku. 

 Dari hasil pengolahan kuesioner 6 orang responden ahli dal
yang terbentuk dari 6 kriteria, dan 3 alternatif yaitu Perguruan Tinggi, 
Perusahaan Advertising, menghasilkan Perguruan Tinggi sebagai  peguji eksternal untuk SMK 
berprogram studi TI di Kotamadya Pangkalpinang.  
menunjukkan bahwa faktor memiliki sertifikasi di dibidang multimedia yang masih berlaku adalah faktor 
terpenting dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK berprodi TI di Pangkalpinang
pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau 
desainer multimedia, berikutnya faktor Pendidikan S1 TI atau desainer multimedia, dan terakhir faktor 
pengalaman sebagai penguji min 3 kali.

 Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 
yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar.
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Sub Kriteria dari kriteria Pengalaman min 3 tahun di Perusahaan Advertising atau 
Production House sebagai desainer multimedia dalam Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk 

SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya

Pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 kali dalam 
Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

Bobotnya 

Memiliki sertifikasi di bidang multimedia yang masih berlaku 
Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang

Berserta Nilai Bobotnya 
 

AHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi-atribut dan masalah multi
faktor  yang jadi pertimbangan dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK 

berprogram studi TI di Kotamadya Pangkalpinang ada empat faktor utama yaitu, Pendidikan S1 TI atau 
desain komunikasi visual, pengalaman min 3 tahun perusahaan advertising atau PH sebagai desainer 
multimedia, pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 tahun, dan memiliki sertifikasi profesi di 
bidang multimedia yang masih berlaku.  

Dari hasil pengolahan kuesioner 6 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki 
yang terbentuk dari 6 kriteria, dan 3 alternatif yaitu Perguruan Tinggi, Production House

, menghasilkan Perguruan Tinggi sebagai  peguji eksternal untuk SMK 
dya Pangkalpinang.  Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga 

menunjukkan bahwa faktor memiliki sertifikasi di dibidang multimedia yang masih berlaku adalah faktor 
terpenting dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK berprodi TI di Pangkalpinang
pengalaman min 3 tahun di perusahaan advertising atau Production House (Rumah Produksi) sebagai 
desainer multimedia, berikutnya faktor Pendidikan S1 TI atau desainer multimedia, dan terakhir faktor 
pengalaman sebagai penguji min 3 kali. 

hirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 
yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar. 
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Pengalaman min 3 tahun di Perusahaan Advertising atau 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk 
Nilai Bobotnya 

 
dalam Menentukan 

Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang Berserta Nilai 

 
Memiliki sertifikasi di bidang multimedia yang masih berlaku dalam 

Menentukan Kriteria Penguji Eksternal untuk SMK dengan program studi  TI di Pangkalpinang 

t dan masalah multi-alternatif.  
faktor  yang jadi pertimbangan dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK 

ada empat faktor utama yaitu, Pendidikan S1 TI atau 
in 3 tahun perusahaan advertising atau PH sebagai desainer 

multimedia, pengalaman sebagai penguji kompetensi min 3 tahun, dan memiliki sertifikasi profesi di 

am menjawab pertanyaan dalam hirarki 
Production House (PH), dan 

, menghasilkan Perguruan Tinggi sebagai  peguji eksternal untuk SMK 
Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga 

menunjukkan bahwa faktor memiliki sertifikasi di dibidang multimedia yang masih berlaku adalah faktor 
terpenting dalam menentukan penguji eksternal untuk SMK berprodi TI di Pangkalpinang, disusul faktor 

(Rumah Produksi) sebagai 
desainer multimedia, berikutnya faktor Pendidikan S1 TI atau desainer multimedia, dan terakhir faktor 

hirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 
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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN 
SMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI 
FAVORIT DI PANGKALP

1 Universitas Budi Luhur, moedjiono@gmail.com
2 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, hilyah.magdalena@yahoo.co.id 

SMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya 
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 
tahun 2004 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pe
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 
KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan 
Standar Isi Mata Pelajaran KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 
Pangkalpinang sekarang telah berdiri tiga SMK yang mempunyai program studi TI. Adanya tiga
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 
dalam dunia kerja. Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 
Bhakti, maka dibuatlah beberapa kriteria yang dapat dijadi
favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 
dan Pendidikan. Level 2 terdiri dari 14 kriteria, sedangkan level 3 alternatif ada 3.
berprodi TI favorit di Pangkalpinang ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan SMKN1 sebagai SMK berprodi TI 
favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau
para responden adalah Pendidikan dengan bobot 39,5%. 
 
Kata kunci : SMK berprodi TI, Analitical Hierarchy Process, Expert Choice 2000.
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan. UNESCO (2002) menyatakan bahwa 
pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki tiga tuj

1)  untuk membangun ”knowledge
(problem solving), kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengoleh/mengelola 
informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya
oranglain; 

2)  untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (
3)  untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

 
Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 

Kotamadya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 
Hadirnya tiga SMK TIK ini memberikan alternative pilihan bagi siswa 
Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Keti
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Abstrak 
 

SMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya 
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 
tahun 2004 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pelajaran Komputer diganti dengan Mata 
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 
KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan 

KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 
Pangkalpinang sekarang telah berdiri tiga SMK yang mempunyai program studi TI. Adanya tiga
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 
dalam dunia kerja. Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 
Bhakti, maka dibuatlah beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI 
favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 
dan Pendidikan. Level 2 terdiri dari 14 kriteria, sedangkan level 3 alternatif ada 3. Dalam memilih
berprodi TI favorit di Pangkalpinang ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan SMKN1 sebagai SMK berprodi TI 
favorit di Pangkalpinang dengan bobot 0,415 atau 41,5%. Sedangkan kriteria yang paling penting menurut 
para responden adalah Pendidikan dengan bobot 39,5%.  

: SMK berprodi TI, Analitical Hierarchy Process, Expert Choice 2000. 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan. UNESCO (2002) menyatakan bahwa 
pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki tiga tujuan utama:  

knowledge-based society habits” seperti kemampuan memecahkan masalah 
), kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengoleh/mengelola 

informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya

untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK (ICT literacy);  dan  
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran.  

Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 
madya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 

Hadirnya tiga SMK TIK ini memberikan alternative pilihan bagi siswa – siswa lulusan SMP di lingkungan 
Pangkalpinang khususnya maupun Bangka Belitung khususnya. Ketiga SMK TIK ini mempunyai kelebihan 
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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN 
SMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI 

SMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya 
Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang 
masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada 

lajaran Komputer diganti dengan Mata 
Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran 
KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan 

KKPI Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi 
yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004. Mengikuti perkembangan kurikulum TI untuk SMK di 
Pangkalpinang sekarang telah berdiri tiga SMK yang mempunyai program studi TI. Adanya tiga SMK 
berprodi TI ini menarik banyak minat lulusan SMP yang ingin mengusai ilmu TI dan segera siap pakai 
dalam dunia kerja. Untuk menentukan SMK mana yang menjadi favorit dari SMKN1, SMKN2,  dan SMK 

kan tolak ukur. Untuk memilih SMK berprodi TI 
favorit di Pangkalpinang ini dengan 3 level kriteria. Adapun level 1 kriteria siswa TI, Infrastruktur, Lokasi, 

Dalam memilih SMK 
berprodi TI favorit di Pangkalpinang ini penulis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
tool menggunakan Expert Choice 2000. Hasil pemilihan ini menghasilkan SMKN1 sebagai SMK berprodi TI 

41,5%. Sedangkan kriteria yang paling penting menurut 

Semua lembaga berusaha memanfaatkan kehadiran teknologi informasi karena kehadirannya dirasakan 
memberikan banyak manfaat, tidak terkecuali bidang pendidikan. UNESCO (2002) menyatakan bahwa 

seperti kemampuan memecahkan masalah 
), kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengoleh/mengelola 

informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada 

Berkembangnya SMK TIK juga terasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di 
madya Pangkalpinang saat ini telah berdiri tiga SMK TIK yaitu SMKN 1, SMKN 2, dan SMK PGRI. 

siswa lulusan SMP di lingkungan 
ga SMK TIK ini mempunyai kelebihan 
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dan kelemahan masing – masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 
manakah yang paling favorit di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang.

 
2. PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMILI

PANGKALPINANG 
Perkembangan tahun – tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 

dengan segera diserap oleh pasar yang tengah berkembang pesat seiring dengan perubahan status daerah dari 
Kabupaten/ Kotamadya menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 
berprogram studi TIK paling favorit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset terdapat 4 (empat) kriteria 
utama yaitu Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak 
lagi menjadi sederhana. Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat bantu memilih, agar alternatif pilihan 
yang diambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Salah satu model pengambilan keputusan yang dapat 
digunakan untuk memilih sesuatu dengan multi kriteria adalah 
tool-nya Expert Choice 2000.   
 
3. AHP 
e. Perlunya Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 
Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 
keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau leb

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 
keputusan adalah ketidakpastian (Uncertainty)
penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambil keputusan
 
f. Model pengambilan keputusan 

Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 
(jika perlu). Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan
penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan, antara 
lain sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari 
terhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu.

2) Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur
3) Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan

biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika.
4) Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan.

 
Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 

keputusan. Sebagian besar masalah dalam pengam
5) Ketidakpastian.  
6) Inkonsistensi. 
7) Multi-kriteria keputusan. 
8) Keputusan ketidakstabilan. 

 
g. Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan

Menurut Syaipullah [Syaifullah 2010] 
AHP (Analytical Hierarchy Process) menyatakan 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan 
sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub 
level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 
metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 
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masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 
manakah yang paling favorit di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang. 

GUNAKAN UNTUK MEMILIH SMK TIK DI 

tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 
dengan segera diserap oleh pasar yang tengah berkembang pesat seiring dengan perubahan status daerah dari 

ota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 

berprogram studi TIK paling favorit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset terdapat 4 (empat) kriteria 
Lokasi, dan Pendidikan.  

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak 
lagi menjadi sederhana. Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat bantu memilih, agar alternatif pilihan 

ambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Salah satu model pengambilan keputusan yang dapat 
digunakan untuk memilih sesuatu dengan multi kriteria adalah Analitical Hierarchy Process

usan 
Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 

Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 
keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. 

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

(Uncertainty), untuk itu maka model pengambilan keputusan sangatlah 
penting untuk membantu para pengambil keputusan dan mengambil keputusan 

Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 
keputusan itu sendiri merupakan  suatu proses berurutan yang memerlukan 

penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan, antara 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya 
terhadap masalah yang akan dipecahkan diselesaikan itu. 
Untuk memperjelas (secara eksplisit) mengenai hubungan signifikan diantara unsur-
Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabe
biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. 
Untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. 

Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 
Sebagian besar masalah dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti:

Menggunakan AHP sebagai model pengambilan keputusan  
[Syaifullah 2010] dalam naskah internetnya yang berjudul Pengenalan Metode 

) menyatakan AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang 
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi 

ang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan 
sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 
level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 

alasan sebagai berikut :  
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masing. Ada beberapa kriteria yang penulis gunakan untuk menentukan SMK TIK 

H SMK TIK DI KOTAMADYA 

tahun selanjutnya membuktikan bahwa alumnus SMK yang berprodi TIK dapat 
dengan segera diserap oleh pasar yang tengah berkembang pesat seiring dengan perubahan status daerah dari 

Selanjutnya adalah ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih manakah SMK 
berprogram studi TIK paling favorit di Kotamadya Pangkalpinang. Dari hasil riset terdapat 4 (empat) kriteria 

Dengan adanya beberapa kriteria, memilih SMK berprogram studi TI favorit di Pangkalpinang tidak 
lagi menjadi sederhana. Ketika memilih menjadi sulit, maka perlu alat bantu memilih, agar alternatif pilihan 

ambil kelak adalah pilihan yang terbaik. Salah satu model pengambilan keputusan yang dapat 
Analitical Hierarchy Process (AHP) dengan 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif pemecahan masalah. 
Kemungkinan kedua adalah tujuan pengambilan keputusan dapat bersifat ganda dalam arti bahwa satu 

Dalam setiap pengambilan keputusan para pengambil keputusan akan selalu berhadapan dengan 
lingkungan, dimana salah satu karakteristiknya yang paling menyulitkan dalam proses pengambilan 

l pengambilan keputusan sangatlah 

Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru 
suatu proses berurutan yang memerlukan 

penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan, antara 

unsur itu ada relevansinya 

-unsur itu. 
hubungan antar variabel. Hubungan ini 

Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan 
bilan keputusan tidak terstruktur adalah masalah seperti: 

Pengenalan Metode 
AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang 

keputusan ini akan menguraikan masalah multi 
ang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan 

sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 
kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 

level terakhir dari alternatif. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 



 

4) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 
paling dalam.  

5) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 
yang dipilih oleh pengambil keputusa

6) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan 
 

Selain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :
3) Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang

sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 
jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.

4) Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada b
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. 

 
Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 
garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu :

4) Dekomposisi dari masalah; 
5) Penilaian untuk membandingkan elemen
6) Sintesis dari prioritas. 

 
Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 1 
sampai dengan 9. 
 

Tabel 1. Skala Penilaian/Perbandingan
Intensitas  

Kepentingannya 
1 Kedua elemen sama pentingnya

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dari elemen yang lainnya

5 Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen yang lainnya

7 Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen yang lainnya

9 Satu elemen mutlak lebih penting 
ketimbang elemen yang lainnya

2,4,6,8 Nilai – nilai 
yang berdekatan

Kebalikan  Jika untuk aktivitas i mendapat satu 
angka bila dibandingkan dengan suatu 
aktivitas j, maka j mempunyai nilai 
kebalikannya bila dibandingkan dengan 
aktivitas.

 
h. Expert Choice 2000 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 
dibenarkan. Software ini memungkinkan interaksi 
on decisions. Aplikasi Area Expert Choice meliputi:

8) Resource Allocation (Alokasi sumber daya)
9) Vendor Selection (Seleksi Vendor)
10) Strategic Planning (Perencanaan Strategis)
11) HR Management (Manajemen SDM)
12) Risk Assessment (asesmen risiko).
13) Project Management (Manaje
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Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 
yang dipilih oleh pengambil keputusan.  
Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan  

Selain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP :
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 
jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. 
Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada b
kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.  

Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 
garis besar, ada tiga tahapan AHP dalam penyusunan prioritas, yaitu : 

enilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan 

Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 1 

Tabel 1. Skala Penilaian/Perbandingan 
Definisi Penjelasan 

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen penyumbangnya sama 
besar pada sifat itu 

Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dari elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 

Elemen yang satu esensial atau sangan 
penting ketimbang elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas yang lainnya 

Satu elemen jelas lebih penting dari 
elemen yang lainnya 

Satu elemen dengan kuat diso
dan dominannya telah terlihat 
dalam praktek 

Satu elemen mutlak lebih penting 
ketimbang elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 
mungkin menguatkan. 

nilai diantara dua pertimbangan 
yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 
pertimbangan 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu 
angka bila dibandingkan dengan suatu 
aktivitas j, maka j mempunyai nilai 
kebalikannya bila dibandingkan dengan 
aktivitas. 

 

Expert Choice 2000 adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung collaborative decision 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 

ini memungkinkan interaksi real-time dari tim manajemen untuk mencapai 
Aplikasi Area Expert Choice meliputi: 

(Alokasi sumber daya) 
(Seleksi Vendor) 

(Perencanaan Strategis) 
(Manajemen SDM) 

(asesmen risiko). 
(Manaje-men Proyek) 
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Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang 

Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 

Selain kelebihannya, AHP juga memiliki kelemahan, berikut ini beberapa kelemahan AHP : 
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli 
sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli, selain itu juga model menjadi tidak berarti 

Model AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 

Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang logis dan terstruktur. Secara 

Dalam melakukan penilaian / perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 1 

Dua elemen penyumbangnya sama 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 

Satu elemen dengan kuat disokong, 
dan dominannya telah terlihat 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain memiliki 
tingkat penegasan tertinggi yang 

Kompromi diperlukan antara dua 

collaborative decision dan sistem 
perangkat keras yang memfasilitasi grup mambuat keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat 

dari tim manajemen untuk mencapai consensus 



 

14) Benefit/Cost Analysis (Analisis Manfaat / Biaya Analisis)
 

Metode yang digunakan pada program Expert Choice adalah 
Expert Choice menyediakan struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan, yaitu:

1) Sebuah tool yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan
2) Analisis pengambil keputusan
3) Meningkatkan komunikasi 
4) Memberi keputusan yang lebih cepat
5) Dokumentasi proses pengambilan keputusan
6)  Sebuah konsensus keputusan
7) Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan.

 
4. HASIL PENGOLAHAN DATA 
a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah 
peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan 
dan kemudian diuji dengan menggunakan 
 

b. Pemilihan Sampel 
Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (
menggunakan purposive sampling
tertentu. Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah 
Pendidikan Kota Pangkalpinang, guru 
 

c. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisi
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 
permasalahan. 

 Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 
orang dari perwakilan masing-masing SMK, dan 1 orang dari masyarakat pengguna. 

 
d. Instrumentasi 
 Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 
permintaan penggunaan. Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
Berprogram Studi Favorit di Kotamadya Pangkalpinang ini d
dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kriteria utama
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut 
SDM Input TI, (ii) Masuk PTN, (iii) 
Infrastruk-tur, (i) Gedung Memadai, (ii) Ketersediaan S/W Pendukung PBM, (iii) Ketersediaan H/W 
Pendukung PBM, (iv) Ketersediaan Fasilitas Lab
Lingkungan, (iii) Kedekatan dengan Sekolah Sejenis.
Kuriulum TI,                      (iii) Ketersediaan Buku 

 
e. Teknik Analisis Data 

(1) Hasil Penelitian 
Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap 
di AHP : 
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(Analisis Manfaat / Biaya Analisis) 

Metode yang digunakan pada program Expert Choice adalah Analytic Hierarchy Process
Choice menyediakan struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan, yaitu: 

yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan
Analisis pengambil keputusan 
Meningkatkan komunikasi  
Memberi keputusan yang lebih cepat 

mentasi proses pengambilan keputusan 
Sebuah konsensus keputusan 

Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan. 

 

Berdasarkan jenis informasi yang dikelola, jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitaf,
peneliti melakukan pengujian dari hipotesa dengan teknik-teknik statistik. Data statistik tersebut 
didapatkan dari kuisioner dengan menggunakan metode pendekatan Analitical Hierarchy Process
dan kemudian diuji dengan menggunakan tool atau software Expert Choice 2000.  

Dalam pemilihan sampel, penulis mengambil data dari populasi yang terbatas (limit population
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan 

Responden yang diambil dalam pemilihan sampel ini adalah responden ahli yang berasal Dinas 
Pendidikan Kota Pangkalpinang, guru – guru dari ketiga SMK, masyarakat pengguna.  

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner untuk memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 
masing SMK, dan 1 orang dari masyarakat pengguna.  

Instrumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Angket (
adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 

Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
Berprogram Studi Favorit di Kotamadya Pangkalpinang ini diusulkan 14 (empat belas) sub kriteria yang 
dikelompokan ke dalam 3 (tiga) kriteria utama. Rincian sub kriteria dalam strategi Menentukan SMK 
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut 

(iii) Penyerapan Dunia Usaha, (iv)  >= 95% Siswa TI Lulus UAN. 
Gedung Memadai, (ii) Ketersediaan S/W Pendukung PBM, (iii) Ketersediaan H/W 

Pendukung PBM, (iv) Ketersediaan Fasilitas Lab-Lab TI. (3) Lokasi, (i) Fasilitas Transportasi, (ii) 
Lingkungan, (iii) Kedekatan dengan Sekolah Sejenis. (4) Pendidikan, (i) Ketersedi-aan Pengajar TI, (ii) 
Kuriulum TI,                      (iii) Ketersediaan Buku – Buku TI di Perpustakaan.  

Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap 
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Analytic Hierarchy Process (AHP).  
 

yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan 

Penelitian Kuantitaf, karena 
teknik statistik. Data statistik tersebut 

Analitical Hierarchy Process (AHP) 

limit population) dengan 
yaitu pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan 

responden ahli yang berasal Dinas 
 

oner untuk memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian, dalam hal ini item pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pokok 

Kuisioner dibagikan dan dikumpulkan melalui 6 orang, dengan rincian, 2 orang dari Dinas Pendidikan, 3 

Angket (Questionnaire) 
adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai dengan 

Dalam menentukan prioritas langkah pilihan strategis untuk Menentukan SMK 
iusulkan 14 (empat belas) sub kriteria yang 

Rincian sub kriteria dalam strategi Menentukan SMK 
Berprogram Studi TI Favorit di Kotamadya Pangkalpinang, disusun sebagai berikut (1) Siswa TI,  (i) 

(iv)  >= 95% Siswa TI Lulus UAN. (2) 
Gedung Memadai, (ii) Ketersediaan S/W Pendukung PBM, (iii) Ketersediaan H/W 

as Transportasi, (ii) Faktor 
aan Pengajar TI, (ii) 

Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknik Informatika 
Favorit di Pangkalpinang. Menghasilkan adalah hirarki yang diperoleh berdasarkan tahap – tahapan 



 

SISWA TI

SDM Input TI

Masuk PTN

Penyerapan 
Dunia Usaha

>95% Siswa TI Lulus 
UAN

SMKN 1

SASARAN

LEVEL 1
KRITERIA

LEVEL 2
SUB KRITERIA

LEVEL 3
ALTERNATIF

Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternative  

(2) Tingkat Sensivitas Hasil Analisis
Inconsistency ratio atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR

 

No 

1 Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan SMK berprogram 
studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

2 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

3 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

4 Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

5 
Perbandingan elemen sub kriteria level II
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang

6 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi 
kriteria Siswa TI sub kriteria

7 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

8 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

9 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Siswa TI sub kriteria

10 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

11 
Perbandingan elemen alternatif
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

12 
Perbandingan elemen alternatif level III 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
kriteria Infrastruktur sub kriteria

13 Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
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SISTEM PENDUKUNG  KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN
SMK BERPROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAVORIT di PANGKALPINANG 

SISWA TI INFRASTRUKTUR LOKASI PENDIDIKAN

SDM Input TI

Masuk PTN

Penyerapan 
Dunia Usaha

Siswa TI Lulus 

Gedung Memadai

Ketersediaan S /W 
Pendukung PBM

Ketersediaan H/W 
Pendukung PBM

Ketersediaan Fasilitas 
Lab-lab TI

Fasilitas Transportasi

Faktor Lingkungan

Ketersediaan  
Pengajar TI

Kurikulum TI

Ketersediaan Buku 
buku TI di 

Perpustakaan

SMK PGRI

Kedekatan dengan 
Sekolah Sejenis

SMKN 2

Gambar 1. Kerangka rancangan pemilihan alternative   
 

Tingkat Sensivitas Hasil Analisis 
atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 

untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 
Rasio inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤ 0.1. 

Tabel 2 : Perbandingan elemen dan nilai CR 
Matriks perbandingan elemen 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan SMK berprogram 
studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria Siswa TI 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Infrastruktur 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Lokasi 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan sasaran-kriteria: menentukan SMK 
berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria kriteria Pendidikan 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria SDM Input TI 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Masuk PTN 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Penyerapan Dunia Usaha 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria >= 95% Siswa TI Lulus UAN  
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Gedung Memadai 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan S/W Pendukung PBM 

Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

sub kriteria Ketersediaan H/W Pendukung PBM 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria
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Ketersediaan Buku 

 

atau rasio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 

Nilai  
CR 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran menentukan SMK berprogram 0,07 

kriteria: menentukan SMK 0,01 

kriteria: menentukan SMK 0,05 

kriteria: menentukan SMK 0,05 

kriteria: menentukan SMK  
0,03 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,06 

sub kriteria: 
kriteria 0,02 

sub kriteria: 
kriteria 0,01 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 



 

Infrastruktur sub kriteria Ketersediaan Fasilitas Lab

14 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Lokasi  sub kriteria Fasilitas Transportasi

15 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi 
Lokasi  sub kriteria Faktor Lingkungan

16 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Lokasi sub kriteria Kedekatan dengan sekolah sejenis

17 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Pendidikan sub kriteria Ketersediaan Pengajar

18 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Pendidikan sub kriteria Kurikulum

19 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang
Pendidikan sub kriteria Ketersediaan Buku

 
Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 
inkonsistensi. Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responde
konsisten 
 

(3) Pembahasan Penelitian 
Berikut ini disajikan bobot masing
di Pangkalpinang. 

 

Gambar 2  Kriteria Menentukan 

Gambar 3  Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang 

Gambar 4  Sub Kriteria dari kriteria Infrastruktur dalam Menentukan SMK B
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya
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Ketersediaan Fasilitas Lab-Lab TI 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Fasilitas Transportasi 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Faktor Lingkungan 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Kedekatan dengan sekolah sejenis 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Ketersediaan Pengajar 
Perbandingan elemen alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 
menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria

Kurikulum 
men alternatif level III berdasarkan sasaran-kriteria-sub kriteria: 

menentukan SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya Pangkalpinang kriteria
Ketersediaan Buku-Buku TI di Perpustakaan 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 

Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responde

Berikut ini disajikan bobot masing-masing kriteria SMK berprogram studi teknik informasi favorit 

Menentukan SMK berprogram studi teknik informasi favorit di Pangkalpinang 
Berserta Nilai Bobotnya 

 

Sub Kriteria dari kriteria Siswa TI dalam Menentukan SMK Berprogram Studi 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya 

 

Gambar 4  Sub Kriteria dari kriteria Infrastruktur dalam Menentukan SMK Berprogram Studi 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya  

 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

iteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,00 

sub kriteria: 
kriteria 0,01 

sub kriteria: 
kriteria 0,02 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 

sub kriteria: 
kriteria 0,05 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki 
nilai rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio 

Dengan demikian hasil perhitungan geometrik gabungan data responden cukup 

masing kriteria SMK berprogram studi teknik informasi favorit 

 
SMK berprogram studi teknik informasi favorit di Pangkalpinang  

 
Menentukan SMK Berprogram Studi  

 
erprogram Studi  



 

Gambar 5   Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang

Gambar 6  Sub Kriteria dari kriteria 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang

5. KESIMPULAN 
 

AHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi
karena itu metodologi ini, sesuai untuk proses seleksi SMK berprogram studi TI, yang merupakan masalah 
pengambilan keputusan terstruktur. Dalam tulisan ini, perangkat lunak 
struktur dan memecahkan masalah. Menggunakan f
sensitivitas CR. 

Faktor – faktor  yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya 
Pangkalpinang ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan P
Siswa TI ada 4 sub kriteria yaitu, SDM Input TI
Lulus UAN. Faktor Infrastruktur ada 4 sub kriteria yaitu, gedung memadai, ketersediaan software pendukung 
PBM, ketersediaan hardware pendukung PBM, ketersediaan fasilitas lab
kriteria yaitu, fasilitas transportasi, faktor lingkungan, kedekatan dengan sekolah sejenis. Faktor Pendidikan 
mempunyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajar TI, kurikulum TI, ketersediaan
Perpustakaan.  

Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki yang 
terbentuk dari 4 kriteria, 14 sub kriteria, dan 3 alternatif 
SMKN2, dan SMK PGRI, menghasilkan SMKN 1 sebagai 
Pangkalpinang.  Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga menunjukkan bahwa faktor Pendidikan 
adalah faktor terpenting dalam memilih 
Siswa TI, dan terakhir faktor Lokasi. 

Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah bel
yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar.
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Sub Kriteria dari kriteria Pendidikan dalam Menentukan SMK Berprogram Studi 
Teknik Informatika Favorit di Pangkalpinang Berserta Nilai Bobotnya 

 

AHP adalah metodologi pengambilan keputusan untuk multi-atribut dan masalah multi
karena itu metodologi ini, sesuai untuk proses seleksi SMK berprogram studi TI, yang merupakan masalah 
pengambilan keputusan terstruktur. Dalam tulisan ini, perangkat lunak Expert Choice 2000
struktur dan memecahkan masalah. Menggunakan fungsi perangkat lunak untuk mengukur dan menganalisa 

faktor  yang jadi pertimbangan dalam memilih SMK berprogram studi TI favorit di Kotamadya 
ada empat faktor utama yaitu faktor Siswa TI, Infrastruktur, Lokasi dan P

SDM Input TI, Masuk PTN, Penyerapan Dunia Usaha, >=95% Siswa TI 
Lulus UAN. Faktor Infrastruktur ada 4 sub kriteria yaitu, gedung memadai, ketersediaan software pendukung 

ung PBM, ketersediaan fasilitas lab-lab TI. Faktor Lokasi ada 3 sub 
kriteria yaitu, fasilitas transportasi, faktor lingkungan, kedekatan dengan sekolah sejenis. Faktor Pendidikan 
mempunyai 3 sub kriteria ketersediaan pengajar TI, kurikulum TI, ketersediaan buku 

Dari hasil pengolahan kuesioner 4 orang responden ahli dalam menjawab pertanyaan dalam hirarki yang 
terbentuk dari 4 kriteria, 14 sub kriteria, dan 3 alternatif SMK berprodi TI favorit yaitu 
SMKN2, dan SMK PGRI, menghasilkan SMKN 1 sebagai SMK berprodi favorit di Kotamadya 

Hasil pengolahan kuesioner responden ahli juga menunjukkan bahwa faktor Pendidikan 
adalah faktor terpenting dalam memilih SMK berprodi TI favorit, disusul Infrastruktur, berikutnya faktor 

Akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa pendekatan sistematis AHP 
berlaku untuk apapun pengambilan keputusan masalah. Hal ini praktis dan mudah belajar dan metodologi 
yang dapat meyakinkan pengguna tentang hasil yang wajar. 
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Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan permasalahan yang cukup kompleks. 
Kegiatan ini biasanya dilakukan ”dengan tangan” dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
menyusunnya. Selain itu, tinjauan ulang terhadap susunan kelompok yang terben
dilakukan berkali-kali. Sebuah penyelesaian masalah yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan sebuah 
aplikasi yang menggunakan algoritma genetik sebagai otak yang berfungsi untuk menyusun kelompok 
belajar mahasiswa baru tentu saja memil
penyusunan kelompok belajar secara manual. 

Cara merepresentasikan permasalahan ke dalam suatu kromosom merupakan kunci utama dari 
algoritma ini. Pada penyusunan kelompok belajar di penelitian ini 
probabilitas mutasi (mutation rate) dan probabilitas crossover (crossover rate). Ruang pencariannya calon 
mahasiswa baru. Metode seleksi yang digunakan adalah tournament. 

Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan dalam k
kelamin, tingkat kecerdasan (nilai rata UN mahasiswa), kedekatan biologis, latar belakang sekolah 
menengah atas mahasiswa dan beberapa faktor lain yang secara khusus bisa diseleksi.
primer pada penelitian ini adalah data penerimaan mahasiswa baru yang diperoleh dari Biro Sistem 
Informasi Universitas Budi Luhur 
 
Keywords: Algoritma Genetik,  tournament
 
1. LATAR BELAKANG 

Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan kegiatan yang dilakukan
periode penerimaan mahasiswa baru pada suatu perguruan tinggi. Dengan kondisi persaingan yang hampir 
tidak nampak pada mekanisme rekruitmen mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta, maka perlu 
dipertimbangkan pola penyusunan kelompok belaj
oleh institusi perguruan tinggi. Dimana suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dosen penyaji di kelas saja melainkan peran serta antusia
mahasiswa di dalam kelas juga sangat berperan besar dalam keberhasilan belajar.

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif 
antara lain pertimbangan faktor keharmonisan dan keseimbangan suasana belajar, 
dalam kelas serta kemajemukan latar belakang mahasiswa untuk menciptakan pola pergaulan yang baik. 
Aplikasi yang ada saat ini hanya mampu melakukan pembagian kelompok belajar secara kuota, dimana hal 
ini dirasa kurang cukup mendukung terciptanya suasana belajar yang baik di dalam kelas karena sebaran 
mahasiswa dengan tingkat kecerdasan berbeda serta beberapa faktor biologis mahasiswa belum menjadi 
pertimbangan. Penelitian ini akan mencoba mengembangkan sebuah sistem pembentukan k
mahasiswa baru dengan algoritma genetik yang menerapkan prinsip seleksi terhadap faktor
yang dipilih. 

 
2. REVIEW LITERATUR 

Algoritma genetik merupakan evolusi/perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan 
(artificial intellegent). Sebenarnya algoritma genetik ini terinspirasi oleh teori evolusi Darwin (walaupun 
pada kenyatannya teori tersebut terbukti keliru).
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Abstraks 
 

Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan permasalahan yang cukup kompleks. 
Kegiatan ini biasanya dilakukan ”dengan tangan” dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
menyusunnya. Selain itu, tinjauan ulang terhadap susunan kelompok yang terbentuk juga biasanya 

kali. Sebuah penyelesaian masalah yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan sebuah 
aplikasi yang menggunakan algoritma genetik sebagai otak yang berfungsi untuk menyusun kelompok 
belajar mahasiswa baru tentu saja memiliki performa yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 
penyusunan kelompok belajar secara manual.  

Cara merepresentasikan permasalahan ke dalam suatu kromosom merupakan kunci utama dari 
algoritma ini. Pada penyusunan kelompok belajar di penelitian ini digunakan dua probabilitas yaitu 
probabilitas mutasi (mutation rate) dan probabilitas crossover (crossover rate). Ruang pencariannya calon 
mahasiswa baru. Metode seleksi yang digunakan adalah tournament.  

Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan dalam komposisi kelompok belajar ini, antara lain : jenis 
kelamin, tingkat kecerdasan (nilai rata UN mahasiswa), kedekatan biologis, latar belakang sekolah 
menengah atas mahasiswa dan beberapa faktor lain yang secara khusus bisa diseleksi.

ada penelitian ini adalah data penerimaan mahasiswa baru yang diperoleh dari Biro Sistem 

tournament 

Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan kegiatan yang dilakukan
periode penerimaan mahasiswa baru pada suatu perguruan tinggi. Dengan kondisi persaingan yang hampir 
tidak nampak pada mekanisme rekruitmen mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta, maka perlu 
dipertimbangkan pola penyusunan kelompok belajar agar menunjang suasana akademik yang diinginkan 
oleh institusi perguruan tinggi. Dimana suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dosen penyaji di kelas saja melainkan peran serta antusia
mahasiswa di dalam kelas juga sangat berperan besar dalam keberhasilan belajar. 

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif 
antara lain pertimbangan faktor keharmonisan dan keseimbangan suasana belajar, tingkat persaingan prestasi 
dalam kelas serta kemajemukan latar belakang mahasiswa untuk menciptakan pola pergaulan yang baik. 
Aplikasi yang ada saat ini hanya mampu melakukan pembagian kelompok belajar secara kuota, dimana hal 

ukung terciptanya suasana belajar yang baik di dalam kelas karena sebaran 
mahasiswa dengan tingkat kecerdasan berbeda serta beberapa faktor biologis mahasiswa belum menjadi 
pertimbangan. Penelitian ini akan mencoba mengembangkan sebuah sistem pembentukan k
mahasiswa baru dengan algoritma genetik yang menerapkan prinsip seleksi terhadap faktor

Algoritma genetik merupakan evolusi/perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan 
). Sebenarnya algoritma genetik ini terinspirasi oleh teori evolusi Darwin (walaupun 

pada kenyatannya teori tersebut terbukti keliru). 
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Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan permasalahan yang cukup kompleks. 
Kegiatan ini biasanya dilakukan ”dengan tangan” dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

tuk juga biasanya 
kali. Sebuah penyelesaian masalah yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan sebuah 

aplikasi yang menggunakan algoritma genetik sebagai otak yang berfungsi untuk menyusun kelompok 
iki performa yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 

Cara merepresentasikan permasalahan ke dalam suatu kromosom merupakan kunci utama dari 
digunakan dua probabilitas yaitu 

probabilitas mutasi (mutation rate) dan probabilitas crossover (crossover rate). Ruang pencariannya calon 

omposisi kelompok belajar ini, antara lain : jenis 
kelamin, tingkat kecerdasan (nilai rata UN mahasiswa), kedekatan biologis, latar belakang sekolah 
menengah atas mahasiswa dan beberapa faktor lain yang secara khusus bisa diseleksi. Sedangkan Data 

ada penelitian ini adalah data penerimaan mahasiswa baru yang diperoleh dari Biro Sistem 

Penyusunan kelompok belajar mahasiswa baru merupakan kegiatan yang dilakukan seiring dengan 
periode penerimaan mahasiswa baru pada suatu perguruan tinggi. Dengan kondisi persaingan yang hampir 
tidak nampak pada mekanisme rekruitmen mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta, maka perlu 

ar agar menunjang suasana akademik yang diinginkan 
oleh institusi perguruan tinggi. Dimana suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dosen penyaji di kelas saja melainkan peran serta antusiasme 

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penciptaan suasana akademik yang kondusif 
tingkat persaingan prestasi 

dalam kelas serta kemajemukan latar belakang mahasiswa untuk menciptakan pola pergaulan yang baik. 
Aplikasi yang ada saat ini hanya mampu melakukan pembagian kelompok belajar secara kuota, dimana hal 

ukung terciptanya suasana belajar yang baik di dalam kelas karena sebaran 
mahasiswa dengan tingkat kecerdasan berbeda serta beberapa faktor biologis mahasiswa belum menjadi 
pertimbangan. Penelitian ini akan mencoba mengembangkan sebuah sistem pembentukan kelompok belajar 
mahasiswa baru dengan algoritma genetik yang menerapkan prinsip seleksi terhadap faktor-faktor tertentu 

Algoritma genetik merupakan evolusi/perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan 
). Sebenarnya algoritma genetik ini terinspirasi oleh teori evolusi Darwin (walaupun 



 

Algoritma genetik adalah algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural yakni 
genetik dan seleksi alam. Dalam aplikasi algoritma genetik, variabel solusi dikodekan kedalam struktur 
string yang merepresentasikan barisan gen, yang merupakan karakteristik dari solusi problem. Berbeda 
dengan teknik pencarian konvensional, algoritma genetik beran
secara acak. Himpunan ini disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom 
yang merupakan representasi dari solusi. Kromosom
berkelanjutan yang disebut generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi 
evaluasi (Gen dan Cheng,1997). Setelah beberapa generasi maka algoritma genetik akan konvergen pada 
kromosom terbaik, yang diharapkan merupakan solusi optimal (Go

Implementasi dari algortima genetik berawal dari pembentukan populasi awal yang terdiri dari beberapa 
individu yang biasanya disusun secara acak. Tiap individu membawa informasi penting yang telah 
dikodekan dan dikenal sebagai kromosom, biasa
bentuk lain juga dimungkinkan, misalnya bilangan riil, alphabet, permutasi, dan sebagainya. 

Setelah populasi terbentuk, setiap individu akan dievaluasi. Proses evaluasi ini didasarkan pada salah 
satu prinsip Charles Darwin, yakni “survival of the fittest”, yang menjelaskan bahwa individu yang paling 
adaptif yang akan bertahan dan melanjutkan keturunan. Proses evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai 
obyektif dan fitness dari suatu individu. Nilai obyekti
sekumpulan parameter yang diberikan sedangkan fitness merupakan transformasi nilai obyektif ke dalam 
suatu alokasi kesempatan bereproduksi. Semakin tinggi fitness suatu individu maka semakin besar pula 
kemungkinan individu tersebut untuk terseleksi dan bereproduksi. Sebaliknya, semakin rendah fitness suatu 
individu maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut dibuang dari populasi dan mati. 

Tahap selanjutnya adalah proses seleksi dan reproduksi. Pada pros
dikenalkan Holland bekerja, yakni seleksi, persilangan, mutasi dan atau inversi. Operator seleksi akan 
memilih dua individu dari populasi untuk dijadikan sebagai induk. Dengan menggunakan operator 
persilangan, sejumlah gen dari kedua induk akan ditukar. Diharapkan dengan pertukaran gen tersebut akan 
lahir keturunan yang memiliki kromosom yang lebih baik dari induknya. Kemudian setiap keturunan akan 
menjadi subyek dari operator mutasi yang akan melakukan perubahan alel p
operator inversi sudah jarang digunakan lagi karena perkembangan dari operator persilangan yang semakin 
baik telah menggantikan peran dari operator inversi. 

Tidak semua individu yang terseleksi akan mengalami persilangan d
terjadinya persilangan dan mutasi ditentukan oleh besarnya nilai probabilitas persilangan pc dan probabilitas 
mutasi pm. Jika tidak terjadi persilangan, kromosom keturunan merupakan duplikat asli dari kromosom 
induk. Selain itu, kromosom-kromosom yang mengalami persilangan dan atau mutasi juga tidak dijamin 
akan mendapatkan fitness yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap keturunan yang terbentuk kemudian akan 
membentuk populasi baru. 

Proses evaluasi, seleksi, persilangan 
diinginkan atau sampai memenuhi iterasi atau generasi yang telah ditentukan. Setiap tahapan tersebut 
bertujuan untuk membentuk populasi baru yang diharapkan lebih baik dari populasi sebelumnya.

 
3. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang dihadapi adalah cara penyusunan kelompok belajar yang diterapkan pada fakultas 
teknologi informasi Universitas Budi Luhur masih manual walaupun sistem yang digunakan sudah 
terkomputerisasi dengan baik. Jumlah data yang cukup
membutuhkan waktu yang relatif lama dan sulitnya memperbaiki kesalahan
itulah dibutuhkan sebuah aplikasi cerdas yang dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan 
penyusunan kelompok belajar tersebut. Hal ini tentu saja dimungkinkan mengingat kemajuan bidang 
kecerdasan tiruan semakin pesat.. 
 
4. PEMECAHAN MASALAH 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas maka solusi
diterapkan adalah dengan algoritma Genetik. Caranya adalah dengan merepresentasikan permasalahan ke 
dalam suatu kromosom sebagai kunci utama dari algoritma ini. Representasi yang salah akan memperlambat 
proses pencarian solusi atau bahkan mustahil. Selain itu, intensitas penggunaan op
juga berperan penting pada proses pencarian solusi. Sebagai contoh, penggunaan operator mutasi yang 
berlebihan akan mengubah algoritma genetik menjadi suatu proses pencarian acak.
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Algoritma genetik adalah algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural yakni 
an seleksi alam. Dalam aplikasi algoritma genetik, variabel solusi dikodekan kedalam struktur 

string yang merepresentasikan barisan gen, yang merupakan karakteristik dari solusi problem. Berbeda 
dengan teknik pencarian konvensional, algoritma genetik berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan 
secara acak. Himpunan ini disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom 
yang merupakan representasi dari solusi. Kromosom-kromosom berevolusi dalam suatu proses iterasi yang 

tan yang disebut generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi 
evaluasi (Gen dan Cheng,1997). Setelah beberapa generasi maka algoritma genetik akan konvergen pada 
kromosom terbaik, yang diharapkan merupakan solusi optimal (Goldberg,1989). 

Implementasi dari algortima genetik berawal dari pembentukan populasi awal yang terdiri dari beberapa 
individu yang biasanya disusun secara acak. Tiap individu membawa informasi penting yang telah 
dikodekan dan dikenal sebagai kromosom, biasanya dalam bentuk biner. Kromosom yang tersusun dari 
bentuk lain juga dimungkinkan, misalnya bilangan riil, alphabet, permutasi, dan sebagainya. 

Setelah populasi terbentuk, setiap individu akan dievaluasi. Proses evaluasi ini didasarkan pada salah 
nsip Charles Darwin, yakni “survival of the fittest”, yang menjelaskan bahwa individu yang paling 

adaptif yang akan bertahan dan melanjutkan keturunan. Proses evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai 
obyektif dan fitness dari suatu individu. Nilai obyektif adalah ukuran performa kromosom terhadap 
sekumpulan parameter yang diberikan sedangkan fitness merupakan transformasi nilai obyektif ke dalam 
suatu alokasi kesempatan bereproduksi. Semakin tinggi fitness suatu individu maka semakin besar pula 

individu tersebut untuk terseleksi dan bereproduksi. Sebaliknya, semakin rendah fitness suatu 
individu maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut dibuang dari populasi dan mati. 

Tahap selanjutnya adalah proses seleksi dan reproduksi. Pada proses inilah empat operator genetik yang 
dikenalkan Holland bekerja, yakni seleksi, persilangan, mutasi dan atau inversi. Operator seleksi akan 
memilih dua individu dari populasi untuk dijadikan sebagai induk. Dengan menggunakan operator 

gen dari kedua induk akan ditukar. Diharapkan dengan pertukaran gen tersebut akan 
lahir keturunan yang memiliki kromosom yang lebih baik dari induknya. Kemudian setiap keturunan akan 
menjadi subyek dari operator mutasi yang akan melakukan perubahan alel pada locus tertentu. Khusus untuk 
operator inversi sudah jarang digunakan lagi karena perkembangan dari operator persilangan yang semakin 

n peran dari operator inversi.  
Tidak semua individu yang terseleksi akan mengalami persilangan dan atau mutasi karena kemungkinan 

terjadinya persilangan dan mutasi ditentukan oleh besarnya nilai probabilitas persilangan pc dan probabilitas 
mutasi pm. Jika tidak terjadi persilangan, kromosom keturunan merupakan duplikat asli dari kromosom 

kromosom yang mengalami persilangan dan atau mutasi juga tidak dijamin 
akan mendapatkan fitness yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap keturunan yang terbentuk kemudian akan 

Proses evaluasi, seleksi, persilangan dan mutasi akan terus berulang sampai didapatkan fitness yang 
diinginkan atau sampai memenuhi iterasi atau generasi yang telah ditentukan. Setiap tahapan tersebut 
bertujuan untuk membentuk populasi baru yang diharapkan lebih baik dari populasi sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi adalah cara penyusunan kelompok belajar yang diterapkan pada fakultas 
teknologi informasi Universitas Budi Luhur masih manual walaupun sistem yang digunakan sudah 
terkomputerisasi dengan baik. Jumlah data yang cukup besar menyebabkan proses berlangsung rumit, 
membutuhkan waktu yang relatif lama dan sulitnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Untuk 
itulah dibutuhkan sebuah aplikasi cerdas yang dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan 

belajar tersebut. Hal ini tentu saja dimungkinkan mengingat kemajuan bidang 

masalah yang telah dikemukakan di atas maka solusi-solusi yang mungkin untuk 
ritma Genetik. Caranya adalah dengan merepresentasikan permasalahan ke 

dalam suatu kromosom sebagai kunci utama dari algoritma ini. Representasi yang salah akan memperlambat 
proses pencarian solusi atau bahkan mustahil. Selain itu, intensitas penggunaan operator
juga berperan penting pada proses pencarian solusi. Sebagai contoh, penggunaan operator mutasi yang 
berlebihan akan mengubah algoritma genetik menjadi suatu proses pencarian acak. 
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Algoritma genetik adalah algoritma pencarian yang berdasarkan pada mekanisme sistem natural yakni 
an seleksi alam. Dalam aplikasi algoritma genetik, variabel solusi dikodekan kedalam struktur 

string yang merepresentasikan barisan gen, yang merupakan karakteristik dari solusi problem. Berbeda 
gkat dari himpunan solusi yang dihasilkan 

secara acak. Himpunan ini disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom 
kromosom berevolusi dalam suatu proses iterasi yang 

tan yang disebut generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi 
evaluasi (Gen dan Cheng,1997). Setelah beberapa generasi maka algoritma genetik akan konvergen pada 

Implementasi dari algortima genetik berawal dari pembentukan populasi awal yang terdiri dari beberapa 
individu yang biasanya disusun secara acak. Tiap individu membawa informasi penting yang telah 

nya dalam bentuk biner. Kromosom yang tersusun dari 
bentuk lain juga dimungkinkan, misalnya bilangan riil, alphabet, permutasi, dan sebagainya.  

Setelah populasi terbentuk, setiap individu akan dievaluasi. Proses evaluasi ini didasarkan pada salah 
nsip Charles Darwin, yakni “survival of the fittest”, yang menjelaskan bahwa individu yang paling 

adaptif yang akan bertahan dan melanjutkan keturunan. Proses evaluasi bertujuan untuk menentukan nilai 
f adalah ukuran performa kromosom terhadap 

sekumpulan parameter yang diberikan sedangkan fitness merupakan transformasi nilai obyektif ke dalam 
suatu alokasi kesempatan bereproduksi. Semakin tinggi fitness suatu individu maka semakin besar pula 

individu tersebut untuk terseleksi dan bereproduksi. Sebaliknya, semakin rendah fitness suatu 
individu maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut dibuang dari populasi dan mati.  

es inilah empat operator genetik yang 
dikenalkan Holland bekerja, yakni seleksi, persilangan, mutasi dan atau inversi. Operator seleksi akan 
memilih dua individu dari populasi untuk dijadikan sebagai induk. Dengan menggunakan operator 

gen dari kedua induk akan ditukar. Diharapkan dengan pertukaran gen tersebut akan 
lahir keturunan yang memiliki kromosom yang lebih baik dari induknya. Kemudian setiap keturunan akan 

ada locus tertentu. Khusus untuk 
operator inversi sudah jarang digunakan lagi karena perkembangan dari operator persilangan yang semakin 

an atau mutasi karena kemungkinan 
terjadinya persilangan dan mutasi ditentukan oleh besarnya nilai probabilitas persilangan pc dan probabilitas 
mutasi pm. Jika tidak terjadi persilangan, kromosom keturunan merupakan duplikat asli dari kromosom 

kromosom yang mengalami persilangan dan atau mutasi juga tidak dijamin 
akan mendapatkan fitness yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap keturunan yang terbentuk kemudian akan 

dan mutasi akan terus berulang sampai didapatkan fitness yang 
diinginkan atau sampai memenuhi iterasi atau generasi yang telah ditentukan. Setiap tahapan tersebut 
bertujuan untuk membentuk populasi baru yang diharapkan lebih baik dari populasi sebelumnya. 

Permasalahan yang dihadapi adalah cara penyusunan kelompok belajar yang diterapkan pada fakultas 
teknologi informasi Universitas Budi Luhur masih manual walaupun sistem yang digunakan sudah 

besar menyebabkan proses berlangsung rumit, 
kesalahan yang ada. Untuk 

itulah dibutuhkan sebuah aplikasi cerdas yang dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan 
belajar tersebut. Hal ini tentu saja dimungkinkan mengingat kemajuan bidang 

solusi yang mungkin untuk 
ritma Genetik. Caranya adalah dengan merepresentasikan permasalahan ke 

dalam suatu kromosom sebagai kunci utama dari algoritma ini. Representasi yang salah akan memperlambat 
erator-operator genetik 

juga berperan penting pada proses pencarian solusi. Sebagai contoh, penggunaan operator mutasi yang 



 

  
Penerapan algoritma genetik dalam kasus penyusunan

a) Digunakan pengkodean permutasi integer. Ruang pencariannya calon mahasiswa baru. 
Teknik pengkodean adalah bagaimana mengkodekan gen dari kromosom, dimana gen merupakan 
bagian dari kromosom, satu gen biasanya akan mewaili sat
dalam bentuk bit, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, eleen program atau representasi 
lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetik. Pengkodean permutasi integer adalah 
teknik penyusunan kromosom yang mana setiap gen
(tidak boleh kembar). Misal sebuah kromosom terdiri dari 20 gen, batasan alel (value dari gen adalah 
integer dari 0-99) maka setiap gen adalah bilangan acak dari 0

 
b) Metode seleksi yang digunakan adalah Tournament. 

Seleksi digunakan untuk memilih individu
silang dan mutasi. Seleksi digunakan 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 Tournament intinya secara acak akan dipilih 2 individu dari populasi, individu dengan score 
terbaik akan terpilih sebagai induk

 
c) Probabilitas persilangan yang digunakan adalah 0,8 dengan menggunakan metode persilangan satu 

titik. Proses ini memotong kromosom pada titik tertentu, kemudian mengawinkan bagian tersebut 
untuk membentuk kromosom baru. Setiap generasi maka akan dipilih kromosom untuk reproduksi 
(selection, crossover, mutation
ketika method dipanggil maka ada kemungkinan 0,8 method tersebut akan di
method akan langsung di return

 
Probabilitas mutasi yang digunakan adalah 0,005 per gen. Disertai dengan strategi perbaikan untuk 

mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses persilangan dan mutasi. Jika suatu kromosom terdiri dari 4
gen dengan kemungkinan mutasi 0,005/gen maka pada kromosom tersebut akan terjadi 2 gen yang 
bermutasi. Berbeda dengan probabilitas mutasi lain, yang probabilitas terjadinya dihitung per gen.

 
5. IMPLEMENTASI SISTEM 

Portabilitas menjadi salah satu faktor ut
karena aplikasi ini dituntut untuk dapat berinteraksi dengan banyak sistem tanpa harus mengubah struktur 
engine dan antarmuka pengguna yang sudah ada. Lalu bagaimana jika terdapat perbedaan sistem 
Untuk itulah dibutuhkan sebuah aplikasi penterjemah yang dapat menghubungkan aplikasi penyusunan 
kelompok belajar dengan sistem basis data yang ada. 

Aplikasi penterjemah ini memiliki kemampuan mencari sejumlah data yang ada pada basis data dan
mengubahnya menjadi suatu format yang hanya dikenal oleh 
belajar. Dengan metode ini diharapkan tidak perlu mengubah aplikasi secara keseluruhan jika ingin 
diterapkan pada instansi yang berbeda, cukup buat aplikasi pe

 
 
 
 

Gambar 1 :
 

Aplikasi 
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Penerapan algoritma genetik dalam kasus penyusunan kelompok belajar ini adalah : 
Digunakan pengkodean permutasi integer. Ruang pencariannya calon mahasiswa baru. 

Teknik pengkodean adalah bagaimana mengkodekan gen dari kromosom, dimana gen merupakan 
bagian dari kromosom, satu gen biasanya akan mewaili satu variabel. Gen dapat direpresentasikan 
dalam bentuk bit, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, eleen program atau representasi 
lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetik. Pengkodean permutasi integer adalah 

mosom yang mana setiap gen-nya adalah bilangan integer dan permutasi 
(tidak boleh kembar). Misal sebuah kromosom terdiri dari 20 gen, batasan alel (value dari gen adalah 

99) maka setiap gen adalah bilangan acak dari 0-99 dan tidak boleh kemb

Metode seleksi yang digunakan adalah Tournament.  
Seleksi digunakan untuk memilih individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk proses kawin 
silang dan mutasi. Seleksi digunakan untuk mendapatkan calon induk yang baik. “Induk yang baik 

hasilkan keturunan yang baik”. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu semakin besar 
kemungkinannya untuk terpilih.  
Seleksi Tournament intinya secara acak akan dipilih 2 individu dari populasi, individu dengan score 
terbaik akan terpilih sebagai induk pertama. Kemudian diulang lagi untuk mencari induk kedua.

Probabilitas persilangan yang digunakan adalah 0,8 dengan menggunakan metode persilangan satu 
titik. Proses ini memotong kromosom pada titik tertentu, kemudian mengawinkan bagian tersebut 

membentuk kromosom baru. Setiap generasi maka akan dipilih kromosom untuk reproduksi 
selection, crossover, mutation) ketiga hal tersebut memiliki kemungkinan untuk diproses.  Artinya 

ketika method dipanggil maka ada kemungkinan 0,8 method tersebut akan dieksekusi, selain itu 
return. 

Probabilitas mutasi yang digunakan adalah 0,005 per gen. Disertai dengan strategi perbaikan untuk 
mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses persilangan dan mutasi. Jika suatu kromosom terdiri dari 4
gen dengan kemungkinan mutasi 0,005/gen maka pada kromosom tersebut akan terjadi 2 gen yang 
bermutasi. Berbeda dengan probabilitas mutasi lain, yang probabilitas terjadinya dihitung per gen.

Portabilitas menjadi salah satu faktor utama dalam membuat aplikasi penyusunan kelompok belajar ini 
karena aplikasi ini dituntut untuk dapat berinteraksi dengan banyak sistem tanpa harus mengubah struktur 

dan antarmuka pengguna yang sudah ada. Lalu bagaimana jika terdapat perbedaan sistem 
Untuk itulah dibutuhkan sebuah aplikasi penterjemah yang dapat menghubungkan aplikasi penyusunan 
kelompok belajar dengan sistem basis data yang ada.  

Aplikasi penterjemah ini memiliki kemampuan mencari sejumlah data yang ada pada basis data dan
mengubahnya menjadi suatu format yang hanya dikenal oleh engine dari aplikasi penyusun kelompok 
belajar. Dengan metode ini diharapkan tidak perlu mengubah aplikasi secara keseluruhan jika ingin 
diterapkan pada instansi yang berbeda, cukup buat aplikasi penterjemahnya saja. 

 
Gambar 1 :Ilustrasi fungsi dari aplikasi penterjemah 

Penterjemah Basis Data 
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Digunakan pengkodean permutasi integer. Ruang pencariannya calon mahasiswa baru.  
Teknik pengkodean adalah bagaimana mengkodekan gen dari kromosom, dimana gen merupakan 

u variabel. Gen dapat direpresentasikan 
dalam bentuk bit, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, eleen program atau representasi 
lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetik. Pengkodean permutasi integer adalah 

nya adalah bilangan integer dan permutasi 
(tidak boleh kembar). Misal sebuah kromosom terdiri dari 20 gen, batasan alel (value dari gen adalah 

99 dan tidak boleh kembar. 

individu mana saja yang akan dipilih untuk proses kawin 
silang dan mutasi. Seleksi digunakan untuk mendapatkan calon induk yang baik. “Induk yang baik 

hasilkan keturunan yang baik”. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu semakin besar 

Seleksi Tournament intinya secara acak akan dipilih 2 individu dari populasi, individu dengan score 
pertama. Kemudian diulang lagi untuk mencari induk kedua. 

Probabilitas persilangan yang digunakan adalah 0,8 dengan menggunakan metode persilangan satu 
titik. Proses ini memotong kromosom pada titik tertentu, kemudian mengawinkan bagian tersebut 

membentuk kromosom baru. Setiap generasi maka akan dipilih kromosom untuk reproduksi 
) ketiga hal tersebut memiliki kemungkinan untuk diproses.  Artinya 

eksekusi, selain itu 

Probabilitas mutasi yang digunakan adalah 0,005 per gen. Disertai dengan strategi perbaikan untuk 
mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses persilangan dan mutasi. Jika suatu kromosom terdiri dari 400 
gen dengan kemungkinan mutasi 0,005/gen maka pada kromosom tersebut akan terjadi 2 gen yang 
bermutasi. Berbeda dengan probabilitas mutasi lain, yang probabilitas terjadinya dihitung per gen. 

ama dalam membuat aplikasi penyusunan kelompok belajar ini 
karena aplikasi ini dituntut untuk dapat berinteraksi dengan banyak sistem tanpa harus mengubah struktur 

dan antarmuka pengguna yang sudah ada. Lalu bagaimana jika terdapat perbedaan sistem basis data? 
Untuk itulah dibutuhkan sebuah aplikasi penterjemah yang dapat menghubungkan aplikasi penyusunan 

Aplikasi penterjemah ini memiliki kemampuan mencari sejumlah data yang ada pada basis data dan 
dari aplikasi penyusun kelompok 

belajar. Dengan metode ini diharapkan tidak perlu mengubah aplikasi secara keseluruhan jika ingin 



 

6. FLOWCHART 
a. Flowchart dari Antarmuka Pengguna

1) Flowchart dari Layar Beranda
Gambar 2 merupakan flowchart
kali ketika aplikasi ini dijalankan. Selain itu
komponen yang ada.  
Pada awalnya, layar ini hanya akan menampilkan lapisan terbawah dari
tombol utama, yakni file, engine, view

 

2) Flowchart dari Engine 
Gambar 3 di bawah ini merupakan 
klik “Start” makan Engine menjalankan
dan Writing. 
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dari Antarmuka Pengguna 
dari Layar Beranda 

flowchart dari layar beranda. Layar beranda adalah layar yang muncul pertama 
kali ketika aplikasi ini dijalankan. Selain itu, layar ini juga berfungsi sebagai induk dari setiap 

Pada awalnya, layar ini hanya akan menampilkan lapisan terbawah dari content panel
engine, view dan about.  

 
Gambar 2: Flowchart dari layar beranda 

 

Gambar 3 di bawah ini merupakan flowchart dari Engine. Pada panel inilah setelah
menjalankan Converting Data, Collecting Data Executing, Generation, 
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dari layar beranda. Layar beranda adalah layar yang muncul pertama 
, layar ini juga berfungsi sebagai induk dari setiap 

content panel dan empat 

setelah pengguna meng-
Converting Data, Collecting Data Executing, Generation, 



 

E

Pilih File 
Source

Pilih File 
Result

Input Pilih

Pilih= Start

M1

F

3) Flowchart dari View 
Gambar 4 di bawah ini merupakan 
untuk membuka melihat hasil
dari mahasiswa yang dikehendaki ke kelompok lain.
 

b. Flowcharts dari Proses Penyusunan Kelompok Belajar
Untuk melakukan penyusunan kelompok belajar digunakan algoritma genetik sebagai pencari solusi. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengkodean kromosom yang digunakan, metode seleksi 
yang digunakan, metode persilangan dan mutasi yang digunakan, pengevaluasian, dan sebagainya.
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Pilih File 
Source

Pilih File 
Result

Input Pilih

Start

Jalankan Engine
Converting Data, 
Collecting Data

Executing, Generation, 
Writing

T

Tombol Start 
“inActive” , 

tombol Stop 
“Active”

Input Pilih

Pilih=Stop

Engine Berhenti M1

E1

E1F

T

 
Gambar 3: Flowchart dari Engine 

 
 

di bawah ini merupakan flowchart dari View. Pengguna dapat menggunakan panel ini 
melihat hasil. Pada panel ini juga pengguna dapat melakukan transfer kelompok 

dari mahasiswa yang dikehendaki ke kelompok lain. 

 
Gambar 4: Flowchart dari View 

 
dari Proses Penyusunan Kelompok Belajar 

Untuk melakukan penyusunan kelompok belajar digunakan algoritma genetik sebagai pencari solusi. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengkodean kromosom yang digunakan, metode seleksi 

ersilangan dan mutasi yang digunakan, pengevaluasian, dan sebagainya.
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. Pengguna dapat menggunakan panel ini 
Pada panel ini juga pengguna dapat melakukan transfer kelompok 

Untuk melakukan penyusunan kelompok belajar digunakan algoritma genetik sebagai pencari solusi. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengkodean kromosom yang digunakan, metode seleksi 

ersilangan dan mutasi yang digunakan, pengevaluasian, dan sebagainya. 



 

1) Flowchart dari Algoritma Genetik
Gambar 5 di bawah ini merupakan 
penyusunan kelompok belajar.

B

A

2) Flowchart Mutasi 
Gambar 6 merupakan flowchart

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

93 

dari Algoritma Genetik 
di bawah ini merupakan flowchart dari algoritma genetik yang digunakan pada 

penyusunan kelompok belajar. 
 
 
 

START

Status =Finish? 
Atau

Limit Generalisasi sudah 
tercapai ?

END

Generalisasi++

Populasi Baru 
Sudah Penuh?

Kosongkan populasi 
lama, pindahkan 

anggota populasi baru 
ke populasi lama 

(regenerasi )

Pilih 2 induk dari 
populasi lama 

menggunakan metode 
tournament

Anak sempurna 
ditemukan?

Ubah status 
menjadi finish

B

Fitness anak lebih 
baik dari induknya ?

Anak masuk 
populasi yang 
baru dan induk 

mati

Induk masuk 
populasi baru 
dan anak mati

A

T B

Hilangkan score/fitness 
kedua anak tersebut

Lakukan mutasi pada 2 
anak yang terbentuk

Lakukan crossover pada 
2 induk yang terpilih

T

F

T

 
 

Gambar 5: GA Life cycle 
 

flowchart dari mutasi algoritma genetik. 
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dari algoritma genetik yang digunakan pada 



 

3) Flowchart Metode Transform
Gambar 7 merupakan flowchart
penyusunan kelompok belajar.
 

START

Populasi 
kosong

Anggota 
Populasi 

F

A = Seleksi acak dari 
populasi 

B = Seleksi acak dari 
populasi 
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START

X= Bilangan 
acak

X > Probabilitas 
Mutasi? ENDF

I=0;
I<LIMIT;

I++

T

A

F

Gen A dipilih 
acak dari 

kromosom A

Gen B dipilih 
acak dari 

kromosom B

Gen A == Gen 
B

Lakukan Pertukaran 
Gen B menjadi milik A ,
Gen A menjadi milik B

AF

T

 
Gambar 6: Flowchart Mutasi 

 
Flowchart Metode Transform 

flowchart dari metode transform algoritma genetik yang digunakan pada 
penyusunan kelompok belajar. 

START

Populasi 
kosong?

Anggota 
Populasi = 1

Tidak ada yang 
terseleksiT END

Seleksi anggota 
tersebutT A

Seleksi acak dari 
populasi 1

Seleksi acak dari 
populasi 2

A == B

A > B
Fitness A lebih 

baik dari B

Seleksi A sebagai 
yang terpilih

F

T A

Seleksi B sebagai 
yang terpilih

F

T

 
 

Gambar 7: Metode Transform 
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yang digunakan pada 



 

7. IMPLEMENTASI PERSYARATAN SISTEM
Aplikasi penyusun kelompok belajar dikembangkan menggunakan J2SE dengan memodifikasi beberapa 

kelas tertentu. Setiap algoritma yang ada pada aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga aplikasi dapat 
berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan persyaratan

 
Di bawah ini adalah persyaratan minimal yang dibutuhkan sistem agar dapat menjalankan aplikasi penyusun 
kelompok belajar dengan baik: 
a. Persyaratan hardware 

1) Intel Celeron 1.8 Ghz 
2) 512 MB DDR 
3) 50 MB HDD space 
4) Monitor 
5) Keyboard 
6) Mouse 

b. Persyaratan software 
1) Windows XP 
2) Java SE JDK 6 
3) Microsoft Excel 2003 
4) Notepad 

 
8. TAMPILAN LAYAR 

 
a. Menentukan Source File dan Result File

Untuk menentukan file yang digunakan sebagai sumber dan 
pengguna dapat mengklik menu File (Gambar 8) dan kemudian 

 

 

 
Cara lainnya pengguna dapat langsung mengisi 
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PERSYARATAN SISTEM 

Aplikasi penyusun kelompok belajar dikembangkan menggunakan J2SE dengan memodifikasi beberapa 
kelas tertentu. Setiap algoritma yang ada pada aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga aplikasi dapat 
berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan persyaratan sistem yang tinggi.  

Di bawah ini adalah persyaratan minimal yang dibutuhkan sistem agar dapat menjalankan aplikasi penyusun 

Result File 
yang digunakan sebagai sumber dan file lainnya sebagai penyimpan hasil, 

(Gambar 8) dan kemudian browse file yang dituju(Gambar 9).

 
Gambar 8 Menu File 

 
Gambar 9 Browse File 

Cara lainnya pengguna dapat langsung mengisi Source file  dan Result File pada beranda awal (Gambar 10)
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Aplikasi penyusun kelompok belajar dikembangkan menggunakan J2SE dengan memodifikasi beberapa 
kelas tertentu. Setiap algoritma yang ada pada aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga aplikasi dapat 

Di bawah ini adalah persyaratan minimal yang dibutuhkan sistem agar dapat menjalankan aplikasi penyusun 

lainnya sebagai penyimpan hasil, 
file yang dituju(Gambar 9). 

pada beranda awal (Gambar 10) 



 

Gambar 10 Beranda Source dan Result 
 

b. Menjalankan Engine 
Setelah Source File dan Result File

mengklik menu Engine (Gambar 11) lalu klik menu 

 
c. Melihat Hasil 

Hasil penyusunan kelompok dapat dilihat di menu 
14. 
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Gambar 10 Beranda Source dan Result File 

Result File dipilih selanjutnya untuk menjalankan engine, 
(Gambar 11) lalu klik menu Start dan engine akan running(Gambar 12).

 
Gambar 11 Menu Engine 

 

 
Gambar 12 Engine Running 

Hasil penyusunan kelompok dapat dilihat di menu Result (Gambar 13). Hasil dapat dilihat pada gambar 

 
Gambar 13 Menu View 
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engine, pengguna dapat 
(Gambar 12). 

(Gambar 13). Hasil dapat dilihat pada gambar 



 

Gambar 14 Hasil penyusunan Kelompok
 

d. Transfer Kelompok 
Jika ada mahasiswa yang ingin pindah kelompok mak
 

1) Pilih mahasiswa yang akan di pindahkan
2) Pilih Kelompok yang tujuan
3) Klik tombol Save 

 
9. KESIMPULAN  

a. Dengan penerapan aplikasi cerdas yang dapat menyusun kelompok belajar secara otomatis akan 
meminimalisasikan kesalahan-
mempercepat proses penyusunan kelompok belajr. 

b. Dengan penerapan sistem kompu
c. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, sebab aplikasi ini dibuat dengan melihat kemampuan 

pengguna sehingga pengguna dengan cepat dapat mempelajari dan memakai aplikasi tanpa harus 
menghabiskan banyak waktu. 
 

10. SARAN 
a. Setidaknya ada sebuah komputer yang memiliki 

dapat berjalan dengan baik.    
b. Aplikasi ini diharapkan berada pada direktori dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan aplikasi ini tidak memiliki 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
[1] Anies Hannawati, Thiang, Eleazar, Pencarian Rute Optimum Menggunakan Algoritma Gen

Teknik Elektro Vol. 2, No. 2, September 2002: 78 
[2] Tackett, W. A., Recombination, Selection, and the Genetic Construction of Computer Programs, Ph.D. 

thesis, University of Southern California, Department of Computer Engineering, 1994.
[3] Gen, M. Dan Cheng, R., Genetic Algoritm and Enginering Design, Ashikaga Institute of Technology 

Ashikaga, Japan, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., 1997.
[4] Golberg, D.H., Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, N

Addison-Wesley, 1989. 

1 

2 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

97 

 
Gambar 14 Hasil penyusunan Kelompok 

Jika ada mahasiswa yang ingin pindah kelompok maka langkah-langkahnya adalah: 

 
Gambar 15 Transfer Kelompok 

 
Pilih mahasiswa yang akan di pindahkan 
Pilih Kelompok yang tujuan 

Dengan penerapan aplikasi cerdas yang dapat menyusun kelompok belajar secara otomatis akan 
-kesalahan pada input data yang sering dilakukan manusia dan 

mempercepat proses penyusunan kelompok belajr.  
Dengan penerapan sistem komputerisasi, tingkat keakuratan dapat dikontrol dengan baik.
Aplikasi ini sangat mudah digunakan, sebab aplikasi ini dibuat dengan melihat kemampuan 
pengguna sehingga pengguna dengan cepat dapat mempelajari dan memakai aplikasi tanpa harus 

Setidaknya ada sebuah komputer yang memiliki java runtime environment sehingga aplikasi ini 

Aplikasi ini diharapkan berada pada direktori dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Hal ini 
dikarenakan aplikasi ini tidak memiliki login dan password. 

Anies Hannawati, Thiang, Eleazar, Pencarian Rute Optimum Menggunakan Algoritma Gen
Teknik Elektro Vol. 2, No. 2, September 2002: 78 – 83 
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Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., 1997. 

Golberg, D.H., Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, N
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Dengan penerapan aplikasi cerdas yang dapat menyusun kelompok belajar secara otomatis akan 
kesalahan pada input data yang sering dilakukan manusia dan 

terisasi, tingkat keakuratan dapat dikontrol dengan baik. 
Aplikasi ini sangat mudah digunakan, sebab aplikasi ini dibuat dengan melihat kemampuan 
pengguna sehingga pengguna dengan cepat dapat mempelajari dan memakai aplikasi tanpa harus 

sehingga aplikasi ini 

Aplikasi ini diharapkan berada pada direktori dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Hal ini 

Anies Hannawati, Thiang, Eleazar, Pencarian Rute Optimum Menggunakan Algoritma Genetika, Jurnal 

Tackett, W. A., Recombination, Selection, and the Genetic Construction of Computer Programs, Ph.D. 
thesis, University of Southern California, Department of Computer Engineering, 1994. 

M. Dan Cheng, R., Genetic Algoritm and Enginering Design, Ashikaga Institute of Technology 

Golberg, D.H., Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, New York: 



 

[5] Man, K.F., Tang, K.S., and Kwong, S., Genetic Algorithms: Conceps and Applications, IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, Vol. 43, No.5, pp: 519

[6] Davis, L., Hand Book of Genetic Algorithm, Van Nostrand Reinho

  

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

98 

Man, K.F., Tang, K.S., and Kwong, S., Genetic Algorithms: Conceps and Applications, IEEE 
Transactions on Industrial Electronics, Vol. 43, No.5, pp: 519-534, 1996. 
Davis, L., Hand Book of Genetic Algorithm, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.

 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

Man, K.F., Tang, K.S., and Kwong, S., Genetic Algorithms: Conceps and Applications, IEEE 

ld, New York, 1991. 



 

Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi di Webometrics: 
Studi Kasus Universitas Budi Luhur

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260
Telp : (021) 5853753 ext 305, Fax : (021 586 

E-
 

Peringkat Webometrics merupakan peringkat universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics 
Lab, sebuah group penelitian yang merupakan bagian dari 
Cybermetrics Lab mempublikasikan peringkat perguruan tinggi seluruh dunia setiap enam bulan sekali, 
yaitu bulan Januari dan Juli. Peringkat webometrics saat ini menjadi salah satu indikator kualitas 
perguruan tinggi di dunia. Universitas Budi Luhur pada tahun 2009 sempat menduduki peringkat 19 untuk 
tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di 
bulan Juli 2010. Salah satu penyebab utama penurunan peringkat ters
resmi Universitas Budi Luhur pada awal tahun 2010. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat 
visibility yang menjadi salah satu faktor utama penentuan peringkat. Pada penelitian ini, dilakukan proses 
analisis terhadap kondisi Universitas Budi Luhur saat ini dalam kaitannya dengan peringkat Webometrics. 
Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya disusun strategi yang terstruktur untuk meningkatkan peringkat 
Webometrics Universitas Budi Luhur. Dalam penelitian ini juga d
beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis 
sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka 
peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics.
 
Keywords : 
webometrics, peringkat perguruan tinggi, strategi, action plan
 
1. PENDAHULUAN 
 

Ranking Webometrics merupakan ranking universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics Lab, 
sebuah kelompok penelitian dari Centr
bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol [1]. Cybermetrics Lab mempublikasikan ranking 
universitas setiap enam bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Alamat situs resminya di 
http://www.webometrics.info.  

Ranking webometrics diperoleh berdasarkan 4 (empat) faktor utama yaitu Visibility (V), Size (S), 
Rich Files (R) dan Scholar (Sc) [1], [2], [4]. Perhitungan dan pembobotannya adalah dengan me
Rumus (1) berikut ini [2], [3], [4]. 

 
Webometrics Rank = (4 x V) + (2 x S) + (1 x R) + (1 x Sc).

 
1. Visibility (V): Jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari situs lain  (inlink), yang 

diperoleh dari Yahoo Search, Live Search 
2. Size (S): Banyaknya halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, Live Search 

dan Exalead.  
3. Rich Files (R):  Volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas. Format file yang 

masuk dalam penilaian seperti: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan 
Microsoft Powerpoint (.ppt). 

4. Scholar (Sc):  Sc ini diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan
dan tulisan yang bersifat akademis lainnya. 
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Peringkat Webometrics merupakan peringkat universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics 

Lab, sebuah group penelitian yang merupakan bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol. 
Cybermetrics Lab mempublikasikan peringkat perguruan tinggi seluruh dunia setiap enam bulan sekali, 
yaitu bulan Januari dan Juli. Peringkat webometrics saat ini menjadi salah satu indikator kualitas 

gi di dunia. Universitas Budi Luhur pada tahun 2009 sempat menduduki peringkat 19 untuk 
tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di 
bulan Juli 2010. Salah satu penyebab utama penurunan peringkat tersebut adalah pergantian nama domain 
resmi Universitas Budi Luhur pada awal tahun 2010. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat 
visibility yang menjadi salah satu faktor utama penentuan peringkat. Pada penelitian ini, dilakukan proses 

dap kondisi Universitas Budi Luhur saat ini dalam kaitannya dengan peringkat Webometrics. 
Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya disusun strategi yang terstruktur untuk meningkatkan peringkat 
Webometrics Universitas Budi Luhur. Dalam penelitian ini juga disusun rencana tindakan (action plan) 

langkah yang perlu dilakukan untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis 
sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka 

rguruan tinggi di Webometrics. 

webometrics, peringkat perguruan tinggi, strategi, action plan 

Ranking Webometrics merupakan ranking universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics Lab, 
sebuah kelompok penelitian dari Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang merupakan 
bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol [1]. Cybermetrics Lab mempublikasikan ranking 
universitas setiap enam bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Alamat situs resminya di 

Ranking webometrics diperoleh berdasarkan 4 (empat) faktor utama yaitu Visibility (V), Size (S), 
Rich Files (R) dan Scholar (Sc) [1], [2], [4]. Perhitungan dan pembobotannya adalah dengan me

Webometrics Rank = (4 x V) + (2 x S) + (1 x R) + (1 x Sc).  

: Jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari situs lain  (inlink), yang 
diperoleh dari Yahoo Search, Live Search dan Exalead.  

: Banyaknya halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, Live Search 

:  Volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas. Format file yang 
obe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan 

:  Sc ini diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan-tulisan ilmiah, laporan
dan tulisan yang bersifat akademis lainnya.  
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Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi di Webometrics: 

Peringkat Webometrics merupakan peringkat universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics 
National Research Council (CSIC), Spanyol. 

Cybermetrics Lab mempublikasikan peringkat perguruan tinggi seluruh dunia setiap enam bulan sekali, 
yaitu bulan Januari dan Juli. Peringkat webometrics saat ini menjadi salah satu indikator kualitas 

gi di dunia. Universitas Budi Luhur pada tahun 2009 sempat menduduki peringkat 19 untuk 
tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di 

ebut adalah pergantian nama domain 
resmi Universitas Budi Luhur pada awal tahun 2010. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat 
visibility yang menjadi salah satu faktor utama penentuan peringkat. Pada penelitian ini, dilakukan proses 

dap kondisi Universitas Budi Luhur saat ini dalam kaitannya dengan peringkat Webometrics. 
Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya disusun strategi yang terstruktur untuk meningkatkan peringkat 

isusun rencana tindakan (action plan) 
langkah yang perlu dilakukan untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis 

sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka 

Ranking Webometrics merupakan ranking universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics Lab, 
o de Información y Documentación (CINDOC) yang merupakan 

bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol [1]. Cybermetrics Lab mempublikasikan ranking 
universitas setiap enam bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Alamat situs resminya di 

Ranking webometrics diperoleh berdasarkan 4 (empat) faktor utama yaitu Visibility (V), Size (S), 
Rich Files (R) dan Scholar (Sc) [1], [2], [4]. Perhitungan dan pembobotannya adalah dengan menggunakan 

(1) 

: Jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari situs lain  (inlink), yang 

: Banyaknya halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, Live Search 

:  Volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas. Format file yang 
obe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan 

tulisan ilmiah, laporan-laporan, 

http://www.webometrics.info
mailto:achmad.solichin@budiluhur.ac.id


 

Universitas Budi Luhur merupakan salah satu universitas swasta yang beberapa tahun yang lalu 
sempat menduduki peringkat 19 (Januari 2009) untuk tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut 
terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di bulan Juli 
ranking tersebut adalah pergantian domain resmi Universitas Budi Luhur dari 
http://www.budiluhur.ac.id. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat visibility yang menjadi salah 
satu dasar perangkingan yang utama. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang terstruktur dan 
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ranking Webometric
penelitian ini juga disusun rencana tindakan (action plan) beserta langkah
untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat 
bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics.
 
 
2. ANALISIS KONDISI SAAT INI 
 

Ranking Webometrics Universitas Budi Luhur mengalami penurunan yang cukup signifikan di 
periode Juli 2010. Penyebab utama dari penurunan ter
menjadi http://www.budiluhur.ac.id yang terjadi di bulan Maret 2010. Namun sebenarnya, hal tersebut 
bukanlah satu-satunya penyebab penurunan ranking yang dialami oleh Universitas Budi Luhur. Hal pokok 
lainnya yang perlu dilihat adalah belum adanya strategi dan action yang dilakukan secara 
untuk meningkatkan nilai dari setiap kriteria penilaian Webometrics, yaitu dari sisi Visibility, Size, Rich 
Files maupun Scholar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali posisi Universitas Budi Luhur 
diperlukan komitmen dan kesungguhan
gambaran kondisi Universitas Budi Luhur, jika dilihat dari keempat kriteria penilaian yang ditetapkan dalam 
perankingan Webometrics.  
 
2.1. Visibility (V) 

Visibility (V) suatu situs (domain
“link:budiluhur.ac.id”. Visibility menggambarkan seberapa banyak situs lain yang mengutip atau 
memberikan link ke situs kita (inbound link
resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut.

 
Tabel 1: Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
 Google 

bl.ac.id 35 

budiluhur.ac.id 35 
 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi jumlah 
sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan dengan domain bl.ac.id, masih sangat kurang. 
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Universitas Budi Luhur merupakan salah satu universitas swasta yang beberapa tahun yang lalu 
sempat menduduki peringkat 19 (Januari 2009) untuk tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut 
terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di bulan Juli 2010. Salah satu penyebab utama penurunan 
ranking tersebut adalah pergantian domain resmi Universitas Budi Luhur dari http://www.bl.ac.id

ersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat visibility yang menjadi salah 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang terstruktur dan 
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ranking Webometrics Universitas Budi Luhur. Dalam 
penelitian ini juga disusun rencana tindakan (action plan) beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan 
untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat 

itas Budi Luhur dalam rangka peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics.

Ranking Webometrics Universitas Budi Luhur mengalami penurunan yang cukup signifikan di 
periode Juli 2010. Penyebab utama dari penurunan tersebut adalah pergantian nama domain resmi UBL 

yang terjadi di bulan Maret 2010. Namun sebenarnya, hal tersebut 
satunya penyebab penurunan ranking yang dialami oleh Universitas Budi Luhur. Hal pokok 

lainnya yang perlu dilihat adalah belum adanya strategi dan action yang dilakukan secara 
untuk meningkatkan nilai dari setiap kriteria penilaian Webometrics, yaitu dari sisi Visibility, Size, Rich 
Files maupun Scholar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali posisi Universitas Budi Luhur 
diperlukan komitmen dan kesungguhan dari seluruh pihak terkait di Universitas Budi Luhur. Berikut ini 
gambaran kondisi Universitas Budi Luhur, jika dilihat dari keempat kriteria penilaian yang ditetapkan dalam 

(V) suatu situs (domain) dapat dilihat dari mesin pencari dengan menggunakan kata kunci 
menggambarkan seberapa banyak situs lain yang mengutip atau 

inbound link). Berikut ini, jumlah alamat situs yang memberikan l
resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut. 

: Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
Yahoo Bing Exalead 

675 146 143 
16 575 0 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi jumlah inbound link
sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan dengan domain bl.ac.id, masih sangat kurang.  
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Universitas Budi Luhur merupakan salah satu universitas swasta yang beberapa tahun yang lalu 
sempat menduduki peringkat 19 (Januari 2009) untuk tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut 

2010. Salah satu penyebab utama penurunan 
http://www.bl.ac.id menjadi 

ersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat visibility yang menjadi salah 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang terstruktur dan 
s Universitas Budi Luhur. Dalam 

langkah yang perlu dilakukan 
untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat 

itas Budi Luhur dalam rangka peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics. 

Ranking Webometrics Universitas Budi Luhur mengalami penurunan yang cukup signifikan di 
sebut adalah pergantian nama domain resmi UBL 

yang terjadi di bulan Maret 2010. Namun sebenarnya, hal tersebut 
satunya penyebab penurunan ranking yang dialami oleh Universitas Budi Luhur. Hal pokok 

lainnya yang perlu dilihat adalah belum adanya strategi dan action yang dilakukan secara berkesinambungan 
untuk meningkatkan nilai dari setiap kriteria penilaian Webometrics, yaitu dari sisi Visibility, Size, Rich 
Files maupun Scholar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali posisi Universitas Budi Luhur 

dari seluruh pihak terkait di Universitas Budi Luhur. Berikut ini 
gambaran kondisi Universitas Budi Luhur, jika dilihat dari keempat kriteria penilaian yang ditetapkan dalam 

) dapat dilihat dari mesin pencari dengan menggunakan kata kunci 
menggambarkan seberapa banyak situs lain yang mengutip atau 

). Berikut ini, jumlah alamat situs yang memberikan link ke situs 

: Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 

inbound link masih 

http://www.budiluhur.ac.id
http://www.budiluhur.ac.id
http://www.bl.ac.id
http://www.bl.ac.id


 

Gambar 1: Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
2.2. Size (S) 

Size (S) merupakan banyaknya halaman dari situs resmi universitas yang ditemukan dari empat mesin 
pencari: Google, Yahoo, Live Search dan Exalead. Jumlah halaman ters
mengetikkan kata kunci pada mesin pencari seperti “site:budiluhur.ac.id”. Berikut ini, jumlah halaman yang 
dimiliki oleh situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut:
 

Tabel 2: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
 Google

bl.ac.id 4470

budiluhur.ac.id 2610
 

Gambar 2: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan 
 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi ukuran (jumlah halaman) 
masih sangat kurang. Bahkan jika dilihat di mesin pencari Google dan Exalead, masih lebih banyak berada di 
domain sebelumnya yaitu bl.ac.id.  

 
2.3. Rich Files (R) 

Rich Files (R) merupakan volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas dalam 
Format file Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint 
(.ppt). Berikut ini, jumlah file yang berada di situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat 
mesin pencari tersebut: 
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Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Size (S) merupakan banyaknya halaman dari situs resmi universitas yang ditemukan dari empat mesin 
pencari: Google, Yahoo, Live Search dan Exalead. Jumlah halaman tersebut dapat diketahui dengan 
mengetikkan kata kunci pada mesin pencari seperti “site:budiluhur.ac.id”. Berikut ini, jumlah halaman yang 
dimiliki oleh situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut:

: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
Google Yahoo Bing 

4470 1568 64 
2610 2730 2260 

 
: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi ukuran (jumlah halaman) 
masih sangat kurang. Bahkan jika dilihat di mesin pencari Google dan Exalead, masih lebih banyak berada di 

(R) merupakan volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas dalam 
Format file Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint 

ini, jumlah file yang berada di situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat 
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Perbandingan Visibility Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 

Size (S) merupakan banyaknya halaman dari situs resmi universitas yang ditemukan dari empat mesin 
ebut dapat diketahui dengan 

mengetikkan kata kunci pada mesin pencari seperti “site:budiluhur.ac.id”. Berikut ini, jumlah halaman yang 
dimiliki oleh situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut: 

: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 
Exalead 

497 
362 

budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi ukuran (jumlah halaman) 
masih sangat kurang. Bahkan jika dilihat di mesin pencari Google dan Exalead, masih lebih banyak berada di 

(R) merupakan volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas dalam 
Format file Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint 

ini, jumlah file yang berada di situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat 



 

Tabel 3: Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
 Google 

bl.ac.id 797 

budiluhur.ac.id 567 
 

Gambar 3:Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan jumlah file dalam bentuk pdf, ppt, doc 
berada di situs resmi Universitas Budi Luhur masih sangat sedikit, masih kurang dari 1000.

 
2.4. Scholar (Sc) 

Scholar (Sc) merupakan jumlah yang diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan
ilmiah, laporan-laporan, dan tulisan yan
penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan menggunakan kata kunci 
“universitas+budi+luhur” pada situs Google Scholar dihasilkan sejumlah 219 hasil pencarian
menggunakan kata kunci “universitas budi luhur” dihasilkan 1330 hasil.

Selain keempat komponen di atas, ranking suatu situs juga cukup signifikan turut mempengaruhi 
penilaian ranking Webometrics. Google PageRank dan Alexa Rank merupakan dua ranki
mencerminkan kepopuleran (visibility) suatu website. Berikut ini data ranking dari situs 
situs www.budiluhur.ac.id  
 
Tabel 4: Perbandingan Ranking Google PR dan Alexa Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Situs Google PR
bl.ac.id 
budiluhur.ac.id  
 
 
3. STRATEGI PENINGKATAN RANKING
 

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kembali ranking Webometrics Universitas Budi Luhur, maka 
diperlukan strategi yang berkesinambungan dan didukung oleh seluruh pihak terkait di Universitas Budi 
Luhur.  Strategi dan langkah-langkah (action) pencapaian dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu strategi 
dan langkah yang terkait kebijakan, teknis, content atau isi dan pendukung [3], [5], [6]. Jenis yang pertama 
yaitu langkah-langkah terkait kebijakan atau aturan merupakan langkah
terlebih dahulu karena akan menjadi landasan bagi langkah
maka pihak yang harus berperan aktif adalah pihak manajemen (pimpinan) sesuai dengan kebijakan yang 
harus diambil. 
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: Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
Yahoo Bing 

189 23 

354 115 

 
:Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan jumlah file dalam bentuk pdf, ppt, doc 
berada di situs resmi Universitas Budi Luhur masih sangat sedikit, masih kurang dari 1000.

(Sc) merupakan jumlah yang diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan
laporan, dan tulisan yang bersifat akademis lainnya. Komponen ini menggambarkan jumlah 

penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan menggunakan kata kunci 
“universitas+budi+luhur” pada situs Google Scholar dihasilkan sejumlah 219 hasil pencarian
menggunakan kata kunci “universitas budi luhur” dihasilkan 1330 hasil. 

Selain keempat komponen di atas, ranking suatu situs juga cukup signifikan turut mempengaruhi 
penilaian ranking Webometrics. Google PageRank dan Alexa Rank merupakan dua ranki
mencerminkan kepopuleran (visibility) suatu website. Berikut ini data ranking dari situs 

andingan Ranking Google PR dan Alexa Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)
Google PR Alexa 

2 560083 
2 178908 

STRATEGI PENINGKATAN RANKING 

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kembali ranking Webometrics Universitas Budi Luhur, maka 
diperlukan strategi yang berkesinambungan dan didukung oleh seluruh pihak terkait di Universitas Budi 

gkah (action) pencapaian dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu strategi 
dan langkah yang terkait kebijakan, teknis, content atau isi dan pendukung [3], [5], [6]. Jenis yang pertama 

langkah terkait kebijakan atau aturan merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan 
terlebih dahulu karena akan menjadi landasan bagi langkah-langkah yang lain. Karena terkait kebijakan, 
maka pihak yang harus berperan aktif adalah pihak manajemen (pimpinan) sesuai dengan kebijakan yang 
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: Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 
Exalead 
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99 

:Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan jumlah file dalam bentuk pdf, ppt, doc dan ps yang 
berada di situs resmi Universitas Budi Luhur masih sangat sedikit, masih kurang dari 1000. 

(Sc) merupakan jumlah yang diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan-tulisan 
g bersifat akademis lainnya. Komponen ini menggambarkan jumlah 

penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan menggunakan kata kunci 
“universitas+budi+luhur” pada situs Google Scholar dihasilkan sejumlah 219 hasil pencarian dan jika 

Selain keempat komponen di atas, ranking suatu situs juga cukup signifikan turut mempengaruhi 
penilaian ranking Webometrics. Google PageRank dan Alexa Rank merupakan dua ranking yang 
mencerminkan kepopuleran (visibility) suatu website. Berikut ini data ranking dari situs www.bl.ac.id dan 

andingan Ranking Google PR dan Alexa Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010) 
DMOZ 
Listed 

- 

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kembali ranking Webometrics Universitas Budi Luhur, maka 
diperlukan strategi yang berkesinambungan dan didukung oleh seluruh pihak terkait di Universitas Budi 

gkah (action) pencapaian dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu strategi 
dan langkah yang terkait kebijakan, teknis, content atau isi dan pendukung [3], [5], [6]. Jenis yang pertama 

mendasar yang harus dilakukan 
langkah yang lain. Karena terkait kebijakan, 

maka pihak yang harus berperan aktif adalah pihak manajemen (pimpinan) sesuai dengan kebijakan yang 

http://www.budiluhur.ac.id
http://www.bl.ac.id


 

Jenis yang kedua adalah langkah
teknis dan ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 
Langkah yang bersifat teknis pada umumnya merupakan t
Informasi sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi di Universitas Budi 
Luhur. Sedangkan jenis yang ketiga adalah langkah
ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan bersama
paling menentukan keberhasilan dari keseluruhan strategi peningkatan ranking Webometrics ini, karena pada 
akhirnya content-lah yang akan dinilai pada proses pera
pimpinan, karyawan, dosen hingga mahasiswa harus bersama
langkah-langkah terkait content ini. Kelompok yang keempat merupakan langkah
Langkah-langkah pendukung antara lain langkah
pentingnya Webometrics. Langkah pendukung ini akan turut serta mempengaruhi keberhasilan keseluruhan 
strategi ini. 
 

Gambar 4: Komponen Peningkatan 
 
Strategi 1. Mengatur Penamaan Domain dan Sub domain.

Saat ini, Universitas Budi Luhur memiliki domain utama 
dan fakultas di Universitas Budi Luhur, seperti BAAK dan Fakultas Teknologi Informasi juga memiliki sub
domain yang menginduk ke situs utama. Namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang belum 
memiliki sub domain sendiri. Disamping itu, kampus cabang  Universitas Budi Luhur di Rox
membuat domain sendiri dengan nama 
domain dan sub domain untuk seluruh bagian di Universitas Budi Luhur sebaiknya diatur dan dibuat agar 
semua mengarah ke domain utama yaitu budiluhur.ac.id.
 
Terkait dengan strategi yang pertama ini, langkah

Tabel 

Action-1.1. Membuat sub domain untuk semua bagian, fakultas dan kampus cabang di 
Universitas Budi Luhur. Semua sub domain tersebut juga dapat ditemukan dengan mudah di 
situs utama budiluhur.ac.id. Langkah-
melakukan inventarisasi sub domain yang sudah ada
digunakan, inventarisasi bagian-bagian yang belum memiliki sub domain
domain di situs utama budiluhur.ac.id. 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-1.2. Memastikan semua link (termasuk alamat email) sudah mengarah ke domain 
budiluhur.ac.id, tidak ada yang mengarah ke domain lama bl.ac.id.
adalah dengan memeriksa setiap link di seluruh situs
tersebut sudah mengarah ke domain budiluhur.ac.id
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-1.3. Memastikan semua link di dalam domain budiluhur.ac.id tidak ada yang mati 
(broken link). 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 
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Jenis yang kedua adalah langkah-langkah teknis. Langkah teknis terkait dengan hal
teknis dan ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 
Langkah yang bersifat teknis pada umumnya merupakan tanggung jawab dari Direktorat Teknologi 
Informasi sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi di Universitas Budi 
Luhur. Sedangkan jenis yang ketiga adalah langkah-langkah terkait dengan content atau isi. Jenis yang ketiga 

erupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan bersama-sama. Content merupakan jenis yang 
paling menentukan keberhasilan dari keseluruhan strategi peningkatan ranking Webometrics ini, karena pada 

lah yang akan dinilai pada proses perankingan Webometrics. Jadi semua pihak mulai dari 
pimpinan, karyawan, dosen hingga mahasiswa harus bersama-sama memiliki tanggung jawab terhadap 

ini. Kelompok yang keempat merupakan langkah-langkah pendukung. 
pendukung antara lain langkah-langkah terkait sosialisasi dan penjelasan terkait 

pentingnya Webometrics. Langkah pendukung ini akan turut serta mempengaruhi keberhasilan keseluruhan 

 
: Komponen Peningkatan Ranking Webometrics Universitas

. Mengatur Penamaan Domain dan Sub domain. 
Saat ini, Universitas Budi Luhur memiliki domain utama http://www.budiluhur.ac.id

i Luhur, seperti BAAK dan Fakultas Teknologi Informasi juga memiliki sub
domain yang menginduk ke situs utama. Namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang belum 
memiliki sub domain sendiri. Disamping itu, kampus cabang  Universitas Budi Luhur di Rox
membuat domain sendiri dengan nama http://bl-roxy.web.id.  Oleh karena itu, penentuan dan penamaan 
domain dan sub domain untuk seluruh bagian di Universitas Budi Luhur sebaiknya diatur dan dibuat agar 

ngarah ke domain utama yaitu budiluhur.ac.id. 

Terkait dengan strategi yang pertama ini, langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan (action
Tabel 5: Action Plan untuk Strategi 1 

ACTION 

Membuat sub domain untuk semua bagian, fakultas dan kampus cabang di 
Universitas Budi Luhur. Semua sub domain tersebut juga dapat ditemukan dengan mudah di 

-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan 
ntarisasi sub domain yang sudah ada, hapus sub domain yang sudah tidak 

bagian yang belum memiliki sub domain dan cek link sub 

Direktorat Teknologi Informasi 

Memastikan semua link (termasuk alamat email) sudah mengarah ke domain 
budiluhur.ac.id, tidak ada yang mengarah ke domain lama bl.ac.id. Cara yang dapat dilakukan 

eriksa setiap link di seluruh situs dan memastikan bahwa semua link 
sudah mengarah ke domain budiluhur.ac.id 

Direktorat Teknologi Informasi 

Memastikan semua link di dalam domain budiluhur.ac.id tidak ada yang mati 

Direktorat Teknologi Informasi 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

langkah teknis. Langkah teknis terkait dengan hal-hal yang bersifat 
teknis dan ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 

anggung jawab dari Direktorat Teknologi 
Informasi sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi di Universitas Budi 

atau isi. Jenis yang ketiga 
merupakan jenis yang 

paling menentukan keberhasilan dari keseluruhan strategi peningkatan ranking Webometrics ini, karena pada 
nkingan Webometrics. Jadi semua pihak mulai dari 

sama memiliki tanggung jawab terhadap 
langkah pendukung. 

langkah terkait sosialisasi dan penjelasan terkait 
pentingnya Webometrics. Langkah pendukung ini akan turut serta mempengaruhi keberhasilan keseluruhan 

Ranking Webometrics Universitas 

http://www.budiluhur.ac.id. Setiap bagian 
i Luhur, seperti BAAK dan Fakultas Teknologi Informasi juga memiliki sub-

domain yang menginduk ke situs utama. Namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang belum 
memiliki sub domain sendiri. Disamping itu, kampus cabang  Universitas Budi Luhur di Roxy, justru 

.  Oleh karena itu, penentuan dan penamaan 
domain dan sub domain untuk seluruh bagian di Universitas Budi Luhur sebaiknya diatur dan dibuat agar 

action) antara lain: 

KATEGORI 

TEKNIS 

TEKNIS 

TEKNIS 

http://www.budiluhur.ac.id
http://bl-roxy.web.id
http://www.budiluhur.ac.id


 

Action-1.4. Membuat peraturan penamaan sub domain di lingkungan Universitas Budi Luhur 
dalam bentuk instruksi kerja (IK). 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

 
Strategi 2. Meningkatkan Jumlah Inbound Link

Jumlah inbound link sangat mempengaruhi 
dapat diarahkan ke domain utama budiluhur.ac.id atau dapat juga diarahkan ke sub
utama. Untuk meningkatkan jumlah inbound link (backlink)
meningkatkan visibility-nya, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti pada tabel 6.
 

Tabel 

Action-2.1. Mendaftarkan situs budiluhur.ac.id ke semua direktori situs, 
site, social networking site dan mesin pencari.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-2.2. Membuat banner yang bisa dipasang di situs lain dengan 
dalam berbagai ukuran standar, yaitu Leaderboard (728 x 90 pixel), Full Banner (468 x 60 
pixel), Half Banner (234 x 60 pixel), Rectangle (180 x 150 pixel), Square Button (125 x 125 
pixel), Skyscraper (120 x 600 pixel), Wide Skyscraper 
(336 x 280 pixel) dan Micro Bar (88 x 31 pixel)
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-2.3. Menyediakan blog untuk staf, dosen dan mahasiswa. 
sosialisasi dan pelatihan agar dapat berjalan dengan baik.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-2.4. Membuat blog agregator 
merupakan blog yang isinya berasal dari berbagai situs yang lain. Penarikan (
berbagai situs dilakukan secara otomatis. 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-2.5. Menyarankan seluruh email yang digunakan oleh staf, dosen dan mahasiswa agar 
menyertakan footer berisi link ke situs UBL.
webmail / sistem. 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

Action-2.6. Memasang iklan di Facebook dan Google
(keyword) yang paling tepat untuk situs 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi 

 
Strategi 3. Meningkatkan Jumlah Halaman Situs budiluhur.ac.id

Tabel 

Action-3.1. Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar memiliki situs 
pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
Penanggung Jawab: Fakultas 

Action-3.2. Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar membuat artikel (tulisan) secara rutin dan 
mempublikasikannya di situs atau blog. Buat pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
meningkatkan jumlah tulisan, dapat diberikan penghargaan bagi tulisan yang berkualitas.
Penanggung Jawab: Fakultas 

Action-3.3. Membuat forum diskusi dan milis untuk staf, dosen dan mahasiswa
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

Action-3.4. Menyediakan sarana komunikasi maya (jejaring sosial) di lingkungan Universitas 
Budi Luhur.  
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ACTION 

Membuat peraturan penamaan sub domain di lingkungan Universitas Budi Luhur 

Direktorat Teknologi Informasi 

Inbound Link ke Situs budiluhur.ac.id 
sangat mempengaruhi visibility dari situs Universitas Budi Luhur. 

dapat diarahkan ke domain utama budiluhur.ac.id atau dapat juga diarahkan ke sub-domain di bawah domain 
inbound link (backlink) ke domain budiluhur.ac.id yang sekaligus akan 

nya, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti pada tabel 6. 

Tabel 6: Action Plan untuk Strategi 2 
ACTION 

Mendaftarkan situs budiluhur.ac.id ke semua direktori situs, social bookmarking 
dan mesin pencari. 

Direktorat Teknologi Informasi 

Membuat banner yang bisa dipasang di situs lain dengan mudah. Banner dibuat 
Leaderboard (728 x 90 pixel), Full Banner (468 x 60 

pixel), Half Banner (234 x 60 pixel), Rectangle (180 x 150 pixel), Square Button (125 x 125 
pixel), Skyscraper (120 x 600 pixel), Wide Skyscraper (160 x 600 pixel), Large Rectangle 
(336 x 280 pixel) dan Micro Bar (88 x 31 pixel) 

Direktorat Teknologi Informasi 

untuk staf, dosen dan mahasiswa. Perlu juga dilakukan 
pat berjalan dengan baik. 

Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas 

 untuk staf, dosen dan mahasiswa. Blog agregator 
yang isinya berasal dari berbagai situs yang lain. Penarikan (grabbing) isi dari 

berbagai situs dilakukan secara otomatis.  
Direktorat Teknologi Informasi 

Menyarankan seluruh email yang digunakan oleh staf, dosen dan mahasiswa agar 
berisi link ke situs UBL. Jika memungkinkan, dibuat footer otomatis dari 

Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas 

Memasang iklan di Facebook dan Google dengan menggunakan kata kunci 
yang paling tepat untuk situs Universitas Budi Luhur 

Direktorat Teknologi Informasi 

3. Meningkatkan Jumlah Halaman Situs budiluhur.ac.id 
 

Tabel 7: Action Plan untuk Strategi 3 
ACTION 

Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar memiliki situs atau blog. Buat 
pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. 

Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar membuat artikel (tulisan) secara rutin dan 
. Buat pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Untuk 

meningkatkan jumlah tulisan, dapat diberikan penghargaan bagi tulisan yang berkualitas. 

usi dan milis untuk staf, dosen dan mahasiswa 
Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Mahasiswa 

Menyediakan sarana komunikasi maya (jejaring sosial) di lingkungan Universitas 
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KATEGORI 

KEBIJAKAN 

dari situs Universitas Budi Luhur. Inbound link 
domain di bawah domain 

ke domain budiluhur.ac.id yang sekaligus akan 

KATEGORI 

TEKNIS 

TEKNIS 

TEKNIS 

TEKNIS 

KONTEN 

TEKNIS 

KATEGORI 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

TEKNIS, 
KONTEN 

TEKNIS, 
KONTEN 



 

Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

Action-3.5. Mewajibkan seluruh bagian / unit di UBL untuk mempublish seluruh informasi 
melalui situs. Sampaikan pemberitahuan resmi untuk seluruh unit / bagian mengenai 
pentingnya publikasi segala informasi melalui web
Penanggung Jawab: Fakultas, Rektorat

Action-3.6. Mewajibkan semua kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan UBL agar 
dilaporkan atau dipublikasikan melalui situs
mengenai publikasi kegiatan di Kampus.
kemampuan jurnalisme untuk selalu melaporkan setiap peristiwa
kampus. 
Penanggung Jawab: Humas dan Promosi, Mahasiswa

 
Strategi 4. Meningkatkan Kualitas Isi dari Situs budiluhur.ac.id
 

Tabel 

Action-4.1. Mengadakan pelatihan penulisan yang baik untuk staf dan 
dilakukan untuk melatih kemampuan menulis staf dan dosen, agar memenuhi kriteria utama 
mudah dibaca, dipahami dan SEO Friendly
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas

Action-4.2. Mengadakan pelatihan, seminar
internet (memiliki blog / situs). Perlu diadakan seminar terutama dengan tujuan untuk 
memperluas minat civitas akademika terhadap menulis di blog / situs.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi,

Action-4.3. Mendesain ulang situs utama UBL yang mengutamakan 
friendly namun memiliki tampilan yang menarik
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

Action-4.4. Membuat standarisasi tampilan dan aturan perancangan situs yang harus dipatuhi 
oleh seluruh bagian. Standarisasi tampilan perlu dilakukan agar situs mudah dikenali sebagai 
bagian dari situs Universitas Budi Luhur. Standarisasi tampilan terutama pada tata letak 
(layout) situs. 
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Unit.

Action-4.5. Menugaskan suatu bagian / staf khusus untuk mengawasi, mengedit dan 
memonitor seluruh isi website yang ditampilkan. Hal tersebut diperlukan agar isi informasi 
yang ditampilkan tetap terjaga kualitas dan konsistensinya.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

 
Strategi 5. Meningkatkan Jumlah File yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id
 

Tabel 

Action-5.1. Mewajibkan seluruh dosen agar mempublish materi perkuliahaan di situs, 
terutama dalam bentuk PDF, PPT, PS 
akademik untuk mengontrol pelaksanaannya.
Penanggung Jawab: Fakultas, Akademik

Action-5.2. Menyediakan sarana untuk 
learning).  
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi

Action-5.3. Membuat situs / aplikasi 
diperlukan untuk memperkaya content dan informasi di Universitas Budi Luhur.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi
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ACTION 

rektorat Teknologi Informasi, Humas dan Promosi 

Mewajibkan seluruh bagian / unit di UBL untuk mempublish seluruh informasi 
Sampaikan pemberitahuan resmi untuk seluruh unit / bagian mengenai 

gala informasi melalui web. Jika diperlukan, dapat diadakan pelatihan 
, Rektorat 

Mewajibkan semua kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan UBL agar 
melalui situs. Koordinasikan dengan pihak Humas dan Promosi 

mengenai publikasi kegiatan di Kampus. Dapat memanfaatkan mahasiswa yang memiliki 
kemampuan jurnalisme untuk selalu melaporkan setiap peristiwa, event dan kegiatan di 

Promosi, Mahasiswa 

4. Meningkatkan Kualitas Isi dari Situs budiluhur.ac.id 

Tabel 8: Action Plan untuk Strategi 4 
ACTION 

Mengadakan pelatihan penulisan yang baik untuk staf dan dosen. Pelatihan perlu 
dilakukan untuk melatih kemampuan menulis staf dan dosen, agar memenuhi kriteria utama 

SEO Friendly 
Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas 

seminar dan publikasi tentang pentingnya menulis di 
/ situs). Perlu diadakan seminar terutama dengan tujuan untuk 

memperluas minat civitas akademika terhadap menulis di blog / situs. 
Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Mahasiswa 

Mendesain ulang situs utama UBL yang mengutamakan readibility dan SEO 
namun memiliki tampilan yang menarik. 

Direktorat Teknologi Informasi 

tampilan dan aturan perancangan situs yang harus dipatuhi 
oleh seluruh bagian. Standarisasi tampilan perlu dilakukan agar situs mudah dikenali sebagai 
bagian dari situs Universitas Budi Luhur. Standarisasi tampilan terutama pada tata letak 

Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Unit. 

Menugaskan suatu bagian / staf khusus untuk mengawasi, mengedit dan 
yang ditampilkan. Hal tersebut diperlukan agar isi informasi 

ampilkan tetap terjaga kualitas dan konsistensinya. 
Direktorat Teknologi Informasi 

5. Meningkatkan Jumlah File yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id 

Tabel 9: Action Plan untuk Strategi 5 
ACTION 

Mewajibkan seluruh dosen agar mempublish materi perkuliahaan di situs, 
 atau DOC. Perlu peran aktif dari fakultas dan pihak 

akademik untuk mengontrol pelaksanaannya. 
Fakultas, Akademik 

Menyediakan sarana untuk berbagi materi perkuliahan (misalnya dengan sistem e-

Direktorat Teknologi Informasi 

Membuat situs / aplikasi social bookmarking (seperti delicious.com) . Hal ini 
dan informasi di Universitas Budi Luhur. 

Direktorat Teknologi Informasi 
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KATEGORI 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

KATEGORI 

PENDUKUNG 

PENDUKUNG 

TEKNIS 

KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

KATEGORI 

KEBIJAKAN, 
KONTEN 

TEKNIS 

TEKNIS, 
KONTEN 



 

Action-5.4. Menyertakan file dalam format pdf, doc, ppt atau ps dala
dipublikasikan di situs. Perlu himbauan dan koordinasi dengan setiap fakultas dan unit yang 
bertanggung jawab terhadap situs. 
Penanggung Jawab: Fakultas, Unit 

Action-5.5. Mempublikasikan tugas kuliah mahasiswa melalui suatu 
(misalnya melalui elearning). Perlu koordinasi dengan fakultas untuk menekankan agar tugas
tugas perkuliahan diupload melalui elearning. Perlu juga dipersiapkan untuk server dan media 
penyimpanannya. 
Penanggung Jawab: Fakultas, Direktorat

Strategi 6. Meningkatkan Jumlah Karya Ilmiah dan Jurnal yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id
 

Tabel 

Action-6.1. Mempublikasikan katalog koleksi perpustakaan ke website.
Penanggung Jawab: LPPM, Perpustakaan

Action-6.2. Mempublikasikan seluruh koleksi (abstraksi) karya ilmiah mahasiswa (KKP, 
Skripsi dan tesis) ke website. Disediakan juga download file abstraksi dalam bentuk PDF.
Penanggung Jawab: LPPM, Perpustakaan

Action-6.3. Mempublikasikan seluruh jurnal penelitian dan paper 
sarananya). 
Penanggung Jawab: LPPM, Perpustakaan

Action-6.4. Memperluas koleksi karya ilmiah dengan cara bergabung dengan GARUDA, salah 
satu portal koleksi karya ilmiah nasional.
Penanggung Jawab: LPPM, Perpustakaan, Dir

 
Strategi 7. Membangun Komunitas Sosial (
 

Tabel 

Action-7.1. Membangun komunitas sosial seperti 
Youtube dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan secara terus menerus untuk membangun 
Corporate Branding (Pencitraan Universitas).
Penanggung Jawab: Humas & Promosi

Action-7.2. Mengadakan publikasi mengenai pentingnya meningkatkan ranking Webometrics. 
Publikasi dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, banner di situs, dsb.
Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Humas & Promosi

 
4. PERENCANAAN WAKTU 
 

Tabel 12: Perencanaan Waktu untuk Action Plan

ACTION 
1 2 3 

Action-1.1 X   
Action-1.2 X   
Action-1.3 X   
Action-1.4 X X  
Action-2.1 X X  
Action-2.2 X X X 
Action-2.3 X X X 
Action-2.4 X X X 
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ACTION 

Menyertakan file dalam format pdf, doc, ppt atau ps dalam setiap informasi yang 
di situs. Perlu himbauan dan koordinasi dengan setiap fakultas dan unit yang 

tugas kuliah mahasiswa melalui suatu tempat / aplikasi 
(misalnya melalui elearning). Perlu koordinasi dengan fakultas untuk menekankan agar tugas-
tugas perkuliahan diupload melalui elearning. Perlu juga dipersiapkan untuk server dan media 

, Direktorat Teknologi Informasi 
6. Meningkatkan Jumlah Karya Ilmiah dan Jurnal yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id

Tabel 10: Action Plan untuk Strategi 6 
ACTION 

katalog koleksi perpustakaan ke website. 
LPPM, Perpustakaan 

seluruh koleksi (abstraksi) karya ilmiah mahasiswa (KKP, 
Skripsi dan tesis) ke website. Disediakan juga download file abstraksi dalam bentuk PDF. 

LPPM, Perpustakaan 

seluruh jurnal penelitian dan paper melalui website (disediakan 

LPPM, Perpustakaan 

Memperluas koleksi karya ilmiah dengan cara bergabung dengan GARUDA, salah 
satu portal koleksi karya ilmiah nasional. 

LPPM, Perpustakaan, Direktorat Teknologi Informasi 

7. Membangun Komunitas Sosial (Social Networking Community). 

Tabel 11: Action Plan untuk Strategi 7 
ACTION 

Membangun komunitas sosial seperti melalui Facebook, Twitter, Friendster, 
Youtube dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan secara terus menerus untuk membangun 
Corporate Branding (Pencitraan Universitas). 

Humas & Promosi 

mengenai pentingnya meningkatkan ranking Webometrics. 
Publikasi dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, banner di situs, dsb. 

Direktorat Teknologi Informasi, Humas & Promosi 

: Perencanaan Waktu untuk Action Plan 
Bulan ke- 

4 5 6 7 8 9 10 
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KATEGORI 

KONTEN 

KONTEN 

6. Meningkatkan Jumlah Karya Ilmiah dan Jurnal yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id 

KATEGORI 

KONTEN 

KONTEN 

KONTEN 

KEBIJAKAN, 
KONTEN, 
TEKNIS 

KATEGORI 

TEKNIS, 
KONTEN 

PENDUKUNG 

 11 12 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ACTION 
1 2 3 

Action-2.5 X   
Action-2.6 X   
Action-3.1  X X 
Action-3.2  X X 
Action-3.3 X X X 
Action-3.4  X X 
Action-3.5 X X X 
Action-3.6 X X X 
Action-4.1  X X 
Action-4.2  X X 
Action-4.3 X X X 
Action-4.4  X X 
Action-4.5   X 
Action-5.1 X X  
Action-5.2 X X  
Action-5.3   X 
Action-5.4 X X X 
Action-5.5 X X X 
Action-6.1 X X X 
Action-6.2 X X X 
Action-6.3 X X X 
Action-7.1 X X X 
Action-7.2 X X  

 
5. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini, Universitas Budi Luhur 
mengalami penurutan peringkat webometrics sehingga diperlukan langkah
meningkatkan peringkat webometrics kembali. Langkah
dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu langkah terkait kebijakan, 
teknis dan langkah pendukung. Sedangkan langkah
langkah yang selanjutnya diturunkan menjadi 31 langkah nyata (
disusun rencana pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun. 
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Bulan ke- 
4 5 6 7 8 9 10 
       
       

X       
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X       
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X       
X       
X X      
       

X X X X X X X 
       
       

X X      
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
       

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini, Universitas Budi Luhur 
mengalami penurutan peringkat webometrics sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk 
meningkatkan peringkat webometrics kembali. Langkah-langkah strategis yang berhasil diidentifikasikan 
dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu langkah terkait kebijakan, 
teknis dan langkah pendukung. Sedangkan langkah-langkah strategis yang dihasilkan terdiri dari 7 (tujuh) 

yang selanjutnya diturunkan menjadi 31 langkah nyata (action plan). Dari setiap langkah nyata lalu 
disusun rencana pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun.  

Webometrics Methodology, diakses pada 5 Oktober 2010 d
http://www.webometrics.info/methodology.html.  

Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences 
on Concepts, Retrieval, and Services). San Rafael, CA: Morgan and 

Webometrics Strategy Brief, September 2008. 
Tomas C. Almind and Peter Ingwersen (1997). "Informetric analyses on the World Wide Web: 

ethodological approaches to 'webometrics'". Journal of Documentation : pp 404–426.
Lennart Björneborn and Peter Ingwersen (2004). "Toward a basic framework for webometrics". 
of the American Society for Information Science and Technology: pp. 1216–1227 
Peter Ingwersen (1998). "The calculation of web impact factors". Journal of Documentation

Mike Thelwall, Liwen Vaughan, Lennart Björneborn (2005). "Webometrics". Annual Review of 
Information Science and Technology : pp.81–135.  
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 11 12 
  
  
  

X X 
X X 
  

X X 
X X 
  
  
  
  

X X 
  
  
  

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini, Universitas Budi Luhur 
langkah strategis untuk 

gis yang berhasil diidentifikasikan 
dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu langkah terkait kebijakan, content atau isi, 

langkah strategis yang dihasilkan terdiri dari 7 (tujuh) 
). Dari setiap langkah nyata lalu 

, diakses pada 5 Oktober 2010 dari Webometrics: 

Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences 
. San Rafael, CA: Morgan and 

Tomas C. Almind and Peter Ingwersen (1997). "Informetric analyses on the World Wide Web: 
426. 

Lennart Björneborn and Peter Ingwersen (2004). "Toward a basic framework for webometrics". Journal 

Journal of Documentation: pp. 236–

Annual Review of 

http://www.webometrics.info/methodology.html
http://www.webometrics.info/methodology.html


 

Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada PT. Chevron Indonesia 
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 PT. Chevron is the world's largest energy companies. Headquartered in San Ramon, California, US
and active in more than 180 countries, Chevron is engaged in every aspect of oil and gas industry, 
exploration and production, refining, marketing, transportation, chemical production and sales, and power. 
In the branches in Indonesia, there are daily ac
send some employees to work outside the city or in the city.
         The process of business trip made by PT. Chevron Indonesia at present has not been done in a 
computerized, so it often creates many problems from the start than making monthly reports to the paper of 
transactions that may be missing or spread because of stacked paper transactions. An effort to computerize it 
has become a necessity for the smooth operation and progress which is c
solve the problems. 
    Based on this, a computerized system is needed for supporting and improving quality performance of 
PT. Chevron Indonesia as a whole administration official travel. The system is built using Object
approach in the analysis and implemented using Microsoft Visual Studio 2005 with Microsoft Access 2003 
database. 
 
Keyword : Business Trip Information Systems
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Dengan  perkembangan  dunia 
kegiatan manusia khususnya di dunia
suatu  hasil  yang  diinginkan.  Ketidaklan
kekacauan  dalam  pengambilan  keput
strategi. Adanya  kebutuhan  akan  informasi 
yang baik dan cepat. Salah satunya 
pekerjaan sehingga tercapai efisiensi te

Demikian  pula  yang  dirasa
perjalanan dinas  masih  bersifat  manual 
bulannya  semakin  rumit. Pelayanan 
perjalanan dinas yang terkomputerisasi 
perusahaan,  yang  sangat  dibutuhkan 
perencanaan,   pengawasan,   dan pengendalian 
manajement  selanjutnya. Mengingat pe
cepat, informatif dan tepat waktu, maka penulis merancang sebuah sistem informasi yang membantu 
memberikan solusi untuk menangani masalah yang ada
 
2. MASALAH DAN TUJUAN 
 

2.1. Masalah 
Permasalahan  yang  dihadapi

ini masih dilakukan secara 
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PT. Chevron is the world's largest energy companies. Headquartered in San Ramon, California, US
and active in more than 180 countries, Chevron is engaged in every aspect of oil and gas industry, 
exploration and production, refining, marketing, transportation, chemical production and sales, and power. 
In the branches in Indonesia, there are daily activities as a business trip of PT. Chevron Indonesia need to 
send some employees to work outside the city or in the city. 

The process of business trip made by PT. Chevron Indonesia at present has not been done in a 
s many problems from the start than making monthly reports to the paper of 

transactions that may be missing or spread because of stacked paper transactions. An effort to computerize it 
has become a necessity for the smooth operation and progress which is controlled and integrated. So it can 

Based on this, a computerized system is needed for supporting and improving quality performance of 
PT. Chevron Indonesia as a whole administration official travel. The system is built using Object
approach in the analysis and implemented using Microsoft Visual Studio 2005 with Microsoft Access 2003 

Business Trip Information Systems 

unia  teknologi  saat  ini,  segala  sesuatunya  berhu
dunia bisnis, menginginkan proses yang serba cepat untuk 
tidaklancaran  dalam  pengolahan  arus informasi  dapat 

keputusan,  pengendalian, operasional serta perenc
informasi  yang  semakin  meningkat,  maka  diperlukannya suatu

 dengan jalan komputerisasi yang dapat  meningkatkan kecepatan 
i tenaga dan waktu dalam mengolah data. 

dirasakan  oleh  PT. Chevron Indonesia ,dimana  
anual  sehingga  proses  pelaporan dan  pencatatan  yang 
anan  dengan cara yang lama sudah tidak memadai lagi.

yang terkomputerisasi berguna untuk  mengetahui  bagaimana 
tuhkan  bagi pihak   internal   perusahaan.   Selain   itu  

n pengendalian  yang  mendukung  dalam  pengam
pentingnya informasi perjalanan dinas yang harus dila

u, maka penulis merancang sebuah sistem informasi yang membantu 
memberikan solusi untuk menangani masalah yang ada. 

dihadapi adalah sistem pengelolaan data perjalanan dinas
ara manual. Pada keadaan sekarang sistem secara man
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PT. Chevron is the world's largest energy companies. Headquartered in San Ramon, California, USA 
and active in more than 180 countries, Chevron is engaged in every aspect of oil and gas industry, 
exploration and production, refining, marketing, transportation, chemical production and sales, and power. 

tivities as a business trip of PT. Chevron Indonesia need to 

The process of business trip made by PT. Chevron Indonesia at present has not been done in a 
s many problems from the start than making monthly reports to the paper of 

transactions that may be missing or spread because of stacked paper transactions. An effort to computerize it 
ontrolled and integrated. So it can 

Based on this, a computerized system is needed for supporting and improving quality performance of 
PT. Chevron Indonesia as a whole administration official travel. The system is built using Object Oriented 
approach in the analysis and implemented using Microsoft Visual Studio 2005 with Microsoft Access 2003 

berhubungan dengan 
at untuk  mencapai  

dapat  mengakibatkan  
canaan teknis dan 

diperlukannya suatu sistem 
eningkatkan kecepatan 

 dalam menangani  
yang  terjadi  setiap  
ai lagi. Informasi 

ana  perkembangan  
tu   penting   untuk   

yang  mendukung  dalam  pengambilan  keputusan  
dilaporkan dengan 

u, maka penulis merancang sebuah sistem informasi yang membantu 

perjalanan dinas yang ada saat 
ara manual kurang 

mailto:anita.diana@budiluhur.ac.id
mailto:anita.diana@budiluhur.ac.id
mailto:andi1506@gmail.com


 

mendukung, karena: 
a. Terjadi kesalahan dalam pr
b. Terdapat   pencatatan   yang  

kerangkapan data. 
c. Diperlukan waktu yang lama

catatan perjalanan dinas. 
d. Terlambatnya  laporan  seb
e. Pencarian data yang banyak memakan
 
2.2. Ruang Lingkup Masalah

Pada  penulisan   makalah 
perjalanan dinas  yang  bersifat 
manager membuat surat perintah dinas
dinas serta pembuatan dokumen
 
2.3. Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan adalah untuk :
a. Membantu memperbaiki dan mempercepat kinerja perusahaan dalam pengolahan data dan 

penyajian informasi serta laporan yang berhubungan  dengan sistem perjalanan dinas ini. 
b. Membuat kinerja staff administrasi 

akurat sehingga membuat efisiensi menjadi lebih baik.
c. Memberikan sistem usulan

 
3. LANDASAN TEORI 
 

Pada  bagian  ini  berisi  pengantar  teori 
makalah  ini.  Secara  garis  besar  akan 
akan membantu kita dalam memahami
 

3.1 Informasi 
Definisi umum informasi menu

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini dan mendatang” [1]. 

Informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan tentu saja adala
bermutu. Mutu atau kualitas informasi dapat diukur dari :
a. Akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari suatu kesalahan dan tidak menyesatkan.
b. Tepat waktu. Sebuah informasi harus dapat disediakan pada saat dibutuhkan, apabila informasi

terlambat diberikan maka nilai dari informasi tersebut dapat berkurang dan tidak berguna lagi.
c. Relevan. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kebutuhan 

informasi untuk setiap penerima dapat berbeda, sehingga isi dari infor
satu penerima dan menjadi tidak bermakna pada penerima yang lainnya. 

 
3.2 Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan hal penunjang yang sangat penting bagi semua tingkat manajemen 
di suatu organisasi dalam pengambilan setiap kep
karangannya mendefinisikan sistem informasi sebagai : “
tujuannya menghasilkan informasi
komponen yang saling berhub
(Jogiyanto, 2005:34) [2]. Informasi 
dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Jogiyanto, 2005:35) [2].

Berdasarkan teori di atas, 
kumpulan komponen-komponen, bisa berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan 
komunikasi dan sumber data yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah 
informasi. 
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roses perhitungan karena banyaknya data yang diola
yang   dilakukan   berulang   sehingga   menimbulkan  

lama untuk membuat laporan karena harus membu

bagai  bahan  informasi  yang  diterima  oleh  Direktur 
ak memakan waktu. 

kup Masalah 
makalah  ini,  penulis  membatasi   masalah   hanya  akan membahas 

bersifat  dinas luar daerah, tanpa perhitungan biaya perjalanan. 
manager membuat surat perintah dinas sampai pembuatan laporan mengenai tra

dokumen-dokumen transaksi. 

ntuk : 
Membantu memperbaiki dan mempercepat kinerja perusahaan dalam pengolahan data dan 
penyajian informasi serta laporan yang berhubungan  dengan sistem perjalanan dinas ini. 
Membuat kinerja staff administrasi PT. Chevron Indonesia menjadi lebih 
akurat sehingga membuat efisiensi menjadi lebih baik. 

an komputerisasi pada bagian perjalanan dinas. 

antar  teori  yang  menjadi  landasan  bagi  penulis  dalam menyusun 
akan  dijelaskan  konsep-konsep  dasar  dan pengertia

ami rancangan sistem dibuat dalam makalah ini. 

asi menurut Gordon B. Davis : “Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini dan mendatang” [1].  

Informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan tentu saja adala
bermutu. Mutu atau kualitas informasi dapat diukur dari : 

Akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari suatu kesalahan dan tidak menyesatkan.
Tepat waktu. Sebuah informasi harus dapat disediakan pada saat dibutuhkan, apabila informasi
terlambat diberikan maka nilai dari informasi tersebut dapat berkurang dan tidak berguna lagi.
Relevan. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kebutuhan 
informasi untuk setiap penerima dapat berbeda, sehingga isi dari informasi dapat bernilai pada 
satu penerima dan menjadi tidak bermakna pada penerima yang lainnya.  

Sistem informasi merupakan hal penunjang yang sangat penting bagi semua tingkat manajemen 
di suatu organisasi dalam pengambilan setiap keputusan. Jogiyanto HM (2005) pada buku 
karangannya mendefinisikan sistem informasi sebagai : “Sistem Informasi adalah suatu system yang 
tujuannya menghasilkan informasi” [2]. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen 
komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan 
dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Jogiyanto, 2005:35) [2]. 

Berdasarkan teori di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi merupakan 
komponen, bisa berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan 

komunikasi dan sumber data yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah 
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ah. 
menimbulkan   banyak 

membuka arsip- arsip 

Direktur  atau Manager. 

akan membahas  proses  
dinas luar daerah, tanpa perhitungan biaya perjalanan.  Mulai  dari  

transaksi perjalanan 

Membantu memperbaiki dan mempercepat kinerja perusahaan dalam pengolahan data dan 
penyajian informasi serta laporan yang berhubungan  dengan sistem perjalanan dinas ini.  

menjadi lebih cepat, tepat, dan 

penulis  dalam menyusun  
n pengertian-pengertian yang 

ut Gordon B. Davis : “Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

Informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan tentu saja adalah informasi yang 

Akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari suatu kesalahan dan tidak menyesatkan. 
Tepat waktu. Sebuah informasi harus dapat disediakan pada saat dibutuhkan, apabila informasi  
terlambat diberikan maka nilai dari informasi tersebut dapat berkurang dan tidak berguna lagi.  
Relevan. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kebutuhan 

masi dapat bernilai pada 

Sistem informasi merupakan hal penunjang yang sangat penting bagi semua tingkat manajemen 
utusan. Jogiyanto HM (2005) pada buku 

Sistem Informasi adalah suatu system yang 
adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen – 

ungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 
adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan 

kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi merupakan 
komponen, bisa berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan 

komunikasi dan sumber data yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah 



 

 
3.3 Analisa dan Perancangan Sistem

Analisa sistem dapat pula didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem dengan maksud 
untuk mencari dan mempelajari permasalahan dan hambatan yang terjadi, lalu mencari penyelesaian 
serta menetapkan kebutuhan yang diha
hambatan yang ada. Whitten (2004:427) mendefinisikan
kebutuhan dan solusi dasar komputer, model sistem, dan teknik implementasi yang digunakan” [3].

Naiburg (2002:2) Mendefinisikan “
yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur kerja fungsi, urutan queyi, perancangan 
aplikasi,  perancangan database, dan arsitektur sistem” [4]. Pada dasarnya 
pada bahasa pemrograman tertentu, dan dalam pengembangan aplikasinya dibuat dengan 
menggunakan konsep pemrograman berorientasi obyek atau OOP (

Pada UML terdapat beberapa diagram yang digunakan untuk merancan
sebuah sistem perangkat lunak, sebagai berikut ini : 
a. Use Case Diagram  

Adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user dan 
merupakan pola perilaku sistem. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara internal 
sistem dan eksternal sistem, atau hubungan antara 

b. Activity Diagram  
Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana masing–masing aliran berawal, putusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana 
mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mung
terjadi pada beberapa eksekusi. 
sebuah system (dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses
proses dan jalur–jalur aktivitas dari level atas secara umum. 

c. Diagram urutan (Sequence Diagram
“Diagram urutan menggambarkan berbagai interaksi antar obyek yang terjadi didalam sebuah 
sistem, dan digunakan untuk memahami berbagai queri yang dapat mempengaruhi database dan 
implentasi informasi” Naiburg (2002:11) [4]. 

d. Class Diagram 
1) Class 

Class memiliki tiga area pokok yaitu
menggambarkan nama dari sebuah obyek, atribut menggambarkan batasan dari nilai yang 
dapat dimiliki oleh obyek, dan 
dapat dipenuhi oleh kelas.
Simbol :  

 
 
 
 

2) Association 
Association menggambarkan mekanisme komunikasi suatu obyek dengan obyek lainnya. 
Atau dapat juga menggambarkan ketergantungan antar kelas.
Simbol : 

 

3) Aggregate 
Aggregate menggambarkan bahwa suatu obyek secara fisik dibentuk dari obyek
atau secara logis mengandung obyek lain.
Simbol : 
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3 Analisa dan Perancangan Sistem 
Analisa sistem dapat pula didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem dengan maksud 

untuk mencari dan mempelajari permasalahan dan hambatan yang terjadi, lalu mencari penyelesaian 
serta menetapkan kebutuhan yang diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi permasalahan dan 
hambatan yang ada. Whitten (2004:427) mendefinisikan“Perancangan sistem merupakan penentuan 
kebutuhan dan solusi dasar komputer, model sistem, dan teknik implementasi yang digunakan” [3].

02:2) Mendefinisikan “UML (Unifed Modeling Langue) merupakan sebuah bahasa 
yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur kerja fungsi, urutan queyi, perancangan 
aplikasi,  perancangan database, dan arsitektur sistem” [4]. Pada dasarnya UML
pada bahasa pemrograman tertentu, dan dalam pengembangan aplikasinya dibuat dengan 
menggunakan konsep pemrograman berorientasi obyek atau OOP (Object Oriented Programming

Pada UML terdapat beberapa diagram yang digunakan untuk merancang dan implementasi 
sebuah sistem perangkat lunak, sebagai berikut ini :  

Adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user dan 
merupakan pola perilaku sistem. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara internal 
sistem dan eksternal sistem, atau hubungan antara system dan actor. 

menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
masing aliran berawal, putusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana 

mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mung
terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram tidak menggambarkan 

(dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses
jalur aktivitas dari level atas secara umum.  
Sequence Diagram) 

“Diagram urutan menggambarkan berbagai interaksi antar obyek yang terjadi didalam sebuah 
sistem, dan digunakan untuk memahami berbagai queri yang dapat mempengaruhi database dan 
implentasi informasi” Naiburg (2002:11) [4].  

memiliki tiga area pokok yaitu nama kelas, atribut, dan method. 
menggambarkan nama dari sebuah obyek, atribut menggambarkan batasan dari nilai yang 
dapat dimiliki oleh obyek, dan method menggambarkan implementasi dari layan
dapat dipenuhi oleh kelas. 

Gambar 1: 3.3.1 : Class 
 

menggambarkan mekanisme komunikasi suatu obyek dengan obyek lainnya. 
Atau dapat juga menggambarkan ketergantungan antar kelas. 

Gambar 2: 3.3.2 : Association 
 

menggambarkan bahwa suatu obyek secara fisik dibentuk dari obyek
atau secara logis mengandung obyek lain. 

Gambar 3: 3.3.3 : Aggregate 

NewClass
name
name2
name3

opname()
opname2()
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Analisa sistem dapat pula didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem dengan maksud 
untuk mencari dan mempelajari permasalahan dan hambatan yang terjadi, lalu mencari penyelesaian 

rapkan dapat memperbaiki dan mengatasi permasalahan dan 
Perancangan sistem merupakan penentuan 

kebutuhan dan solusi dasar komputer, model sistem, dan teknik implementasi yang digunakan” [3].   
merupakan sebuah bahasa 

yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis, alur kerja fungsi, urutan queyi, perancangan 
UML tidak berdasarkan 

pada bahasa pemrograman tertentu, dan dalam pengembangan aplikasinya dibuat dengan 
Object Oriented Programming). 

g dan implementasi 

Adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user dan 
merupakan pola perilaku sistem. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara internal 

menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
masing aliran berawal, putusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana 

mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin 
tidak menggambarkan behaviour internal 

(dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses–

“Diagram urutan menggambarkan berbagai interaksi antar obyek yang terjadi didalam sebuah 
sistem, dan digunakan untuk memahami berbagai queri yang dapat mempengaruhi database dan 

method. Nama kelas 
menggambarkan nama dari sebuah obyek, atribut menggambarkan batasan dari nilai yang 

menggambarkan implementasi dari layanan yang 

menggambarkan mekanisme komunikasi suatu obyek dengan obyek lainnya. 

menggambarkan bahwa suatu obyek secara fisik dibentuk dari obyek-obyek lain, 



 

4) Multiplicity 
Multiplicity menggambarkan banyaknya obyek
Simbol : 

 
 

 
3.4  Perancangan Basis Data 

a. Basis Data 
Turban et.all (2006:631) mengungkapkan “Basis data merupakan sekelompok logis file 
file yang saling berhubungan dan berfungsi untuk 

b. Diagram ER 
1) Diagram–ER digunakan untuk merancang skema dari basis data. 

  Entitas, digunakan untuk menunjukkan sekumpulan orang, tempat, obyek atau konsep, dan 
sebagainya yang mempunyai atribut yang nilainya diperlukan dalam sistem. 
dengan : 

2) Relationship (hubungan), digambarkan dengan belah ketupat dengan garis yang 
menghubungkan ke entitas yang terkait, maka hubungan, diberi nama dengan 
menggunakan kata kerja. 
hubungan yang mengkaitkan antara entitas yang berbeda.

3)  

4) Atribut, menunjukkan karakteristik dari tiap entitas atau hubungan merupakan 
yang menjelaskan entitas atau hubungan sehingga atribut dikatakan sebagai elemen 
data dari entitas dan relasi.

5) Cardinality, menunjukan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas. Jenis
kardinalitas adalah : 
a) Satu ke satu (1:1)

Tingkat hubung
pertama hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas 
kedua. Demikian juga sebaliknya, satu kejadian pada entitas kedua hanya bisa 
mempunyai satu hubungan satu kejadian pada enti

b) Satu ke banyak (1:M)
Tingkat hubungan satu ke banyak (1:M) adalah sama dengan banyak ke satu 
(M:1), tergantung dari mana tingkat hubungan tersebut dilihat untuk satu kejadian 
pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kej
pada entitas kedua. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang kedua hanya bisa 
mempuyai satu hubungan  dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.

c) Banyak ke banyak (M:M atau M:N)
Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada 
akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya. Baik 
dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi entitas yang kedua.

c. Transformasi ERD ke 
Sebuah model sistem yang digambarkan 
pola atau aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan konversi ke LRS, maka 
perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan

1) Sebuah entitas akan diubah ke bentuk kotak
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menggambarkan banyaknya obyek yang terhubung satu dengan yang lainnya.

Gambar 4: 3.3.4 : Multiplicity 

 

Turban et.all (2006:631) mengungkapkan “Basis data merupakan sekelompok logis file 
file yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menyimpan data” [5]. 

digunakan untuk merancang skema dari basis data.  
Entitas, digunakan untuk menunjukkan sekumpulan orang, tempat, obyek atau konsep, dan 
sebagainya yang mempunyai atribut yang nilainya diperlukan dalam sistem. 

 
Gambar 5: 3.4.1 : Entitas 

 
(hubungan), digambarkan dengan belah ketupat dengan garis yang 

menghubungkan ke entitas yang terkait, maka hubungan, diberi nama dengan 
menggunakan kata kerja. Hubungan atau relasi menunjukan abstraksi dari sekumpulan 
hubungan yang mengkaitkan antara entitas yang berbeda. 

1 1

 
Gambar 6: 3.4.2 : Relationship 

 
Atribut, menunjukkan karakteristik dari tiap entitas atau hubungan merupakan 
yang menjelaskan entitas atau hubungan sehingga atribut dikatakan sebagai elemen 
data dari entitas dan relasi. 

, menunjukan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas. Jenis
kardinalitas adalah :  

Satu ke satu (1:1) 
Tingkat hubungan dinyatakan satu ke satu jika suatu kejadian pada entitas 
pertama hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas 
kedua. Demikian juga sebaliknya, satu kejadian pada entitas kedua hanya bisa 
mempunyai satu hubungan satu kejadian pada entitas pertama. 
Satu ke banyak (1:M) 
Tingkat hubungan satu ke banyak (1:M) adalah sama dengan banyak ke satu 
(M:1), tergantung dari mana tingkat hubungan tersebut dilihat untuk satu kejadian 
pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kej
pada entitas kedua. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang kedua hanya bisa 
mempuyai satu hubungan  dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.
Banyak ke banyak (M:M atau M:N) 
Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada 
akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya. Baik 
dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi entitas yang kedua.

Transformasi ERD ke Logical Record Structure  
Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram-ER akan mengikuti 
pola atau aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan konversi ke LRS, maka 
perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-aturan berikut ini : 

Sebuah entitas akan diubah ke bentuk kotak 
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yang terhubung satu dengan yang lainnya. 

Turban et.all (2006:631) mengungkapkan “Basis data merupakan sekelompok logis file – 
 

Entitas, digunakan untuk menunjukkan sekumpulan orang, tempat, obyek atau konsep, dan 
sebagainya yang mempunyai atribut yang nilainya diperlukan dalam sistem. Digambarkan 

(hubungan), digambarkan dengan belah ketupat dengan garis yang 
menghubungkan ke entitas yang terkait, maka hubungan, diberi nama dengan 

Hubungan atau relasi menunjukan abstraksi dari sekumpulan 

Atribut, menunjukkan karakteristik dari tiap entitas atau hubungan merupakan sesuatu 
yang menjelaskan entitas atau hubungan sehingga atribut dikatakan sebagai elemen 

, menunjukan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas. Jenis-jenis 

an dinyatakan satu ke satu jika suatu kejadian pada entitas 
pertama hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas 
kedua. Demikian juga sebaliknya, satu kejadian pada entitas kedua hanya bisa 

 

Tingkat hubungan satu ke banyak (1:M) adalah sama dengan banyak ke satu 
(M:1), tergantung dari mana tingkat hubungan tersebut dilihat untuk satu kejadian 
pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian 
pada entitas kedua. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang kedua hanya bisa 
mempuyai satu hubungan  dengan satu kejadian pada entitas yang pertama. 

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas 
akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya. Baik 
dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi entitas yang kedua. 

ER akan mengikuti 
pola atau aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan konversi ke LRS, maka 



 

2) Sebuah atribut relasi d
yang terjadi pada Diagram
hubungan 1:1 (relasi bersatu dengan 
sebuah relasi dipisah dalam 
hubungan M:M (
diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan.

d. LRS (Logical Record Structure
Logical Record Structur
arah dari satu tipe record  
kelihatan pada kedua 

e. Normalisasi 
Turban et.all (2006:634) menjelaskan 

digunakan untuk menganalisa dan mereduksi basis data relasional kedalam bentuk yang 
paling sederhana untuk meminimalkan redundansi, memaksimalkan integritas data, dan 
mendapatkan kinerja pemrosesan terbaik” [5].
Tiga bentuk dari enam bentuk normalisasi diantaranya :
1) Normalisasi bentuk pertama (

Normalisasi ini menghilangkan atribut
dengan harga tunggal (atomik).

2) Normalisasi bentuk kedua (
Normalisasi menghilangkan ketergantungan parsial, dicapai apabila sudah berada pada 
1NF dan setiap atribut yang bukan key bergantung pada seluruh 

3) Normalisasi bentuk ketiga (
Normalisasi ini menghilangkan bebe
sudah berada pada 2NF dan setiap atribut yang bukan 
lain kecuali terhadap seluruh 
 

 
3.5  Teori Perjalanan Dinas 

Perjalanan dinas merupakan sebuah kebutuhan, 
pemerintah, baik di pusat (departemen dan lembaga) maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota). 
Dalam konteks keuangan negara/daerah, biaya untuk perjalanan dianggarkan dalam APBN/APBD. 
Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya karena untuk perjalanan dinas pejabat negara 
(pemerintah pusat) ada peraturan yang jelas dan tegas berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 
sementara untuk pejabat daerah sampai saat ini belum ada (misalnya berupa Peraturan Menteri 
Dalam Negeri) 

Perjalanan dinas jabatan (daerah) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat 
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan 
dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai,
SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan 
kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Per
dan pembiayaan. 
Perjalanan Dinas meliputi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan 

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang 
dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

b. Perjalanan Dinas Pindah 
Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke 
Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap beserta keluargany
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Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan 
yang terjadi pada Diagram-ER 1:M (relasi bersatu dengan cardinality 
hubungan 1:1 (relasi bersatu dengan cardinality  yang paling membutuhkan referensi), 
sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri (menjadi entitas baru) jika tingkat 
hubungan M:M (many to many ) dan memiliki foreign key sebagai 
diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. 
Logical Record Structure) 

Logical Record Structure terdiri dari link-link diantara tipe record. Link
record  lainnya. Banyak link dari LRS yang diberi tanda 

kelihatan pada kedua link tipe record.  

Turban et.all (2006:634) menjelaskan “Normalisasi merupakan metode yang 
digunakan untuk menganalisa dan mereduksi basis data relasional kedalam bentuk yang 
paling sederhana untuk meminimalkan redundansi, memaksimalkan integritas data, dan 
mendapatkan kinerja pemrosesan terbaik” [5]. 

uk dari enam bentuk normalisasi diantaranya : 
Normalisasi bentuk pertama (First Normal Form / 1NF) 
Normalisasi ini menghilangkan atribut-atribut yang berulang sehingga menjadi atribut 
dengan harga tunggal (atomik). 
Normalisasi bentuk kedua (Second Normal Form / 2NF) 
Normalisasi menghilangkan ketergantungan parsial, dicapai apabila sudah berada pada 
1NF dan setiap atribut yang bukan key bergantung pada seluruh primary key
Normalisasi bentuk ketiga (Third Normal Form / 3NF) 
Normalisasi ini menghilangkan beberapa ketergantungan transitif. 3NF dicapai apabila 
sudah berada pada 2NF dan setiap atribut yang bukan key tidak tergantung pada atribut 
lain kecuali terhadap seluruh primary key. 

Perjalanan dinas merupakan sebuah kebutuhan, kebiasaan, dan bagian dari keseharian pejabat 
pemerintah, baik di pusat (departemen dan lembaga) maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota). 
Dalam konteks keuangan negara/daerah, biaya untuk perjalanan dianggarkan dalam APBN/APBD. 

dalam pelaksanaannya karena untuk perjalanan dinas pejabat negara 
(pemerintah pusat) ada peraturan yang jelas dan tegas berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 
sementara untuk pejabat daerah sampai saat ini belum ada (misalnya berupa Peraturan Menteri 

Perjalanan dinas jabatan (daerah) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat 
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan 
dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas 
SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding. 

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan 
kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan 

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang 
dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula. 

Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke 
Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap beserta keluarganya yang sah. 
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isatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan 
cardinality  M) atau tingkat 

yang paling membutuhkan referensi), 
sebuah kotak tersendiri (menjadi entitas baru) jika tingkat 

sebagai primary key yang 

Link ini menunjukan 
dari LRS yang diberi tanda field-field yang 

“Normalisasi merupakan metode yang 
digunakan untuk menganalisa dan mereduksi basis data relasional kedalam bentuk yang 
paling sederhana untuk meminimalkan redundansi, memaksimalkan integritas data, dan 

atribut yang berulang sehingga menjadi atribut 

Normalisasi menghilangkan ketergantungan parsial, dicapai apabila sudah berada pada 
primary key. 

rapa ketergantungan transitif. 3NF dicapai apabila 
tidak tergantung pada atribut 

kebiasaan, dan bagian dari keseharian pejabat 
pemerintah, baik di pusat (departemen dan lembaga) maupun daerah (provinsi, kabupaten, kota). 
Dalam konteks keuangan negara/daerah, biaya untuk perjalanan dianggarkan dalam APBN/APBD. 

dalam pelaksanaannya karena untuk perjalanan dinas pejabat negara 
(pemerintah pusat) ada peraturan yang jelas dan tegas berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 
sementara untuk pejabat daerah sampai saat ini belum ada (misalnya berupa Peraturan Menteri 

Perjalanan dinas jabatan (daerah) merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat 
yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan 

termasuk untuk peningkatan kualitas 

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan 
jalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan 

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang 

Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke 
Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai 



 

4. METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian ini menjelaskan tahapan penyelesaian masalah dengan teknik
a. Metode pengumpulan data, menggunakan cara:

1) Tinjauan Lapangan 
Tinjauan  lapangan  dilaku

dengan cara, yaitu : 
a) Pengamatan (Observasi

Observasi  ini  dilakuka
pada PT. Chevron Indonesia.

b) Wawancara (Interview
Wawancara  secara  la
tentang  sistem  yang  

2) Penelitian Kepustakaan 
Studi   Pustaka   dilakukan   untuk  
maka penulis menggunakan p
yang  berkaitan  dengan  penelitian 

 
5. ANALISA DATA 
 

5.1.   Rancangan Basis Data 
Dari hasil analisa pada sistem

diajukan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pegawai
1

Manager

No_FPD
Id_manager

Id_manager
Nama
Bagian

1

No
ID_

Hotel
1

ID_hotel
Nama_hotel
Alamat_hotel
Telp_hotel
Fax_hotel

NRK
LOGIN_ID
NAMA
NAMA_PANGGILAN 
PENDIDIKAN
JENKEL
ALAMAT
KOTA
KODEPOS
TELEPHON
TELP_AREA 
KTP_NO
MUANG
TEMPAT_LAHIR
TGL_LAHIR

TGLUPD
TIMEUPD
USERUPD 
JENPEG
STAWIN
KDUNIVER
AGAMA
KONEG
NAMA_BANK
BANK_ACCOUNT 
NO_ASTEK
NO_SIM
NO_PASSPORT
PASSWORD
INDENTITAS

ROLEID 
BLOOD_TYPE
JAMSOSTEK
DPLK
PASSPORT_NO
DATE_PASSPORT
AGE 
PHOTO_ID
HP
CAI
ONLOAN
LOCATION
PASSWORD2
FLOOR
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Metode penelitian ini menjelaskan tahapan penyelesaian masalah dengan teknik-teknik yang dipakai.
Metode pengumpulan data, menggunakan cara: 

ukan untuk  memperoleh  data  sebagai  bahan  analisa, dilakukan 

Observasi)  
kan  dengan  melihat  langsung  proses  perjalanan dinas 

a PT. Chevron Indonesia. 
Interview)  

langsung  pada  staff  perjalanan dinas  untuk  mendapat
 sudah  berjalan  dan  permasalahan  yang sedang terja

untuk   mengetahui   masalah   yang   dijadikan   pokok pembahasa
penelitian melalui perpustakaan yang ada dan  memba

enelitian  ini.  

stem yang sedang berjalan, dihasilkan rancangan usu

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 : 5.1.1 Entity Relationship Diagram 

SPDisi punya Tujuan

miliki

No_SPD
NRK No_SPD

Tgl_SPD
Time
Schedule

No_SPD
No_FPD

M M 1

Kd
Nm
Alamat

Angkutan

gunakan

Kd_angkutan
Type_angkutan

M

1

M

setujui

FPD
manager

No_TRF
Tgl_TRF
Check_in
Check_out
Bed_type
Smoking

N
pakai

No_TRF
_hotel

M

buat

TRF

dengan

TravellAgency

1

1

M

1

1

ID_TA
Nama_TA
Alamat_TA
Telp_TA
Fax_TA

No_TRF
ID_TA

No_SPD
Kd_tujuan

T

FPD No_FPD
Tgl_FPD

No_FPD
No_TRF

jadi

1

1
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teknik yang dipakai. 

analisa, dilakukan 

perjalanan dinas  yang terjadi 

mendapatkan informasi  
ang sedang terjadi.  

pokok pembahasan, 
membaca  buku-buku 

usulan yang akan 

No_TRF
Kd_tujuan
Flight_date

Kd_tujuan
Nm_tujuan
Alamat

Angkutan

angkutan
angkutan

No_TRF
Kd_tujuan
Kd_angkutan



 

5.2.   Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah Use Case Diagram yang diajukan agar proses 

dan efesien. 
1) Use Case Diagram File Master
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 8 : 5.2.1 Use Case Diagram

2) Use Case Diagram File 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9 : 5.2.2 Use Case Diagram

3) Use Case Diagram File 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 : 5.2.3 Use 
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Berikut ini adalah Use Case Diagram yang diajukan agar proses dapat dikerjakan secara efektif 

Use Case Diagram File Master 

Gambar 8 : 5.2.1 Use Case Diagram File Master 
 

Use Case Diagram File Transaksi 

 
 

Gambar 9 : 5.2.2 Use Case Diagram File Transaksi 
 

Use Case Diagram File Cetak Laporan 

 
 

Gambar 10 : 5.2.3 Use Case Diagram File Cetak Laporan 

Entry Data Manager

Entry Data Tujuan

Entry Data Hotel

Staff

Entry Data Angkutan

Entry Data Pegawai

Entry Data Travell Agency

Cetak Lap Travell 
Request

Cetak Lap Surat 
Perintah Dinas

Staff

Cetak Lap Data 
Pegawai

Cetak Lap Perjalanan 
Dinas

Manager

Entry Surat Perintah Dinas

Entry Travell Request Form

Entry Form Perjalanan Dinas

Cetak Surat Perintah Dinas

<< include >>

Staff
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dapat dikerjakan secara efektif 

Entry Surat Perintah Dinas



 

5.3 Rancangan Layar 
 

Gambar 11 : 5.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 : 5.3.2 

Entry Entry 

Dari Manager
Id Manager

Nama Manager 

Bagian

Waktu 

Schedule  

Tujuan
Kode Tujuan

Nama Tujuan 

Alamat Tujuan

 Gambar 13 : 5.3.3 

Gambar 14 : 5.3.4 
 

  

E n tr y  D a t a  K a ry a w a nE n t ry  D a t a  K a r y a w a n

N R K

L O G IN _ ID  

N A M A

N A M A _P A N G G ILA N  

P E N D ID IK A N  

JE N K E L  

AL A M A T

K O T A  

T E LP _ A R E A  

K T P _ N O  

M U A N G

T E M P A T _L A H IR  

T G L _ LA H IR

T G L U P D  

U S E R U P D  

JE N P E G  

K D U N IV E R  

A G A M A  

K O N E G  

N A M A _ B A N K  

B A N K _ A C C O U N T  

N O _ A S T E K  

N O _ S IM

N O _ P A S S P O R T  

P A S S W O R D  

IN D E N T IT A S  

R O LE ID  

B L O O D _ T Y P E  

JA M S O S T E K  

D P LK  

P A S S P O R T _

D A T E _ P A S S P O R T  
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: 5.3.1 Rancangan Layar Menu Data Master 

 

: 5.3.2 Rancangan Layar Data Master Karyawan 
 

Entry Surat Perintah DinasEntry Surat Perintah Dinas

PT. Chevron Indonesia

Entry Surat Perintah Dinas No. surat

Tanggal 

<<Tampil>>

Dari Manager
Id Manager :

Nama Manager :

Bagian :

<<Tampil>>

Untuk Pegawai

dd-mm-yyyy

X-7-X

<<Tampil>>

Cari

Waktu : 

Schedule  :X-30-X

NRK

Nama 

Nama Panggilan

Jenkel

<<Tampil>>

<<Tampil>>

X-10-X

<<Tampil>>

Cari

Telepon <<Tampil>>

Hh:mm:ss

Tujuan
Kode Tujuan :

Nama Tujuan :

Alamat Tujuan :

<<Tampil>>

X-7-X

<<Tampil>>

Cari

Simpan Batal Keluar Cetak

 
: 5.3.3 Rancangan Layar Entry Surat Perintah Dinas

 

 
: 5.3.4 Rancangan Layar Cetak Laporan Perjalanan Dinas

E n tr y  D a t a  K a ry a w a nE n t ry  D a t a  K a r y a w a n

< a u t o >

X -2 0 -X

X -1 3 -X

E N T R Y  D A T A  K A R Y A W A N

X -3 0 -X

S im p a n U b a h H a p u s B a ta l K e lu a r

C a r i

X - 5 -X

X -1 5 -X

:

:

:

P A N G G ILA N  :

P E N D ID IK A N  :

:

:

:

A R E A  :

:

:

L A H IR  :

:

:

:

:

:

:

:

B A N K  :

A C C O U N T  :

:

:

P A S S P O R T  :

P A S S W O R D  :

IN D E N T IT A S  :

:

T Y P E  :

JA M S O S T E K  :

:

_ N O  :

P A S S P O R T  :

T E LE P H O N E  :

X - 10 -X

X -1 5 -X

X -1 0 -X

X -50 -X

X -2 0 -X

X -4 -X

K O D E P O S  :

X -2 0 -X

X -2 0 -X

T IM E U P D  :

X -2 0 -X

U 0 00 1  : U n iv . N e g e r i    U 0 00 2  : U n iv . S w a s t a

X -1 0 -X X -1 0 -X

X -5 -X

X -2 -X

X -2 0 -X

X -2 0 -X

X -1 6 -X

X -2 0 -X

X -2 0 -X

X -3 0 -X

X -4 0 -X

9 9 .9 9 9 .9 9 9

X -5 -X

X -4 5 -X

X -4 5 -X

X -5 0 -X

AG E :

P H O T O _ ID :

H P :

C A I :

O N L O A N :

L O C A T IO N :

P A S S W O R D 2 :

F L O O R :

9 9 T H

X -1 5 -X

X -1 5 -X

X

X -4 -X

9 9 .99 9 .9 9 9

9 9

d d -m m -yy yy

dd -m m -yy yy

d d - m m -yy yy
H h :m m :s s

X _ 4 -X

A 1  : Is la m    A 2  :  K r is t e n   A 3 :  K a th o lik   A 4 :H in d u   A 5 : B u d h a   A 6 :A lir an  K e p e rc a y a a n

N 00 1  : W N I     N 00 2  : W N A

X -1 5 -X
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rat Perintah Dinas 

n Perjalanan Dinas 



 

5.4 Sequence Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15
 

5.5 Class Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1
 
 
6. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan  pembahasan  sebelumn
kesimpulan  terhadap  sistem  yang  dirancang 

a. Sistem perjalanan dinas yang
sehingga  dapat  menyajikan 
dan kurang akurat. 

b. Rancangan  sistem  yang  d
akurat  dibandingkan  den
Pengelola dalam mengambil keputusan yang d

c. Penyimpanan data ke bent
tidak terlalu besar. 

d. Laporan dapat dibuat dengan berbagai 

Pegawai
NRK
LOGIN_ID 
NAMA 
NAMA_PANGGILAN 
PENDIDIKAN 
JENKEL 
ALAMAT 
KOTA 
KODEPOS 
TELEPHON 
TELP_AREA 
KTP_NO 
MUANG 
TEMPAT_LAHIR 
TGL_LAHIR
TGLUPD 
TIMEUPD 
USERUPD 
JENPEG 
STAWIN 
KDUNIVER 
AGAMA 
KONEG 
NAMA_BANK 
BANK_ACCOUNT 
NO_ASTEK 
NO_SIM 
NO_PASSPORT 
PASSWORD 
INDENTITAS 
ROLEID 
BLOOD_TYPE 
JAMSOSTEK 
DPLK 
PASSPORT_NO 
DATE_PASSPORT 
AGE 
PHOTO_ID 
HP 
CAI 
ONLOAN 
LOCATION 
PASSWORD2 
FLOOR

Get Pegawai
Simpan Pegawai
Ubah Pegawai
Hapus Pegawai
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5 : 5.4.1  Sequence Diagram Entry Data Pegawai 

 
Gambar 16 : 5.5.1  Entitas Class Diagram 

sebelumnya,  maka  dalam  kesempatan  ini penulis  dapat 
dirancang  diantaranya adalah : 

yang berjalan belum dapat mengelola data dengan
menyajikan  laporan  yang  diperlukan  membutuhkan  waktu yang sedikit 

dihasilkan  dapat  memberikan  informasi  yang  lebih 
dengan  sistem  yang  lama,  serta  memberikan kemudahan 

ngambil keputusan yang diperlukan. 
ntuk file membuat akses yang lebih cepat dan ruang yang

an berbagai format dengan mudah, cepat dan akurat.

Pegawai

PANGGILAN 

LAHIR 

ACCOUNT 

PASSPORT 

TYPE 

NO 
PASSPORT 

Get Pegawai()
Simpan Pegawai()
Ubah Pegawai()
Hapus Pegawai()

SPD

No_SPD
Tgl_SPD
Time
Schedule

Get No_SPD()
Simpan SPD()
Get SPD()

Manager

Id_manager
Nama
Bagian

Get ID_manager()
Simpan manager()
Ubah manager()
Hapus manageri()

FPD
No_FPD
Tgl_FPD

Get No_FPD()
Simpan FPD()
Get FPD()

Tujuan

Kd_tujuan
Nama_tujuan
Alamat

Get Kd_tujuan()
Simpan tujuan()
Ubah tujuan()
Hapus tujuan()

TRF

No_TRF
Tgl_TRF
Check_in
Check_out
Bed_type
Smoking

Get No_TRF()
Simpan TRF()
Get TRF()

Miliki

Flight_date

Get Miliki()
Simpan Miliki()

Angkutan

Kd_angkutan
Type_angkutan

Get angkutan()
Simpan angkutan()
Ubah angkutan()
Hapus angkutan()

TravellAgency

ID_TA
Nama_TA
Alamat_TA
Telp_TA
Fax_TA

Get TA()
Simpan TA()
Ubah TA()
Hapus TA()

Hotel
ID_hotel
Nama_hotel
Alamat_hotel
Telp_hotel
Fax_hotel

Get hotel()
Simpan hotel()
Ubah hotel()
Hapus hotel()

1 1..* 1..* 1

1

1..*

1..*

1

1

1

1

1..*

1..*

1

1

1

1..*

:S ta ff :frm M asterKaryaw an :ctr lK aryawan :P egaw ai
B uka frm M asterKaryaw an ()

S im pan()
S im pan() s im panP egaw ai()

H apus ()
H apus()

hapusPegawai()

Batal()
Batal()

K e luar () Ke luar ()

U bah()
U bah () ubahP egawai()

Tamp il (N RK+1)

Ge t (NRK)

InputKaryaw an ()

G e t (NRK)

Inpu tK aryawan ()
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dapat  memberikan  

dengan cepat dan tepat,  
waktu yang sedikit lama 

lebih  cepat, tepat  dan  
memberikan kemudahan kepada 

kses yang lebih cepat dan ruang yang digunakan 

akurat. 



 

e. Kesalahan-kesalahan yang disebab
ketidaksengajaan dapat dik
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Aplikasi Penyewaan Studio Berbasis SMS 

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260
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E

 

Perkembangan teknologi aplikasi mobile memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi lebih 
cepat, murah dan efisien. Aplikasi SMS gateway saat ini menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan 
dalam meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, salah satu
aplikasi ini adalah perusahaan yang menyewakan studio musik. Perkembangan Musik di tanah air menjadi 
salah satu penyebab makin berkembangnya usaha penyewaan studio musik, untuk meningkatkan daya saing 
dengan perusahaan yang sama-sama menyewakan studio diperlukan sebuah aplikasi penyewaan studio 
berbasis SMS Gateway pada studio musik. Metode penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara 
di studio music D3. Hasil penelitian ini adalah rancangan aplikasi penyewaan studio
pada studio musik yang bekerja di lingkungan sistem operasi Microsoft Windows 7 dengan bahasa 
pemrograman Java serta menggunakan database MySQL. 

 
Keywords : Sms gateway, Studio Music, Pemrograman Java, Mobile Programming

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Aplikasi mobile saat ini sudah menjadi trend teknologi karena kemudahan penyampaian informasi 

dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Perkembangan musik di Indonesia terlihat dari makin banyaknya 
grup band di Indonesia, hal ini mengakibatkan pe
dan semakin banyak pesaing. Sehingga diperlukan aplikasi yang dapat membantu proses bisnis penyewaan 
studio menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Salah satu tempat penyewaan studio musik bernama studi
D3 ingin membuat aplikasi penyewaan studio berbasis SMS Gateway yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing di industri penyewaan tempat studio. 
Aplikasi ini diharapkan menjadi keunggulan kompetitif bagi
perusahaan. Studio Musik D3 memiliki 3 studio musik yang disewakan setiap harinya, studio tersebut 
memiliki kode ‘Studio 1’, ’Studio 2’, ’Studio 3’. Biasanya studio ini disewakan untuk kepentingan latihan 
band, private khursus dan recording. cara kerja sms gateway dapat di lihat pada gambar berikut ini (Wahana 
Komputer, 2005) : 
 

Gambar 1: Mekanisme pengiriman SMS

Source : Wahana Komputer, 2005
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Abstrak 
 

Perkembangan teknologi aplikasi mobile memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi lebih 
cepat, murah dan efisien. Aplikasi SMS gateway saat ini menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan 
dalam meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, salah satu perusahaan yang akan menggunakan 
aplikasi ini adalah perusahaan yang menyewakan studio musik. Perkembangan Musik di tanah air menjadi 
salah satu penyebab makin berkembangnya usaha penyewaan studio musik, untuk meningkatkan daya saing 

sama menyewakan studio diperlukan sebuah aplikasi penyewaan studio 
berbasis SMS Gateway pada studio musik. Metode penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara 
di studio music D3. Hasil penelitian ini adalah rancangan aplikasi penyewaan studio berbasis SMS Gateway 
pada studio musik yang bekerja di lingkungan sistem operasi Microsoft Windows 7 dengan bahasa 
pemrograman Java serta menggunakan database MySQL.  

Sms gateway, Studio Music, Pemrograman Java, Mobile Programming 

saat ini sudah menjadi trend teknologi karena kemudahan penyampaian informasi 
dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Perkembangan musik di Indonesia terlihat dari makin banyaknya 
grup band di Indonesia, hal ini mengakibatkan perkembangan usaha penyewaan studio musik semakin baik, 
dan semakin banyak pesaing. Sehingga diperlukan aplikasi yang dapat membantu proses bisnis penyewaan 
studio menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Salah satu tempat penyewaan studio musik bernama studi

penyewaan studio berbasis SMS Gateway yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing di industri penyewaan tempat studio. 
Aplikasi ini diharapkan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga meningkatkan pendapatan 

Studio Musik D3 memiliki 3 studio musik yang disewakan setiap harinya, studio tersebut 
memiliki kode ‘Studio 1’, ’Studio 2’, ’Studio 3’. Biasanya studio ini disewakan untuk kepentingan latihan 

cara kerja sms gateway dapat di lihat pada gambar berikut ini (Wahana 

 
 

Gambar 1: Mekanisme pengiriman SMS 
(Store and Forward ) 

Source : Wahana Komputer, 2005 
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Pada Studio Musik 

Perkembangan teknologi aplikasi mobile memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi lebih 
cepat, murah dan efisien. Aplikasi SMS gateway saat ini menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan 

perusahaan yang akan menggunakan 
aplikasi ini adalah perusahaan yang menyewakan studio musik. Perkembangan Musik di tanah air menjadi 
salah satu penyebab makin berkembangnya usaha penyewaan studio musik, untuk meningkatkan daya saing 

sama menyewakan studio diperlukan sebuah aplikasi penyewaan studio 
berbasis SMS Gateway pada studio musik. Metode penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara 

berbasis SMS Gateway 
pada studio musik yang bekerja di lingkungan sistem operasi Microsoft Windows 7 dengan bahasa 

saat ini sudah menjadi trend teknologi karena kemudahan penyampaian informasi 
dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Perkembangan musik di Indonesia terlihat dari makin banyaknya 

rkembangan usaha penyewaan studio musik semakin baik, 
dan semakin banyak pesaing. Sehingga diperlukan aplikasi yang dapat membantu proses bisnis penyewaan 
studio menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Salah satu tempat penyewaan studio musik bernama studio 

penyewaan studio berbasis SMS Gateway yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing di industri penyewaan tempat studio. 

perusahaan sehingga meningkatkan pendapatan 
Studio Musik D3 memiliki 3 studio musik yang disewakan setiap harinya, studio tersebut 

memiliki kode ‘Studio 1’, ’Studio 2’, ’Studio 3’. Biasanya studio ini disewakan untuk kepentingan latihan 
cara kerja sms gateway dapat di lihat pada gambar berikut ini (Wahana 

mailto:safitri.juanita@budiluhur.ac.id


 

2. METODE PENELITIAN 
 

Langkah-langkah pengumpulan data di lakukan sebagai berikut : (1) Tempat Pengumpulan data di 
Studio Musik D3. (2) pengamatan proses bisnis di studio Musik D3. (3) Melakukan wawancara ke 
stakeholder. (4) membaca buku dan jurnal yg berkaitan dengan penelietian. (5) merancan
database aplikasi sms gateway.  (6) menguji aplikasi sms gateway. (6) implementasi aplikasi. (7) evaluasi 
aplikasi. Hingga menghasilkan rancangan aplikasi penyewaan studio berbasis sms gateway pada studio 
musik. 
 
 
3. HASIL 
 
3.1 Implementasi Program 

(1)  Implementasi pada aplikasi server : aplikasi pada client akan dapat digunakan untuk mengirim dan 
menerima pesan jika admin telah melakukan koneksi antara komputer dengan handphone sebagai 
modem GSM melalui kabel data dan memilih port virtual yang diha
terhubung dengan komputer, ini terdapat pada gambar 2.

 

Gambar 2 : Koneksi Handphone Dengan Komputer
Melalui Kabel Data

 
(2)  implementasi pada HP konsumen

memiliki spesifikasi sebagai berikut : (a) handphone harus memiliki joysticl atau tombol navigator 
untuk pengoperasian, (b) free memory 168 Kb, (c) harus mendukung aplikasi : java, porfile MIDP 
2.0, konfigurasi CLDC 1.1, wireless Messa

 
3.2 Tampilan Layar  

1. Tampilan layar Aplikasi Client 
Tampilan layar menu utama pada aplikasi sms gateway yang akan di install pada handphone 
konsumen yang akan berisi 9 sms statis, dan 1 sms dinamis, dapat dilihat pada gambar 3

 

Gambar 
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pengumpulan data di lakukan sebagai berikut : (1) Tempat Pengumpulan data di 
Studio Musik D3. (2) pengamatan proses bisnis di studio Musik D3. (3) Melakukan wawancara ke 
stakeholder. (4) membaca buku dan jurnal yg berkaitan dengan penelietian. (5) merancan
database aplikasi sms gateway.  (6) menguji aplikasi sms gateway. (6) implementasi aplikasi. (7) evaluasi 
aplikasi. Hingga menghasilkan rancangan aplikasi penyewaan studio berbasis sms gateway pada studio 

Implementasi pada aplikasi server : aplikasi pada client akan dapat digunakan untuk mengirim dan 
menerima pesan jika admin telah melakukan koneksi antara komputer dengan handphone sebagai 
modem GSM melalui kabel data dan memilih port virtual yang dihasilkan ketika handphone 
terhubung dengan komputer, ini terdapat pada gambar 2. 

 
Gambar 2 : Koneksi Handphone Dengan Komputer 

Melalui Kabel Data / Bluetooth. 

implementasi pada HP konsumen : handphone client yang akan di-install aplikasi maka harus 
memiliki spesifikasi sebagai berikut : (a) handphone harus memiliki joysticl atau tombol navigator 
untuk pengoperasian, (b) free memory 168 Kb, (c) harus mendukung aplikasi : java, porfile MIDP 
2.0, konfigurasi CLDC 1.1, wireless Messaging API. 

Client (Konsumen) 
Tampilan layar menu utama pada aplikasi sms gateway yang akan di install pada handphone 
konsumen yang akan berisi 9 sms statis, dan 1 sms dinamis, dapat dilihat pada gambar 3

 
Gambar 3 : Tampilan Layar Form Menu Utama 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

pengumpulan data di lakukan sebagai berikut : (1) Tempat Pengumpulan data di 
Studio Musik D3. (2) pengamatan proses bisnis di studio Musik D3. (3) Melakukan wawancara ke 
stakeholder. (4) membaca buku dan jurnal yg berkaitan dengan penelietian. (5) merancang layar dan 
database aplikasi sms gateway.  (6) menguji aplikasi sms gateway. (6) implementasi aplikasi. (7) evaluasi 
aplikasi. Hingga menghasilkan rancangan aplikasi penyewaan studio berbasis sms gateway pada studio 

Implementasi pada aplikasi server : aplikasi pada client akan dapat digunakan untuk mengirim dan 
menerima pesan jika admin telah melakukan koneksi antara komputer dengan handphone sebagai 

silkan ketika handphone 

aplikasi maka harus 
memiliki spesifikasi sebagai berikut : (a) handphone harus memiliki joysticl atau tombol navigator 
untuk pengoperasian, (b) free memory 168 Kb, (c) harus mendukung aplikasi : java, porfile MIDP 

Tampilan layar menu utama pada aplikasi sms gateway yang akan di install pada handphone 
konsumen yang akan berisi 9 sms statis, dan 1 sms dinamis, dapat dilihat pada gambar 3 



 

2. Tampilan layar Aplikasi Client 
 Tampilan layar Form Booking studio pada aplikasi sms gateway dapat dilihat pada gambar 4, pada 

gambar ini konsumen harus mengisi data booking yang akan di kirim ke server. Jika
mengirimkan data maka konsumen dapat menekan tombol OK, jika kembali ke menu utama maka 
konsumen menekan tombol  BACK. 

 
 

Gambar 

 
3. Tampilan Layar Form  Konfirmasi beserta balasannya

Setelah anggota memilih Menu Konfirmasi pada Form Menu 
mengkonfirmasi, dapat dilakukan dengan memilih nomor Booking yang ingin dikofirmasi lalu 
memilih Menu OK. Dan untuk kembali ke Form Konfirmasi Booking dapat memilih Menu BACK.

 
 

Gambar 5 : Tampilan Layar Form  Konfirmasi

 
4. Tampilan Layar Form  Status Booking beserta balasannya
 Pada Form Status Booking ini, anggota

untuk mengetahui apakah status 
dapat dilakukan melalui Menu 
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Client (Konsumen) 
Tampilan layar Form Booking studio pada aplikasi sms gateway dapat dilihat pada gambar 4, pada 
gambar ini konsumen harus mengisi data booking yang akan di kirim ke server. Jika
mengirimkan data maka konsumen dapat menekan tombol OK, jika kembali ke menu utama maka 
konsumen menekan tombol  BACK.  

 
 

Gambar 4 : Tampilan Layar Form Menu Booking 
dan balasan dari server 

Tampilan Layar Form  Konfirmasi beserta balasannya 
Setelah anggota memilih Menu Konfirmasi pada Form Menu Utama kemudian apabila anggota ingin 
mengkonfirmasi, dapat dilakukan dengan memilih nomor Booking yang ingin dikofirmasi lalu 
memilih Menu OK. Dan untuk kembali ke Form Konfirmasi Booking dapat memilih Menu BACK.

 
 

Gambar 5 : Tampilan Layar Form  Konfirmasi Studio 
beserta balasannya 

Tampilan Layar Form  Status Booking beserta balasannya 
ini, anggota memasukkan nomor booking yang akan dikirim ke 

untuk mengetahui apakah status booking sudah dikonfirmasi atau belum. Pengiriman data tersebut 
dapat dilakukan melalui Menu ok dan untuk kembali ke Daftar Menu dapat memilih Menu 

Nomor Booking 
B00003 berhasil 

dikonfirmasi. Terima 
kasih 

Booking STD01, tgl : 
2011-07-29, mulai 09.00 
sampai 12.00 berhasil. 
Tarif 75000, nomor 
booking B00003. Segera 
lakukan  konfirmasi. 
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Tampilan layar Form Booking studio pada aplikasi sms gateway dapat dilihat pada gambar 4, pada 
gambar ini konsumen harus mengisi data booking yang akan di kirim ke server. Jikaingin 
mengirimkan data maka konsumen dapat menekan tombol OK, jika kembali ke menu utama maka 

Utama kemudian apabila anggota ingin 
mengkonfirmasi, dapat dilakukan dengan memilih nomor Booking yang ingin dikofirmasi lalu 
memilih Menu OK. Dan untuk kembali ke Form Konfirmasi Booking dapat memilih Menu BACK. 

yang akan dikirim ke server 
sudah dikonfirmasi atau belum. Pengiriman data tersebut 

dan untuk kembali ke Daftar Menu dapat memilih Menu back. 



 

Gambar 6 : Tampilan Layar Form Status Studio beserta balasannya

5. Tampilan Layar Form  Cek Studio beserta balasannya
 Pada Form Cek Studio ini, anggota dapat memeriksa apakah Studio yang diinginkan sudah ada yang 

menyewa atau belum pada tanggal yang ditentukan anggota.
 

Gambar 7 : Tampilan Layar Form Cek Studio beserta balasannya
 

6. Tampilan Layar Form  Harga Sewa Studio beserta balasannya
 Pada Form Harga Sewa Studio ini, anggota dapat memasukkan kode Studio 

informasi harganya yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui 
Menu ok dan untuk kembali ke Menu Utama dapat memilih Menu back.

 

Gambar 8 : Tampilan Layar Form Harga Studio beserta balasannya
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Gambar 6 : Tampilan Layar Form Status Studio beserta balasannya 
 

Tampilan Layar Form  Cek Studio beserta balasannya 
Pada Form Cek Studio ini, anggota dapat memeriksa apakah Studio yang diinginkan sudah ada yang 
menyewa atau belum pada tanggal yang ditentukan anggota. 

 
 

Gambar 7 : Tampilan Layar Form Cek Studio beserta balasannya 

Tampilan Layar Form  Harga Sewa Studio beserta balasannya 
Pada Form Harga Sewa Studio ini, anggota dapat memasukkan kode Studio 
informasi harganya yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui 
Menu ok dan untuk kembali ke Menu Utama dapat memilih Menu back. 

 
 

Gambar 8 : Tampilan Layar Form Harga Studio beserta balasannya 

Harga sewa STD01 
Rp. 25000/jam. 
Terima kasih 

Studio STD01 sudah 
ada yang booking 
pada tanggal dan jam 
tersebut. Terima kasih 

Nomor Booking 
B00003 belum di 
konfirmasi. Segera 
lakukan konfirmasi. 
Terima kasih 
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Pada Form Cek Studio ini, anggota dapat memeriksa apakah Studio yang diinginkan sudah ada yang 

Pada Form Harga Sewa Studio ini, anggota dapat memasukkan kode Studio yang diinginkan 
informasi harganya yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui 

 



 

 
7. Tampilan Layar Form  Kritik dan Saran beserta balasannya
 Pada Form Kritik dan Saran ini, anggota dapat mengirim Pesan berupa saran, kritik dan komplain 

yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk 
kembali ke Menu Utama dapat memilih Menu back.

 

Gambar 9 : Tampilan Layar Form Kritik dan Saran beserta balasannya
 

8. Tampilan Layar Form  Dynamic Request
Pada Form Dynamic Request ini, anggota dapat mengirim Pesan berupa 
Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk kembali ke Menu Utama 
dapat memilih Menu back. 
 

Gambar 10 : Tampilan Layar Form Dynamic Request beserta balasannya
 

9. Format SMS untuk client (Konsumen) saat ingin melakukan penyewaan studio
Format sms digunakan jika client

Format SMS
BOOKING<spasi>Kd_Studio

jamawal#jamakhir

Ketik request : 
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Tampilan Layar Form  Kritik dan Saran beserta balasannya 
Pada Form Kritik dan Saran ini, anggota dapat mengirim Pesan berupa saran, kritik dan komplain 
yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk 
kembali ke Menu Utama dapat memilih Menu back. 

 
 

9 : Tampilan Layar Form Kritik dan Saran beserta balasannya

Dynamic Request beserta balasannya 
ini, anggota dapat mengirim Pesan berupa request selain 

Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk kembali ke Menu Utama 

 
: Tampilan Layar Form Dynamic Request beserta balasannya

(Konsumen) saat ingin melakukan penyewaan studio
client tidak ingin menggunakan aplikasi dapat di lihat pada tabel 1.

 
Tabel 1 

Format sms untuk konsumen 
Format SMS Keterangan 

Studio#Tgl_Booking# 
jamawal#jamakhir 

Untuk anggota melakukan
transaksi booking studio 

Berdasarkan kode request 
Anda, maka di temukan : 

Terima kasih atas Kritik 
dan Saran yang telah anda 
berikan, semoga kritik 
dan saran anda dapat 
membuat pelayanan 
STUDIO MUSIK D3 
mejadi lebih baik 
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Pada Form Kritik dan Saran ini, anggota dapat mengirim Pesan berupa saran, kritik dan komplain 
yang akan dikirim ke server. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk 

9 : Tampilan Layar Form Kritik dan Saran beserta balasannya 

selain static request. 
Pengiriman data tersebut dapat dilakukan melalui Menu Ok dan untuk kembali ke Menu Utama 

 

: Tampilan Layar Form Dynamic Request beserta balasannya 

(Konsumen) saat ingin melakukan penyewaan studio 
tidak ingin menggunakan aplikasi dapat di lihat pada tabel 1. 

melakukan 

Berdasarkan kode request 
 



 

UBAHBOOKING<spasi>No_Booking#Kd_
udio#Tgl_Booking#jamawal#jamakhir

 
 
 BATALBOOKING<spasi>No_ Booking

KONFIRMASI<spasi >No_ Booking

CEKSTUDIO<spasi>Kd_Studio#Tgl_Boo
g#jamawal#jamakhir

STATUS<spasi>No_ Booking

HARGA<spasi>Kd_Studio

SARAN<spasi>Isi_Saran

SETNOMORSERVER<spasi>Nomor_
r 

 
 
4. SIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil evaluasi aplikasi sms gateway untuk server 

dikembangkan ini, maka dilakukan evaluasi program untuk menganalisa hasil yang dicapai pada kedua 
aplikasi ini. Dan dalam evaluasi tersebut ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan program yang 
dilihat dari beberapa kondisi dan situasi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada aplikasi yang 
dikembangkan adalah sebagai berikut : 
4.1 Kelebihan Program  

a. Pada Aplikasi SMS Gateway Server : (1) Program dapat dengan mudah dioperasikan oleh admin, 
karena memiliki user interface (tampilan antar muka) yang baik dan 
pesan dan otomatis membalasnya sesuai dengan apa yang di 
informasi ke konsumen dengan waktu yang relatif cepat. (3) Admin dapat melihat data SMS yang 
masuk dan keluar berdasarkan waktu tertentu. (4) Admin dapat menambah 
Form Dynamic Request. 

b. Pada Aplikasi Interface Client : 
memiliki user interface (tampilan antar muka) yang baik dan 
memasukkan data yang akan dikirim ke server saja tanpa harus memikirkan format yang dibutuhkan. 
(3) Memakai sedikit resource pada 
dalam penginstallan ke dalam handphone

 
4.2 Kekurangan Program  

a. Pada Aplikasi SMS Gateway Server : (1) 
dari/ke server tergantung pada layanan/jaringan 
terus menerus dengan jeda waktu yang terlalu singkat dapat membuat 
tidak dapat diinstalasi pada versi Java yang lebih rendah. (4) Hanya dapat menerima SMS dari nomor 
GSM saja. 

 
b. Pada Aplikasi Interface Client : (1) Tida

digunakan sebagai client. Hanya 
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No_Booking#Kd_St
#Tgl_Booking#jamawal#jamakhir 

Untuk mengubah transaksi booking
sebelumnya (mengganti 
studio,tanggal, jam awal, jam 
akhir booking) selama booking 
tersebut belum dikonfirmasi. <spasi>No_ Booking Untuk membatalkan transaksi
booking studio 

<spasi >No_ Booking Untuk anggota setelah melakukan 
t r a n s a k s i  booking h a r u s  
konfirmasi kembali. 

<spasi>Kd_Studio#Tgl_Bookin
g#jamawal#jamakhir 

Untuk anggota mengetahui
apakah studio yang ingin kita booking
apakah sudah  t e r -booking atau 
belum 

<spasi>No_ Booking Untuk anggota mengetahui
apakah transaksi booking-nya
telah dikonfirmasi atau belum. 

<spasi>Kd_Studio Untuk anggota mengetahui harga studio 
yang ingin di booking 

<spasi>Isi_Saran Untuk anggota yang ingin memberikan 
saran 

<spasi>Nomor_Serve
Untuk melakukan penyimpanan nomor 
handphone server y a n g  akan 
digunakan sebagai nomor tujuan 
pengiriman 

Berdasarkan hasil evaluasi aplikasi sms gateway untuk server dan aplikasi Interface untuk Client yang 
dikembangkan ini, maka dilakukan evaluasi program untuk menganalisa hasil yang dicapai pada kedua 
aplikasi ini. Dan dalam evaluasi tersebut ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan program yang 

apa kondisi dan situasi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada aplikasi yang 
 

Server : (1) Program dapat dengan mudah dioperasikan oleh admin, 
tampilan antar muka) yang baik dan user friendly. (2) Dapat menerima 

pesan dan otomatis membalasnya sesuai dengan apa yang di request konsumen serta menyebarkan 
informasi ke konsumen dengan waktu yang relatif cepat. (3) Admin dapat melihat data SMS yang 

suk dan keluar berdasarkan waktu tertentu. (4) Admin dapat menambah request

 (1) Program dapat dengan mudah dioperasikan oleh anggota, karena 
(tampilan antar muka) yang baik dan user friendly. (2) Anggota hanya perlu 

memasukkan data yang akan dikirim ke server saja tanpa harus memikirkan format yang dibutuhkan. 
pada handphone karena ukuran file yang dihasilkan kecil

handphone. 

Pada Aplikasi SMS Gateway Server : (1) Kelancaran proses terkirim dan diterimanya suatu SMS 
tergantung pada layanan/jaringan operator yang digunakan. (2) Penerimaan SMS

terus menerus dengan jeda waktu yang terlalu singkat dapat membuat server menjadi 
tidak dapat diinstalasi pada versi Java yang lebih rendah. (4) Hanya dapat menerima SMS dari nomor 

: (1) Tidak semua handphone dapat di-install aplikasi 
. Hanya handphone yang support dengan MIDP 2.0 (misalkan Nokia E66, 
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booking 

studio,tanggal, jam awal, jam 
 

transaksi 

Untuk anggota setelah melakukan 
h a r u s  

mengetahui 
booking 

atau 

mengetahui 
nya  

studio 

Untuk anggota yang ingin memberikan 

nomor 

tujuan 

dan aplikasi Interface untuk Client yang 
dikembangkan ini, maka dilakukan evaluasi program untuk menganalisa hasil yang dicapai pada kedua 
aplikasi ini. Dan dalam evaluasi tersebut ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan program yang 

apa kondisi dan situasi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada aplikasi yang 

Server : (1) Program dapat dengan mudah dioperasikan oleh admin, 
. (2) Dapat menerima 

konsumen serta menyebarkan 
informasi ke konsumen dengan waktu yang relatif cepat. (3) Admin dapat melihat data SMS yang 

request terbaru melalui 

Program dapat dengan mudah dioperasikan oleh anggota, karena 
. (2) Anggota hanya perlu 

memasukkan data yang akan dikirim ke server saja tanpa harus memikirkan format yang dibutuhkan. 
yang dihasilkan kecil. (4) Mudah 

Kelancaran proses terkirim dan diterimanya suatu SMS 
yang digunakan. (2) Penerimaan SMS yang 

menjadi down. (3) Sistem 
tidak dapat diinstalasi pada versi Java yang lebih rendah. (4) Hanya dapat menerima SMS dari nomor 

aplikasi mobile untuk 
dengan MIDP 2.0 (misalkan Nokia E66, 



 

Sony Ericsson K-series, dan lain sebagainya). (2) SMS balasan yang dikirim 
diproses oleh aplikasi ini tetapi diproses oleh sistem yang ada pada handphone tersebut. (3) Pada 
sebagian handphone tampilan Menu action berbeda
terlihat secara maksimal karena resolusi layar pada handphone  tersebut.

 
4.3 Evaluasi aplikasi saat di implementasikan oleh User

a. Pihak manajemen dapat dengan mudah, cepat dan murah menyampaikan informasi atau promo kepada 
anggota melalui Broadcast SMS.

b. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan pelayanan dengan baik kepada anggota k
fitur-fitur pada sistem aplikasi sms gateway melakukan respond secara otomatis jika ada anggota yang 
memesan ?(sebutkan memesan apa) lewat sms 

c. Sistem ini membantu pihak manajemen untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen 
(dokumen apa, sebutkan)  

d. Dengan adanya aplikasi berbasis SMS ini, anggota dapat dengan cepat melakukan pemesanan, cek 
lapangan (sebutkan fitur2 lainnya yg buat anggota)

e. Dengan adanya fitur dynamic request maka membantu anggota jika ingin melakukan pencarian diluar 
dari menu yang ditentukan oleh sistem, dan membantu pihak manajemen untuk memberikan 
pelayanan kepada anggota yang membutuhkan informasi.
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series, dan lain sebagainya). (2) SMS balasan yang dikirim server
oleh aplikasi ini tetapi diproses oleh sistem yang ada pada handphone tersebut. (3) Pada 

sebagian handphone tampilan Menu action berbeda-beda dan ada beberapa komponen yang tidak 
terlihat secara maksimal karena resolusi layar pada handphone  tersebut. 

aluasi aplikasi saat di implementasikan oleh User 
Pihak manajemen dapat dengan mudah, cepat dan murah menyampaikan informasi atau promo kepada 
anggota melalui Broadcast SMS. 
Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan pelayanan dengan baik kepada anggota k

fitur pada sistem aplikasi sms gateway melakukan respond secara otomatis jika ada anggota yang 
memesan ?(sebutkan memesan apa) lewat sms  
Sistem ini membantu pihak manajemen untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen 

Dengan adanya aplikasi berbasis SMS ini, anggota dapat dengan cepat melakukan pemesanan, cek 
lapangan (sebutkan fitur2 lainnya yg buat anggota) 
Dengan adanya fitur dynamic request maka membantu anggota jika ingin melakukan pencarian diluar 

yang ditentukan oleh sistem, dan membantu pihak manajemen untuk memberikan 
pelayanan kepada anggota yang membutuhkan informasi. 

M, Anif., 2007, Seri Aplikasi : Aplikasi Pemesanan Barang dengan JAVA, Jakarta : Mitra Wacana 

150 Rahasia Pemrograman Java, Jakarta : Elex Media Komputindo.
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Membangun Aplikasi Penjualan dengan Java dan MySQL, Graha Ilmu
Java How To Program Fifth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

server yang masuk tidak 
oleh aplikasi ini tetapi diproses oleh sistem yang ada pada handphone tersebut. (3) Pada 

beda dan ada beberapa komponen yang tidak 

Pihak manajemen dapat dengan mudah, cepat dan murah menyampaikan informasi atau promo kepada 

Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan pelayanan dengan baik kepada anggota karena 
fitur pada sistem aplikasi sms gateway melakukan respond secara otomatis jika ada anggota yang 

Sistem ini membantu pihak manajemen untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai dokumen 

Dengan adanya aplikasi berbasis SMS ini, anggota dapat dengan cepat melakukan pemesanan, cek 

Dengan adanya fitur dynamic request maka membantu anggota jika ingin melakukan pencarian diluar 
yang ditentukan oleh sistem, dan membantu pihak manajemen untuk memberikan 

M, Anif., 2007, Seri Aplikasi : Aplikasi Pemesanan Barang dengan JAVA, Jakarta : Mitra Wacana 

Jakarta : Elex Media Komputindo. 
Dasar Pemrograman Berorientasi Objek Dengan Java 2 (jdk 1.4), Penerbit Andi, 

man J2ME Belajar Cepat Perograman Perangkat 

Jakarta : Mitra Wacana 

, Graha Ilmu. 
Upper Saddle River, New Jersey 07458 : 
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Teknologi informasi telah menjadi salah satu infrastruktur termaju dalam era digital. Perangkat 
keras, perangkat lunak, serta pengguna menjadi 
berkualitas. Kecenderungan terjadinya penggunaan komputerisasi pada tingkat pengguna akhir (end user 
computing) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi khususnya teknologi informasi sangat terbuka bagi 
pengguna di berbagai bidang pekerjaan tak terkecuali bagi Sekretaris dengan tugasnya yang sangat 
spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerimaan salah satu teknologi informasi yaitu Internet 
dan layanannya bagi Sekretaris dalam penyelesaikan t
menggunakan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM) dan uji statistik dilakukan dengan 
Structural Equation Modeling (SEM) pada Software Lisrel 8.30 dengan responden sebanyak 117 orang 
lulusan Akademi Sekretari Budi Luhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Internet dan 
berbagai layanannya seperti email, chat, download, upload diterima oleh para lulusan Akademi Sekretari 
untuk membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sebagai seorang sekret
 
Keywords : 
Teknologi Informasi, Technology Acceptance Model (TAM), Internet, Sekretaris, Structural Equation 
Modelling (SEM).  
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam dekade terakhir ini menu
kemajuan yang pesat, baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), maupun infrastruktur lain 
yang dapat mendukung terciptanya suatu Internet dan layanannya yang handal.

Hasil inovasi para spesialis di bidang teknologi informasi dalam
baru secara berkelanjutan dan dalam skala besar, telah mempersingkat umur teknis dan umur ekonomis dari 
perangkat lunak sebelumnya. Suatu perangkat lunak yang diluncurkan akan digantikan oleh perangkat lunak 
lain yang lebih baru dan mempunyai keunggulan serta kemampuan lebih baik. Fenomena ini berdampak 
positif dan negatif kepada pengguna (end user). Sisi positifnya adalah pengguna diuntungkan karena selalu 
memperoleh teknologi yang terbaru, sedangkan sisi negatifnya adalah pe
mengeluarkan biaya lagi untuk memperoleh teknologi yang terbaru tersebut.

Bahwasanya kemunculan sebuah teknologi baru di bidang informasi
menghasilkan reaksi pada diri penggunanya, yaitu berupa penerimaan (Accept
(Avoidence). Tak terkecuali kehadiran teknologi yang sangat spektakuler di dasawarsa ini yaitu Internet.
Salah satu teknologi bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang mulai mulai digunakan oleh kantor
adalah Internet (Interconnection Networking). Internet tidak lagi menjadi hal yang mahal bagi perusahaan. 
Banyak kantor-kantor yang telah memiliki akse
informasi dan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. 
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ABSTRAK 
 

Teknologi informasi telah menjadi salah satu infrastruktur termaju dalam era digital. Perangkat 
keras, perangkat lunak, serta pengguna menjadi elemen penting dalam terciptanya sistem informasi yang 
berkualitas. Kecenderungan terjadinya penggunaan komputerisasi pada tingkat pengguna akhir (end user 
computing) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi khususnya teknologi informasi sangat terbuka bagi 
pengguna di berbagai bidang pekerjaan tak terkecuali bagi Sekretaris dengan tugasnya yang sangat 
spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerimaan salah satu teknologi informasi yaitu Internet 
dan layanannya bagi Sekretaris dalam penyelesaikan tugas dan pekerjaan kesekretarisan. Penelitian 
menggunakan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM) dan uji statistik dilakukan dengan 
Structural Equation Modeling (SEM) pada Software Lisrel 8.30 dengan responden sebanyak 117 orang 

Sekretari Budi Luhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Internet dan 
berbagai layanannya seperti email, chat, download, upload diterima oleh para lulusan Akademi Sekretari 
untuk membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan sebagai seorang sekretaris. 

Teknologi Informasi, Technology Acceptance Model (TAM), Internet, Sekretaris, Structural Equation 

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam dekade terakhir ini menu
kemajuan yang pesat, baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), maupun infrastruktur lain 
yang dapat mendukung terciptanya suatu Internet dan layanannya yang handal. 

Hasil inovasi para spesialis di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak 
baru secara berkelanjutan dan dalam skala besar, telah mempersingkat umur teknis dan umur ekonomis dari 
perangkat lunak sebelumnya. Suatu perangkat lunak yang diluncurkan akan digantikan oleh perangkat lunak 

aru dan mempunyai keunggulan serta kemampuan lebih baik. Fenomena ini berdampak 
positif dan negatif kepada pengguna (end user). Sisi positifnya adalah pengguna diuntungkan karena selalu 
memperoleh teknologi yang terbaru, sedangkan sisi negatifnya adalah pengguna mau tidak mau harus 
mengeluarkan biaya lagi untuk memperoleh teknologi yang terbaru tersebut. 

Bahwasanya kemunculan sebuah teknologi baru di bidang informasi-komunikasi, akan 
menghasilkan reaksi pada diri penggunanya, yaitu berupa penerimaan (Acceptance) maupun penolakan 
(Avoidence). Tak terkecuali kehadiran teknologi yang sangat spektakuler di dasawarsa ini yaitu Internet.
Salah satu teknologi bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang mulai mulai digunakan oleh kantor
adalah Internet (Interconnection Networking). Internet tidak lagi menjadi hal yang mahal bagi perusahaan. 

kantor yang telah memiliki akses internet sebagai media pencarian dan penyampaian 
informasi dan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan.  
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(Internet Services) Untuk 
Menyelesaikan Tugas dan Pekerjaan Sekretaris  

Teknologi informasi telah menjadi salah satu infrastruktur termaju dalam era digital. Perangkat 
elemen penting dalam terciptanya sistem informasi yang 

berkualitas. Kecenderungan terjadinya penggunaan komputerisasi pada tingkat pengguna akhir (end user 
computing) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi khususnya teknologi informasi sangat terbuka bagi 
pengguna di berbagai bidang pekerjaan tak terkecuali bagi Sekretaris dengan tugasnya yang sangat 
spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerimaan salah satu teknologi informasi yaitu Internet 

ugas dan pekerjaan kesekretarisan. Penelitian 
menggunakan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM) dan uji statistik dilakukan dengan 
Structural Equation Modeling (SEM) pada Software Lisrel 8.30 dengan responden sebanyak 117 orang 

Sekretari Budi Luhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Internet dan 
berbagai layanannya seperti email, chat, download, upload diterima oleh para lulusan Akademi Sekretari 

Teknologi Informasi, Technology Acceptance Model (TAM), Internet, Sekretaris, Structural Equation 

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam dekade terakhir ini menunjukkan 
kemajuan yang pesat, baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), maupun infrastruktur lain 

mengembangkan perangkat lunak 
baru secara berkelanjutan dan dalam skala besar, telah mempersingkat umur teknis dan umur ekonomis dari 
perangkat lunak sebelumnya. Suatu perangkat lunak yang diluncurkan akan digantikan oleh perangkat lunak 

aru dan mempunyai keunggulan serta kemampuan lebih baik. Fenomena ini berdampak 
positif dan negatif kepada pengguna (end user). Sisi positifnya adalah pengguna diuntungkan karena selalu 

ngguna mau tidak mau harus 

komunikasi, akan 
ance) maupun penolakan 

(Avoidence). Tak terkecuali kehadiran teknologi yang sangat spektakuler di dasawarsa ini yaitu Internet.  
Salah satu teknologi bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang mulai mulai digunakan oleh kantor -kantor 
adalah Internet (Interconnection Networking). Internet tidak lagi menjadi hal yang mahal bagi perusahaan. 

s internet sebagai media pencarian dan penyampaian 

mailto:iis.torisautami@budiluhur.ac.id
mailto:arief.wibowo@budiluhur.ac.id


 

Teknologi Informasi (TI) termasuk di dalamnya teknologi Internet telah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dalam dunia kerja modern. Penggunaan berbagai teknologi informasi dalam pekerjaan sehari
hari bukan lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi keharusan. Hal itu disebabkan karena penggunaan TI 
telah memasyarakat di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pekerjaan pada bidang
kesekretarisan. 

Penguasaan Internet menjadi keharusan bagi sekretaris di jaman modern saat ini karena dengan 
internet diharapkan Sekretaris dapat menjadi pendukung bagi pimpinan dalam penyediaan dan penyampaian 
informasi dan komunikasi dengan lebih cepat, tepat dan akurat.
 
1.2. Rumusan Masalah 

a. Apa saja faktor-faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan 
teknologi khususnya layanan internet bagi para pengguna akhir 
pekerjaan kesekretarisan. 

b. Bagaimana model penerimaan sebuah teknologi berupa layanan internet di bidang pekerjaan 
kesekretarisan. 

 
1.3.  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap layanan 
internet dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris.

b. Untuk mengetahui bagaimana model penerimaan terhadap layanan internet dalam menyelesaikan 
tugas dan pekerjaan sekretaris. 

 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Pengertian Internet dan layanannya

Internet adalah jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh 
dunia. Siapa saja dapat terhubung pada internet sepanjang memiliki alamat IP (Internet Protocol) [3].

Ada berbagai macam layanan yang disediakan melaui internet, beberapa diantaranya ada
a. Web, merupakan layanan internet yang paling populer. Web atau dikenal sebagai Website atau 

World Wide Web (WWW) adalah kumpulan dokumen elektronik dari berbagai penjuru dunia. Setap 
dokumen elektronik dalam suatu Web, disebut dengan halaman 
menyimpan teks, gambar, audio dan video. Untuk membuka halaman web diperlukan program 
khusus yang dinamakan browser, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox dan sebagainya.

a. E-mail, kependekan dari electronic mail, yaitu penya
Saat ini, e-mail merupakan metode komunikasi utama untuk penggunaan perorangan maupun bisnis.

b. Chat, adalah fasilitas untuk melakukan pembicaraan tertulis secara real
berarti antara pengguna yang satu dengan yang lainnya sedang terhubung internet dalam waktu yang 
bersamaan walaupun berbeda lokasi atau memiliki perbedaan waktu di lokasinya masing
 

2.2. Pengertian dan tugas-tugas Sekretaris
Sekretaris berasal dari bahasa latin s

berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang rahasia [2]. Dibandingkan dengan posisi lain, 
sekretaris merupakan karyawan yang memiliki multi tugas. Ruang lingkup tugas sekretaris me
adalah sebagai berikut [2] : 

a. Tugas Administrasi adalah tugas yang berhubungan dengan tulis
pengetikan, seperti: pembuatan laporan, surat menyurat, dan filing.

b. Tugas Resepsionis adalah tugas yang berhubungan dengan p
telepon, melayani tamu, dan menyusun jadwal pertemuan pimpinan.

c. Tugas Sosial adalah tugas yang tidak berkaitan dengan tugas rutin, seperti: mengirim ucapan kepada 
relasi, mengatur rumah tangga kantor, dan menyiapkan j

d. Tugas Insidentil adalah tugas yang harus dilakukan karena terjadi secara mendadak atau tidak 
direncanakan, seperti: mempersiapkan rapat, pidato atau presentasi, dan mempersiapkan perjalanan 
dinas pimpinan. 
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Teknologi Informasi (TI) termasuk di dalamnya teknologi Internet telah menjadi bagian yang tak 
a modern. Penggunaan berbagai teknologi informasi dalam pekerjaan sehari

hari bukan lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi keharusan. Hal itu disebabkan karena penggunaan TI 
telah memasyarakat di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pekerjaan pada bidang

Penguasaan Internet menjadi keharusan bagi sekretaris di jaman modern saat ini karena dengan 
internet diharapkan Sekretaris dapat menjadi pendukung bagi pimpinan dalam penyediaan dan penyampaian 

dengan lebih cepat, tepat dan akurat. 

faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan 
teknologi khususnya layanan internet bagi para pengguna akhir (end user) untuk menyelesaikan 

Bagaimana model penerimaan sebuah teknologi berupa layanan internet di bidang pekerjaan 

 
faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap layanan 

am menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris. 
Untuk mengetahui bagaimana model penerimaan terhadap layanan internet dalam menyelesaikan 

 

2.1. Pengertian Internet dan layanannya 
terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh 

dunia. Siapa saja dapat terhubung pada internet sepanjang memiliki alamat IP (Internet Protocol) [3].
Ada berbagai macam layanan yang disediakan melaui internet, beberapa diantaranya ada
Web, merupakan layanan internet yang paling populer. Web atau dikenal sebagai Website atau 
World Wide Web (WWW) adalah kumpulan dokumen elektronik dari berbagai penjuru dunia. Setap 
dokumen elektronik dalam suatu Web, disebut dengan halaman web (web page), yang dapat 
menyimpan teks, gambar, audio dan video. Untuk membuka halaman web diperlukan program 
khusus yang dinamakan browser, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox dan sebagainya.

mail, kependekan dari electronic mail, yaitu penyampaian pesan dan file melalui jaringan internet. 
mail merupakan metode komunikasi utama untuk penggunaan perorangan maupun bisnis.

Chat, adalah fasilitas untuk melakukan pembicaraan tertulis secara real-time. Sifat real
pengguna yang satu dengan yang lainnya sedang terhubung internet dalam waktu yang 

bersamaan walaupun berbeda lokasi atau memiliki perbedaan waktu di lokasinya masing

tugas Sekretaris 
Sekretaris berasal dari bahasa latin secretum yang berarti rahasia atau secretarius/secretarium yang 

berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang rahasia [2]. Dibandingkan dengan posisi lain, 
sekretaris merupakan karyawan yang memiliki multi tugas. Ruang lingkup tugas sekretaris me

Tugas Administrasi adalah tugas yang berhubungan dengan tulis-menulis, dokumentasi, dan 
pengetikan, seperti: pembuatan laporan, surat menyurat, dan filing. 
Tugas Resepsionis adalah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan komunikasi, seperti: menerima 
telepon, melayani tamu, dan menyusun jadwal pertemuan pimpinan. 
Tugas Sosial adalah tugas yang tidak berkaitan dengan tugas rutin, seperti: mengirim ucapan kepada 
relasi, mengatur rumah tangga kantor, dan menyiapkan jamuan / resepsi sebuah acara.
Tugas Insidentil adalah tugas yang harus dilakukan karena terjadi secara mendadak atau tidak 
direncanakan, seperti: mempersiapkan rapat, pidato atau presentasi, dan mempersiapkan perjalanan 
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Teknologi Informasi (TI) termasuk di dalamnya teknologi Internet telah menjadi bagian yang tak 
a modern. Penggunaan berbagai teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-

hari bukan lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi keharusan. Hal itu disebabkan karena penggunaan TI 
telah memasyarakat di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pekerjaan pada bidang administrasi dan 

Penguasaan Internet menjadi keharusan bagi sekretaris di jaman modern saat ini karena dengan 
internet diharapkan Sekretaris dapat menjadi pendukung bagi pimpinan dalam penyediaan dan penyampaian 

faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan 
untuk menyelesaikan 

Bagaimana model penerimaan sebuah teknologi berupa layanan internet di bidang pekerjaan 

faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap layanan 

Untuk mengetahui bagaimana model penerimaan terhadap layanan internet dalam menyelesaikan 

terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh 
dunia. Siapa saja dapat terhubung pada internet sepanjang memiliki alamat IP (Internet Protocol) [3]. 

Ada berbagai macam layanan yang disediakan melaui internet, beberapa diantaranya adalah [4] :      
Web, merupakan layanan internet yang paling populer. Web atau dikenal sebagai Website atau 
World Wide Web (WWW) adalah kumpulan dokumen elektronik dari berbagai penjuru dunia. Setap 

web (web page), yang dapat 
menyimpan teks, gambar, audio dan video. Untuk membuka halaman web diperlukan program 
khusus yang dinamakan browser, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox dan sebagainya. 

mpaian pesan dan file melalui jaringan internet. 
mail merupakan metode komunikasi utama untuk penggunaan perorangan maupun bisnis. 

time. Sifat real-time ini 
pengguna yang satu dengan yang lainnya sedang terhubung internet dalam waktu yang 

bersamaan walaupun berbeda lokasi atau memiliki perbedaan waktu di lokasinya masing-masing. 

ecretum yang berarti rahasia atau secretarius/secretarium yang 
berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang rahasia [2]. Dibandingkan dengan posisi lain, 
sekretaris merupakan karyawan yang memiliki multi tugas. Ruang lingkup tugas sekretaris menurut jenisnya 

menulis, dokumentasi, dan 

ekerjaan komunikasi, seperti: menerima 

Tugas Sosial adalah tugas yang tidak berkaitan dengan tugas rutin, seperti: mengirim ucapan kepada 
amuan / resepsi sebuah acara. 

Tugas Insidentil adalah tugas yang harus dilakukan karena terjadi secara mendadak atau tidak 
direncanakan, seperti: mempersiapkan rapat, pidato atau presentasi, dan mempersiapkan perjalanan 



 

2.3. Technology Acceptance Model (TAM)
Beberapa model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor

mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, diantaranya yang tercatat dalam berbagai 
literatur dan referensi hasil riset dibidang teknologi info
(TRA), Theory of Planned Behaviour (TPB), 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu 
premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan prilaku orang 
tersebut (Ajzen,1975) [1]. Reaksi dan persepsi pengguna TI akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan 
pengguna TI, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi penggu
dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi 
informasi sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadaikan 
tindakan orang tersebut dapat menerima

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, menjelaskan prilaku pengguna komputer 
yaitu berlandaskan pada kepercayaan (belief)
pengguna (user behaviour relationship)
prilaku pengguna TI terhadap penerimaan pengguna TI, secara lebih terinci menjelaskan penerimaan TI 
dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya TI oleh si pe
(user).  

Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap
1) Kemudahan penggunaan (ease of use)
2) Kemanfaatan (usefulness) 

Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna ([Davis 1989] dalam
al, 1997). Kesimpulannya adalah model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan 
menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan TI. Model ini secara lebih jelas menggambarkan 
bahwa penerimaan penggunaan TI dipengaruhi oleh kemanfaatan 
(ease of use).  

Tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi ditentukan oleh 6 konstruk yaitu: Variabel dari 
luar sistem (External variable), Persepsi pengguna terhadap kemudahan 
pengguna terhadap kegunaan (perceived usefulness),
tingkah laku (behavioral intention), dan pemakaian aktual 
 
 
3. DISAIN PENELITIAN 
 
3.1. Model dan Populasi Penelitian 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data empiris melalui kuesioner berskala Semantik 
diferensial. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh rating penerimaan pengguna layanan internet 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris dan memperkecil ke
pengguna pengguna layanan internet dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris yang merupakan 
lulusan Akademi Sekretari Budi Luhur dan hendak dijadikan responden adalah sebanyak 150 orang
 
3.2. Variabel Penelitian 
3.2.1. Konstruk eksogenous (Exogenous Constructs)
 Konstruk ini dikenal sebagai sources variables atau independen variabel yang tidak diprediksi oleh 
variabel yang lain dalam model. Pada Penelitian ini konstruk eksogenous meliputi: 
(PEOU), merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa sebuah teknologi dapat dengan mudah 
dipahami. 
 
3.2.2. Konstruk Endogen (Endogenous Constructs)

Adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat 
memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya dapat 
berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Pada penelitian ini konstruk endogen meliputi 
Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), Behavioral Intention 
Usage  (ASU). 
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eptance Model (TAM) 
Beberapa model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor

mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, diantaranya yang tercatat dalam berbagai 
literatur dan referensi hasil riset dibidang teknologi informasi adalah seperti Theory of Reasoned Action 
(TRA), Theory of Planned Behaviour (TPB), dan Technology Acceptance Model (TAM). 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu 
seorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan prilaku orang 

tersebut (Ajzen,1975) [1]. Reaksi dan persepsi pengguna TI akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan 
pengguna TI, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna antar kemanfaatan 
dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi 
informasi sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadaikan 
tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan TI. 

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, menjelaskan prilaku pengguna komputer 
(belief), sikap (attitude), intensitas (intention), dan hubungan prilaku 

(user behaviour relationship). Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor
prilaku pengguna TI terhadap penerimaan pengguna TI, secara lebih terinci menjelaskan penerimaan TI 

dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya TI oleh si pe

Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu :
(ease of use) 

Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna ([Davis 1989] dalam
al, 1997). Kesimpulannya adalah model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan 
menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan TI. Model ini secara lebih jelas menggambarkan 
bahwa penerimaan penggunaan TI dipengaruhi oleh kemanfaatan (usefulness) dan kemudahan penggunaan 

Tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi ditentukan oleh 6 konstruk yaitu: Variabel dari 
Persepsi pengguna terhadap kemudahan (perceived ease of use),

perceived usefulness), sikap pengguna (attitude toward using), kecenderungan 
dan pemakaian aktual (actual usage) [1]. 

de yang digunakan untuk mendapatkan data empiris melalui kuesioner berskala Semantik 
diferensial. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh rating penerimaan pengguna layanan internet 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris dan memperkecil kesalahan dalam penelitian. Populasi 
pengguna pengguna layanan internet dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris yang merupakan 
lulusan Akademi Sekretari Budi Luhur dan hendak dijadikan responden adalah sebanyak 150 orang

(Exogenous Constructs) 
Konstruk ini dikenal sebagai sources variables atau independen variabel yang tidak diprediksi oleh 

variabel yang lain dalam model. Pada Penelitian ini konstruk eksogenous meliputi: Perceived Ease of Use 
merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa sebuah teknologi dapat dengan mudah 

(Endogenous Constructs) 
faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat 

rediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya dapat 
berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Pada penelitian ini konstruk endogen meliputi 
Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), Behavioral Intention To Use (ITU) 
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Beberapa model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, diantaranya yang tercatat dalam berbagai 

Theory of Reasoned Action 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu 
seorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan prilaku orang 

tersebut (Ajzen,1975) [1]. Reaksi dan persepsi pengguna TI akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan 
na antar kemanfaatan 

dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi 
informasi sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadaikan 

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, menjelaskan prilaku pengguna komputer 
dan hubungan prilaku 

. Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari 
prilaku pengguna TI terhadap penerimaan pengguna TI, secara lebih terinci menjelaskan penerimaan TI 

dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya TI oleh si pengguna 

tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu : 

Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna ([Davis 1989] dalam Iqbaria et 
al, 1997). Kesimpulannya adalah model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan 
menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan TI. Model ini secara lebih jelas menggambarkan 

(usefulness) dan kemudahan penggunaan 

Tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi ditentukan oleh 6 konstruk yaitu: Variabel dari 
(perceived ease of use), persepsi 

sikap pengguna (attitude toward using), kecenderungan 

de yang digunakan untuk mendapatkan data empiris melalui kuesioner berskala Semantik 
diferensial. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh rating penerimaan pengguna layanan internet 

salahan dalam penelitian. Populasi 
pengguna pengguna layanan internet dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekretaris yang merupakan 
lulusan Akademi Sekretari Budi Luhur dan hendak dijadikan responden adalah sebanyak 150 orang 

Konstruk ini dikenal sebagai sources variables atau independen variabel yang tidak diprediksi oleh 
Perceived Ease of Use 

merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa sebuah teknologi dapat dengan mudah 

faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat 
rediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya dapat 

berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Pada penelitian ini konstruk endogen meliputi Perceived 
dan Actual System 



 

 

 
Keseluruhan konstruk pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini berupa analisa pengaruh antar konstruk 
internet dan layanannya berdasarkan pendekatan TAM:

1) Persepsi Kemudahan menggunakan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
(Perceived Ease of Use/PEOU)
Usefulness/PU) 

2) Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
Usefulness/PU) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna 

3) Persepsi Kemudahan menggunakan Layanan Internet dalam menyelesaikan
(Perceived Ease of Use/PEOU)
Using/ATU) 

4) Sikap Pengguna Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
Using/ATU) berpengaruh terhadap Perilaku Pe

5) Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
Usefulness/PU) berpengaruh terhadap Perilaku Pengguna 

6) Perilaku Pengguna Layanan Interne
Intention to Use/ITU) berpengaruh terhadap Pemakaian Nyata 

 
4. PEMBAHASAN 
 
4.1. Analisis Path Diagram 

Berdasarkan data empiris hasil kuesioner yang diolah pada Lisrel 8.30
dibangun berdasarkan teori yang ada, maka didapatkan O

Variabel Laten 
External Variables (EV) 

Perceived Ease 
Of Use (PEOU) 
 
Perceived Usefulness (PU) 
  

Behavioral Intention to Use (ITU)
 
Actual System Usage (ASU) 
 

 

External 
Variables 
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Gambar 1: Instrumen Penelitian 

Keseluruhan konstruk pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1: Konstruk Penelitian 
 

Hipotesis dari penelitian ini berupa analisa pengaruh antar konstruk terhadap penerimaan teknologi 
internet dan layanannya berdasarkan pendekatan TAM: 

Persepsi Kemudahan menggunakan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
(Perceived Ease of Use/PEOU) berpengaruh terhadap Persepsi Kemanfaatan 

Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (Attitude Toward Using/ATU)

Persepsi Kemudahan menggunakan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
(Perceived Ease of Use/PEOU) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna 

Sikap Pengguna Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU)

Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU)

Perilaku Pengguna Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Pemakaian Nyata (Actual System Usage/ASU)

Berdasarkan data empiris hasil kuesioner yang diolah pada Lisrel 8.30 dan asumsi persamaan yang 
dibangun berdasarkan teori yang ada, maka didapatkan Output Path Diagram sebagai berikut:

Dimensi Konstruk 

X1 = pengetahuan teknis komputer dari organisasi 
X2 = pelatihan dari organisasi 
X3 =  dukungan manajemen 

Y1 = fleksibilitas  
Y2 = kemudahan untuk dipelajari/dipahami  
Y3 = kemudahan untuk digunakan 
Y4 = mempertinggi efektifitas 
Y5 = membantu penyelesaian pekerjaan 
Y6 = meningkatkan kinerja 

Behavioral Intention to Use (ITU) Y7 =  penambahan software pendukung  
 Y8 =  motivasi tetap menggunakan 
 Y9 =  actual usage                                                                                                                 
Y10 = frekuensi penggunaan 

 

Perceived 
Usefulnes

s 

Perceived 
Ease 

of Use 

Behavioral 
Intention 
to Use 

Actual 
System 
Usage 
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terhadap penerimaan teknologi 

Persepsi Kemudahan menggunakan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Persepsi Kemanfaatan (Percieved 

Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan (Percieved 
(Attitude Toward Using/ATU) 

pekerjaan kesekretarisan 
berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (Attitude Toward 

Sikap Pengguna Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan (Attitude Toward 
(Behavioral Intention to Use/ITU) 

Persepsi Kemanfaatan Layanan Internet dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan (Percieved 
(Behavioral Intention to Use/ITU) 

t dalam menyelesaikan pekerjaan kesekretarisan (Behavioral 
(Actual System Usage/ASU) 

dan asumsi persamaan yang 
sebagai berikut: 

Item 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



 

 
Path diagram dan Output Lisrel menunjukkan bahwa dari model teori yang diajukan  pada penelitian 

ini tidak sesuai dengan model populasi yang diobservasi, karena diketahui bahwa P
persyaratan karena hasilnya di bawah cut off value seharusnya untuk menerima H0 yaitu 
dapat disimpulkan sementara bahwa output model belum memenuh
tidak dapat dilakukan uji Hipotesis berikutnya. Namun demikian, agar model yang diajukan dinyatakan fit, 
maka dapat dilakukan modifikasi model sesuai dengan Modification Indices yang disarankan oleh Lisrel.

 

Gambar 3
 
4.2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji hubungan antar variabel laten pada 
persamaan 1 sampai 4 dan keempat model struktural (yang menggambarkan 6 Hipotesis) yang diuji secara 
serentak. Berikut hasil pengujian Hipotesis :

 
Hipotesis 1 dinyatakan dalam persamaan 1 (PU=PEOU) yang diuji dengan Lisrel dan menghasilkan output 
sebagai berikut: 
 

PEOU =     0.66*EV, Errorvar.= 0.
       (0.21)                              
            4.23          

Dari output di atas nilai t sebesar 4.
yaitu 1.65 maka pengaruh yang diberikan EV terhadap PEOU terbukti signifikan. Nilai koefisien variabel 
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Gambar 2: Path Diagram Awal 

Path diagram dan Output Lisrel menunjukkan bahwa dari model teori yang diajukan  pada penelitian 
sesuai dengan model populasi yang diobservasi, karena diketahui bahwa P-value tidak memenuhi 

persyaratan karena hasilnya di bawah cut off value seharusnya untuk menerima H0 yaitu 
dapat disimpulkan sementara bahwa output model belum memenuhi persyaratan penerimaan H0, sehingga 
tidak dapat dilakukan uji Hipotesis berikutnya. Namun demikian, agar model yang diajukan dinyatakan fit, 
maka dapat dilakukan modifikasi model sesuai dengan Modification Indices yang disarankan oleh Lisrel.

Gambar 3: Path Diagram Hasil Modifikasi 

Pengujian Hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji hubungan antar variabel laten pada 
persamaan 1 sampai 4 dan keempat model struktural (yang menggambarkan 6 Hipotesis) yang diuji secara 

ak. Berikut hasil pengujian Hipotesis : 

dinyatakan dalam persamaan 1 (PU=PEOU) yang diuji dengan Lisrel dan menghasilkan output 

*EV, Errorvar.= 0.72, R² = 0.48 
)                               

Dari output di atas nilai t sebesar 4.23 yang besarnya jauh di atas batas kritis tingkat signifikansi 5% 
yaitu 1.65 maka pengaruh yang diberikan EV terhadap PEOU terbukti signifikan. Nilai koefisien variabel 
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Path diagram dan Output Lisrel menunjukkan bahwa dari model teori yang diajukan  pada penelitian 
value tidak memenuhi 

persyaratan karena hasilnya di bawah cut off value seharusnya untuk menerima H0 yaitu ≥ 0.05. Sehingga 
i persyaratan penerimaan H0, sehingga 

tidak dapat dilakukan uji Hipotesis berikutnya. Namun demikian, agar model yang diajukan dinyatakan fit, 
maka dapat dilakukan modifikasi model sesuai dengan Modification Indices yang disarankan oleh Lisrel. 

 

Pengujian Hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji hubungan antar variabel laten pada 
persamaan 1 sampai 4 dan keempat model struktural (yang menggambarkan 6 Hipotesis) yang diuji secara 

dinyatakan dalam persamaan 1 (PU=PEOU) yang diuji dengan Lisrel dan menghasilkan output 

yang besarnya jauh di atas batas kritis tingkat signifikansi 5% 
yaitu 1.65 maka pengaruh yang diberikan EV terhadap PEOU terbukti signifikan. Nilai koefisien variabel 



 

laten EV sebesar 0.21 yang berarti variabel EV memberikan pengaruh sebesar 
dan H1 diterima.  
 
Hipotesis 2 dan 3 dinyatakan dalam persamaan 2 (PU=EV+PEOU)  
dengan output: 

 
PU  = 0.056*PEOU + 0.

            (0.22)      (0.38)                              
             0.22        2.09      

Dari output di atas terlihat bahwa nilai t
(1.65) maka pengaruh yang diberikan EV terhadap PU terbukti signifikan dengan nilai koefisien variabel 
laten EV sebesar 0.22 yang artinya variabel PU memberikan pengaruh sebesar 
diterima. 

Sedangkan untuk penjelasan hubungan antara variabel PEOU terhadap P
sebesar 0.23 di bawah batas kritis yang ditetapkan yaitu 1.65 dengan koefisien yang dimiliki hanya 0.13 
maka variabel PEOU belum menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel PU dengan demikian 
diterima. 
 
Hipotesis 4 dan 5 dinyatakan dalam persamaan 3 (ITU=PEOU+PU) dan pengolahan dengan Lisrel mengenai 
pengujian Hipotesis di atas, menghasilkan output sebagai berikut:
 

        ITU  = 0.74*PEOU + 0.51*PU, Errorvar.= 0.45, 
          (0.23)      (0.31)                              
               3.53        1.65      

  Nilai t pada variabel laten PEOU sebesar 3.53 jauh di atas batas kritis dengan nilai koefisien 0.18 
berarti variabel PEOU memberikan pengaruh sebesar 23% terhadap variabel  ITU dan 

Persamaan yang sama juga menunjukkan nilai t dari variabel PU berada sedikit di bawah kritis, yaitu 
hanya sebesar 1.64 dengan koefisien 0.23 yang berarti variabel PU walau memberikan pengaruh sebesar 
23% terhadap variabel ITU namun H5 tidak diteri

 
 
5. KESIMPULAN 
 
- Variabel Eksternal (External Variables/EV) yang meliputi pengetahuan teknis tentang komputer, 

pelatihan dari organisasi dan dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kemudahan 
Penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU) I
Ssemakin banyak dukungan yang diberikan akan semakin memudahkan para Sekretaris untuk 
menjalankan tugasnya dengan bantuan Internet dan layanannya yang disediakan. Dalam penggunaan 
Internet dan layanannya, diketahui pula bahwa Variabel Eksternal (External Variables/EV) tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Use/PU).

- Dalam penggunaan Internet dan layanannya, diketahui bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan 
(Perceived Ease of Use/PEOU) Internet dan layanannya yang meliputi fleksibilitas sistem, kemudahan 
dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya, tidak berpengaruh terhadap Persepsi 
Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang dirasakan para sekretaris dalam dimens
pemberian bimbingan, maupun untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja, hal 
ini dikarenakan bahwasanya Internet adalah kebutuhan mutlak yang harus dikuasai di perkantoran, 
sehingga tingkat kesukaran yang dialami ti

- Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU) yang meliputi fleksibilitas sistem, 
kemudahan dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya ternyata berpengaruh 
signifikan terhadap Perilaku Pengguna (ITU) yang tercermin dalam kegiatan penambahan software 
pendukung dan motivasi untuk tetap menggunakan Internet dan layanannya tersebut. 

- Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang meliputi efektifitas dalam pemberian bimbin
mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja yang dirasakan, tidak berpengaruh terhadap 
Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) dalam pengoperasian Internet dan layanannya, hal 
ini dikarenakan Internet dipandang sebagai suatu
intensitas penggunaan Internet dan layanannya tidak semata ditunjukkan pada intensitas penggunaan di 
kantor saja.  
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yang berarti variabel EV memberikan pengaruh sebesar 21% terhadap variabel PEOU 

inyatakan dalam persamaan 2 (PU=EV+PEOU)  yang  diuji dengan Lisrel secara serentak 

*PEOU + 0.56*EV, Errorvar.= 0.13, R² = 0.53 
8)                               
       

Dari output di atas terlihat bahwa nilai t-value variabel EV adalah 2.09 yang jauh di atas batas kritis 
ng diberikan EV terhadap PU terbukti signifikan dengan nilai koefisien variabel 

yang artinya variabel PU memberikan pengaruh sebesar 22% terhadap PU dan 

edangkan untuk penjelasan hubungan antara variabel PEOU terhadap PU menghasilkan nilai t 
sebesar 0.23 di bawah batas kritis yang ditetapkan yaitu 1.65 dengan koefisien yang dimiliki hanya 0.13 
maka variabel PEOU belum menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel PU dengan demikian 

atakan dalam persamaan 3 (ITU=PEOU+PU) dan pengolahan dengan Lisrel mengenai 
pengujian Hipotesis di atas, menghasilkan output sebagai berikut: 

*PU, Errorvar.= 0.45, R² = 0.68 
)                               

Nilai t pada variabel laten PEOU sebesar 3.53 jauh di atas batas kritis dengan nilai koefisien 0.18 
berarti variabel PEOU memberikan pengaruh sebesar 23% terhadap variabel  ITU dan H4 

Persamaan yang sama juga menunjukkan nilai t dari variabel PU berada sedikit di bawah kritis, yaitu 
hanya sebesar 1.64 dengan koefisien 0.23 yang berarti variabel PU walau memberikan pengaruh sebesar 

tidak diterima. 

Variabel Eksternal (External Variables/EV) yang meliputi pengetahuan teknis tentang komputer, 
pelatihan dari organisasi dan dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kemudahan 
Penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU) Internet dan layanannya yang dipakai oleh Sekretaris. 
Ssemakin banyak dukungan yang diberikan akan semakin memudahkan para Sekretaris untuk 
menjalankan tugasnya dengan bantuan Internet dan layanannya yang disediakan. Dalam penggunaan 

, diketahui pula bahwa Variabel Eksternal (External Variables/EV) tersebut 
berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Use/PU). 
Dalam penggunaan Internet dan layanannya, diketahui bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan 

of Use/PEOU) Internet dan layanannya yang meliputi fleksibilitas sistem, kemudahan 
dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya, tidak berpengaruh terhadap Persepsi 
Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang dirasakan para sekretaris dalam dimens
pemberian bimbingan, maupun untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja, hal 
ini dikarenakan bahwasanya Internet adalah kebutuhan mutlak yang harus dikuasai di perkantoran, 
sehingga tingkat kesukaran yang dialami tidak akan menghalangi Sekretaris untuk menggunakan Internet.
Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU) yang meliputi fleksibilitas sistem, 
kemudahan dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya ternyata berpengaruh 

terhadap Perilaku Pengguna (ITU) yang tercermin dalam kegiatan penambahan software 
pendukung dan motivasi untuk tetap menggunakan Internet dan layanannya tersebut.  
Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang meliputi efektifitas dalam pemberian bimbin
mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja yang dirasakan, tidak berpengaruh terhadap 
Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) dalam pengoperasian Internet dan layanannya, hal 
ini dikarenakan Internet dipandang sebagai suatu infrastruktur yang akan memberikan manfaat, sehingga 
intensitas penggunaan Internet dan layanannya tidak semata ditunjukkan pada intensitas penggunaan di 
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% terhadap variabel PEOU 

diuji dengan Lisrel secara serentak 

yang jauh di atas batas kritis 
ng diberikan EV terhadap PU terbukti signifikan dengan nilai koefisien variabel 

% terhadap PU dan H2  

U menghasilkan nilai t 
sebesar 0.23 di bawah batas kritis yang ditetapkan yaitu 1.65 dengan koefisien yang dimiliki hanya 0.13 
maka variabel PEOU belum menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel PU dengan demikian H3  tidak 

atakan dalam persamaan 3 (ITU=PEOU+PU) dan pengolahan dengan Lisrel mengenai 

Nilai t pada variabel laten PEOU sebesar 3.53 jauh di atas batas kritis dengan nilai koefisien 0.18 
 diterima. 

Persamaan yang sama juga menunjukkan nilai t dari variabel PU berada sedikit di bawah kritis, yaitu 
hanya sebesar 1.64 dengan koefisien 0.23 yang berarti variabel PU walau memberikan pengaruh sebesar 

Variabel Eksternal (External Variables/EV) yang meliputi pengetahuan teknis tentang komputer, 
pelatihan dari organisasi dan dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kemudahan 

nternet dan layanannya yang dipakai oleh Sekretaris. 
Ssemakin banyak dukungan yang diberikan akan semakin memudahkan para Sekretaris untuk 
menjalankan tugasnya dengan bantuan Internet dan layanannya yang disediakan. Dalam penggunaan 

, diketahui pula bahwa Variabel Eksternal (External Variables/EV) tersebut 

Dalam penggunaan Internet dan layanannya, diketahui bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan 
of Use/PEOU) Internet dan layanannya yang meliputi fleksibilitas sistem, kemudahan 

dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya, tidak berpengaruh terhadap Persepsi 
Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang dirasakan para sekretaris dalam dimensi efektifitas dalam 
pemberian bimbingan, maupun untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja, hal 
ini dikarenakan bahwasanya Internet adalah kebutuhan mutlak yang harus dikuasai di perkantoran, 

dak akan menghalangi Sekretaris untuk menggunakan Internet. 
Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU) yang meliputi fleksibilitas sistem, 
kemudahan dalam mempelajari & mengoperasikan Internet dan layanannya ternyata berpengaruh 

terhadap Perilaku Pengguna (ITU) yang tercermin dalam kegiatan penambahan software 

Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Use/PU) yang meliputi efektifitas dalam pemberian bimbingan, 
mempercepat penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja yang dirasakan, tidak berpengaruh terhadap 
Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) dalam pengoperasian Internet dan layanannya, hal 

infrastruktur yang akan memberikan manfaat, sehingga 
intensitas penggunaan Internet dan layanannya tidak semata ditunjukkan pada intensitas penggunaan di 



 

- Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) Internet dan layanannya berpengaruh
terhadap Perilaku nyata pengguna (Actual System Usage/ASU) Internet dan layanannya yang ditunjukkan 
dengan frekuensi penggunaan. Bagi para sekretaris, ada motivasi untuk terus menggunakan Internet dan 
layanannya di luar waktu yang tersedia, kar
mereka sebagai sekretaris yang profesional.. Motivasi tersebut tercermin dari frekuensi penggunaan yang 
meningkat, khususnya menjelang masa pelaporan kegiatan Sekretaris kepada pimpinan kerjanya ma
masing. 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
[1] Davis, Fred D., “Measurement Scales for Perceived Usefulness and Perceived Ease 

of Use”, http://wings.buffalo.edu/mgmt/courses/mgtsand/success/davis.html
(retrieved 23 Desember 2005) 

[2] Hendarto, M.G. Hartiti, “Menjadi Sekretaris Profesional
Andi, Yogyakarta, 2004 

[3] Kadir, Abdul ”Pengenalan Internet dan layanannya”,
[4] Shelly, Garry B., Thomas J. Cashman, Misty E. Vermaat, 

Komputer”, Edisi 3, Penerbit Salemba Infotek, Jakarta, 2007
  
  
Bahan Bacaan: 
 
[AMSYAH 2003]  Amsyah, Zulkifli, “

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
[BRIDE 2003]  Mac Bride, “Internet”
[ERNAWATI 2004]  Ursula Ernawati, 

Cetakan Pertama, Graha
[FERDINAND 2002]  Augusty Ferdinand, 

Penelitian Manajemen”,
[GHOZALI 2005]  Imam Ghozali, “

dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.54”, 
[JOGIYANTO 2000]  Jogiyanto, “

Penerbit BPFE Yogyakarta
[JOGIYANTO 2003]  Jogiyanto, “

Yogyakarta, 2003
[LEONG 2003]  Leslie Leong, “

Tehnology Accpetance Model (TAM)”
[MALHOTRA 1999]  Yogesh Malhotra & Dennis F. Galetta, 

Technology Acceptance Model to Account for Social 
Influence”, 1999

[McLEOD 2001]  Mc Leod, Jr., Raymond, “
Manajemen”,

 
 
 
  

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

131 

Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) Internet dan layanannya berpengaruh
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dengan frekuensi penggunaan. Bagi para sekretaris, ada motivasi untuk terus menggunakan Internet dan 
layanannya di luar waktu yang tersedia, karena hal tersebut berarti akan semakin meningkatkan kinerja 
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meningkat, khususnya menjelang masa pelaporan kegiatan Sekretaris kepada pimpinan kerjanya ma
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Perilaku Pengguna (Behavioral Intention to Use/ITU) Internet dan layanannya berpengaruh signifikan 
terhadap Perilaku nyata pengguna (Actual System Usage/ASU) Internet dan layanannya yang ditunjukkan 
dengan frekuensi penggunaan. Bagi para sekretaris, ada motivasi untuk terus menggunakan Internet dan 

ena hal tersebut berarti akan semakin meningkatkan kinerja 
mereka sebagai sekretaris yang profesional.. Motivasi tersebut tercermin dari frekuensi penggunaan yang 
meningkat, khususnya menjelang masa pelaporan kegiatan Sekretaris kepada pimpinan kerjanya masing-

Measurement Scales for Perceived Usefulness and Perceived Ease 

http://wings.buffalo.edu/mgmt/courses/mgtsand/success/davis.html
http://wings.buffalo.edu/mgmt/courses/mgtsand/success/davis.html
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Persaingan di dunia usaha pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi baik perguruan tinggi 

negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi semakin kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 
industri wilayah di negara yang sama, semakin bertam
ini menyebabkan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat.  Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  
mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi luhur, juga tidak luput dari persaingan yang semakin ketat 
sesama perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 
 
Keywords :  
 
1. PENDAHULUAN 

 
Universitas Budi Luhur harus dapat 

bertahan dan meningkatkan kinerja mutu pendidikan agar lulusan/ alumni universitas Budi Luhur dapat 
memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penul
berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai berikut :

1. Tehnik analisa yang dapat mengetahui faktor 
mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan ma
universitas Budi Luhur. 

2. Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun di 
universitas Budi Luhur. 
Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian d

mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun, data indeks harga konsumen 
(Consumer price Index) indonesia setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun dan data 
tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap tahun. Setelah diadakan pengujian dengan software 
SPSS mengenai layak atau tidaknya analisa persamaan regresi berganda terhadap penerimaan mahasiswa 
baru Universitas Budi Luhur dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi bergand
layak (valid). 

Adapun persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :
 

Y =   2549,512 - 45,741 A + 11,270 B + 14,030 C 
 

Keterangan : 
 
         Y =  Penerimaan mahasiswa baru per angkatan setiap tahun.
 A =  Prosentase penduduk miskin desa dan kota setiap tahun.
 B =  Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun.
 C =  Indeks harga konsumen Indonesia setiap tahun.
 D =  Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan setiap tahun.
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ABSTRAKSI 

Persaingan di dunia usaha pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi baik perguruan tinggi 
negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi semakin kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 
industri wilayah di negara yang sama, semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi pada era globalisasi 
ini menyebabkan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat.  Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  

skan kehidupan bangsa yang berbudi luhur, juga tidak luput dari persaingan yang semakin ketat 
sesama perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.  

Universitas Budi Luhur harus dapat meningkatkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk dapat 
bertahan dan meningkatkan kinerja mutu pendidikan agar lulusan/ alumni universitas Budi Luhur dapat 
memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penul
berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai berikut :

Tehnik analisa yang dapat mengetahui faktor – faktor/ komponen – komponen apa saja yang dapat 
mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun di 

Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun di 

Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian d
mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun, data indeks harga konsumen 

) indonesia setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun dan data 
bruto Indonesia setiap tahun. Setelah diadakan pengujian dengan software 

SPSS mengenai layak atau tidaknya analisa persamaan regresi berganda terhadap penerimaan mahasiswa 
baru Universitas Budi Luhur dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi bergand

Adapun persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

45,741 A + 11,270 B + 14,030 C – 0,002 D. 

Y =  Penerimaan mahasiswa baru per angkatan setiap tahun. 
rosentase penduduk miskin desa dan kota setiap tahun. 

Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun. 
Indeks harga konsumen Indonesia setiap tahun. 
Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan setiap tahun. 
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Estimasi Pertumbuhan Penerimaan Mahasiswa Baru  
Pada Universitas Budi Luhur Menggunakan Analisa Persamaan 

Persaingan di dunia usaha pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi baik perguruan tinggi 
negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi semakin kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 

bahnya jumlah perguruan tinggi pada era globalisasi 
ini menyebabkan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat.  Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  

skan kehidupan bangsa yang berbudi luhur, juga tidak luput dari persaingan yang semakin ketat 

meningkatkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk dapat 
bertahan dan meningkatkan kinerja mutu pendidikan agar lulusan/ alumni universitas Budi Luhur dapat 
memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penulis 
berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai berikut : 

komponen apa saja yang dapat 
hasiswa baru setiap tahun di 

Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun di 

Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian data penerimaan 
mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun, data indeks harga konsumen 

) indonesia setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun dan data 
bruto Indonesia setiap tahun. Setelah diadakan pengujian dengan software 

SPSS mengenai layak atau tidaknya analisa persamaan regresi berganda terhadap penerimaan mahasiswa 
baru Universitas Budi Luhur dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi berganda tersebut adalah 

mailto:arsantonarendro@budiluhur.ac.id
mailto:arsantonarendro@budiluhur.ac.id


 

Penjabaran dari persamaan regresi 
 
a) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 orang pada setiap 

penurunan prosentase penduduk miskin desa dan kota sebesar 1 %.
b) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan 

kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar satu satuan.
c) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

kenaikan Indeks harga konsumen Indonesia sebesar sat
d) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 

penurunan biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan sebesar Rp 0,002 ,
 
1.1. Perumusan Masalah 
 

Persaingan di dunia usaha pendidikan, khususnya pendidikan perg
negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi sangat kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 
industri wilayah di negara yang sama, semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi pada era globalisasi 
ini menyebabkan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat. Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang berbudi luhur, juga tidak luput dari p
tinggi baik negeri maupun swasta.  

Universitas Budi Luhur harus dapat meningkatkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk dapat 
bertahan dan meningkatkan kinerja mutu pendidikan agar lulusan/ alumni universitas
memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai 
berikut : 

1) Tehnik analisa yang dapat mengetahui fakto
mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru per angkatan 
setiap tahun di universitas Budi Luhur.

2) Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa ba
setiap tahun di universitas Budi Luhur.

 
Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian data penerimaan 

mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa setiap tahun, data indeks harga konsumen
indonesia (Consumer price Index) setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun, dan data 
tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap tahun.

Selanjutnya apabila telah diperoleh suatu hasil analisa yang telah teruji melalui metode s
analisa persamaan regresi berganda ( 
beserta pengajuan saran-saran/ usulan
Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar 
 
1.2.   Rancangan Uji Hipotesis 

 
Untuk pengujian hipotesis, yang pertama kali disiapkan adalah data dari  1 buah variabel dependen 

dan beberapa buah variabel independen selama 14 tahun terakhir dan pengumpulan data dilakukan secara 
time series .   Pengumpulan data dimulai dari  tahun  199

Komponen-komponen yang diharapkan memiliki pengaruh dan kontribusi secara signifikan terhadap 
data penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  diterjemahkan sebagai variabel
sedangkan data penerimaan mahasiswa
dependen. Adapun pembentukan persamaan regresi berganda dengan data penerimaan mahasiswa baru setiap 
tahun sebagai variabel dependen adalah sebagai berikut :
 
                    Y = α  +  β1 A +  β2 B + β3 
 
Keterangan : 

Y =  Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
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Penjabaran dari persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 orang pada setiap 
penurunan prosentase penduduk miskin desa dan kota sebesar 1 %. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 12 orang pada setiap 
kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar satu satuan. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

Indeks harga konsumen Indonesia sebesar satu satuan. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 
penurunan biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan sebesar Rp 0,002 ,-  

Persaingan di dunia usaha pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi baik perguruan tinggi 
negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi sangat kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 
industri wilayah di negara yang sama, semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi pada era globalisasi 

kan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat. Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang berbudi luhur, juga tidak luput dari persaingan yang semakin ketat sesama perguruan 

Universitas Budi Luhur harus dapat meningkatkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk dapat 
bertahan dan meningkatkan kinerja mutu pendidikan agar lulusan/ alumni universitas 
memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai 

Tehnik analisa yang dapat mengetahui faktor – faktor/ komponen – komponen apa saja yang dapat 
mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru per angkatan 
setiap tahun di universitas Budi Luhur. 
Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa ba
setiap tahun di universitas Budi Luhur. 

Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian data penerimaan 
mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa setiap tahun, data indeks harga konsumen

) setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun, dan data 
tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap tahun. 

Selanjutnya apabila telah diperoleh suatu hasil analisa yang telah teruji melalui metode s
analisa persamaan regresi berganda ( Multiple Regression Analysis) maka akan ditarik suatu kesimpulan 

saran/ usulan-usulan  yang relevan terhadap hasil analisa yang diperoleh. 
Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas.    

Untuk pengujian hipotesis, yang pertama kali disiapkan adalah data dari  1 buah variabel dependen 
dan beberapa buah variabel independen selama 14 tahun terakhir dan pengumpulan data dilakukan secara 

.   Pengumpulan data dimulai dari  tahun  1996 sampai dengan tahun 2009.  
komponen yang diharapkan memiliki pengaruh dan kontribusi secara signifikan terhadap 

data penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  diterjemahkan sebagai variabel-variabel independen , 
sedangkan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  itu sendiri diterjemahkan sebagai variabel 
dependen. Adapun pembentukan persamaan regresi berganda dengan data penerimaan mahasiswa baru setiap 
tahun sebagai variabel dependen adalah sebagai berikut : 

3 C  +  β4 D   

Y =  Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. 
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Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 orang pada setiap 

mengalami kenaikan sebesar 12 orang pada setiap 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 

uruan tinggi baik perguruan tinggi 
negeri maupun perguruan tinggi swasta semakin hari menjadi sangat kompetitif, tidak dibatasi lagi dengan 
industri wilayah di negara yang sama, semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi pada era globalisasi 

kan persaingan di dunia usaha pendidikan perguruan tinggi semakin ketat. Universitas Budi 
Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta dengan misi untuk  mencerdaskan 

ersaingan yang semakin ketat sesama perguruan 

Universitas Budi Luhur harus dapat meningkatkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk dapat 
 Budi Luhur dapat 

memberikan sumbangsihnya , khususnya pada dunia kerja dan masyarakat Indonesia pada umumnya.  
Penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu teknik analisa yang mempunyai dua tujuan sebagai 

komponen apa saja yang dapat 
mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru per angkatan 

Tehnik analisa yang dapat memprediksi pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru per angkatan 

Permasalahan yang dipilih oleh penelitian ini dibatasi pada topik disekitar pemakaian data penerimaan 
mahasiswa baru setiap tahun, data biaya kuliah mahasiswa setiap tahun, data indeks harga konsumen 

) setiap tahun , data statistik kemiskinan Indonesia setiap tahun, dan data 

Selanjutnya apabila telah diperoleh suatu hasil analisa yang telah teruji melalui metode statistik berupa 
) maka akan ditarik suatu kesimpulan 

usulan  yang relevan terhadap hasil analisa yang diperoleh. 

Untuk pengujian hipotesis, yang pertama kali disiapkan adalah data dari  1 buah variabel dependen 
dan beberapa buah variabel independen selama 14 tahun terakhir dan pengumpulan data dilakukan secara 

komponen yang diharapkan memiliki pengaruh dan kontribusi secara signifikan terhadap 
variabel independen , 

baru setiap tahun  itu sendiri diterjemahkan sebagai variabel 
dependen. Adapun pembentukan persamaan regresi berganda dengan data penerimaan mahasiswa baru setiap 



 

α  =  Kesalahan acak. 
A =  Statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota setiap tahun.
B =  Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun.
C =  Indeks harga konsumen Indonesia setiap tahun.
D =  Biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun.

 
 

2.    DESAIN PENELITIAN 
 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
berikut :  

1) Data penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  dan Data biaya kuliah mahasiswa baru setiap 
tahun  diperoleh dari Biro Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

2) Data indeks harga konsumen (
kemiskinan Indonesia setiap tahun, dan data tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap 
tahun yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

 
Kesimpulan dalam analisa persamaan regresi berganda diambil dengan mengambil dalih pada asumsi

asumsi yang menyangkut parameter populasi, dan apabila asumsi
kesimpulan parametriklah yang lazim paling sesuai untuk digunakan, dan apabila asumsi
dilanggar, maka penerapan prosedur parametrik bisa jadi akan menyebabkan hasil kesimp
menyesatkan. 
 
 
3.     ANALISA DAN INTERPRESTASI
                                
3.1.   Pemeriksaan Normalitas Error 

Pemeriksaan Normalitas Error dalam output 
histogram, normal P-P plot of regres
residual melalui uji Kolmorov-smirnov 

 
Distribusi histogram mengikuti fungsi distribusi normal apabila berbentuk seperti bel [6]. Dari gambar 

1, secara visual kita bisa mengatakan bahwa distribusi histogram itu mengikuti distribusi normal. Untuk 
lebih meyakinkan karena perbedaan visualisasi dal
of regression standardized residual pada gambar 2  berikut ini :

 

Regression Standardized Residual
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Statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota setiap tahun. 
Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun. 

n Indonesia setiap tahun. 
Biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data – data sekunder. Dengan perincian sebagai 

mahasiswa baru setiap tahun  dan Data biaya kuliah mahasiswa baru setiap 
tahun  diperoleh dari Biro Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. 
Data indeks harga konsumen (Consumer price Index) Indonesia setiap tahun,  data Statistik 

etiap tahun, dan data tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap 
tahun yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Kesimpulan dalam analisa persamaan regresi berganda diambil dengan mengambil dalih pada asumsi
meter populasi, dan apabila asumsi-asumsi itu dipenuhi maka prosedur 

kesimpulan parametriklah yang lazim paling sesuai untuk digunakan, dan apabila asumsi
dilanggar, maka penerapan prosedur parametrik bisa jadi akan menyebabkan hasil kesimp

3.     ANALISA DAN INTERPRESTASI 

 
dalam output SPSS dapat dilihat dari  beberapa hal,yaitu : distribusi 

P plot of regression standardized residual, dan pengujian hipotesis standardized 
smirnov [6]. 

Gambar 1. 

Distribusi histogram mengikuti fungsi distribusi normal apabila berbentuk seperti bel [6]. Dari gambar 
1, secara visual kita bisa mengatakan bahwa distribusi histogram itu mengikuti distribusi normal. Untuk 
lebih meyakinkan karena perbedaan visualisasi dalam pandangan, maka Kita melihat grafik 

pada gambar 2  berikut ini : 

Regression Standardized Residual
1.51.00.50.0

Histogram

Dependent Variable: Penerimaan mahasiswa baru per angkatan

Mean =-1.39E-15•
Std. Dev. =0.832•
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Dengan perincian sebagai 

mahasiswa baru setiap tahun  dan Data biaya kuliah mahasiswa baru setiap 

) Indonesia setiap tahun,  data Statistik 
etiap tahun, dan data tingkat pendapatan domestik bruto Indonesia setiap 

Kesimpulan dalam analisa persamaan regresi berganda diambil dengan mengambil dalih pada asumsi-
asumsi itu dipenuhi maka prosedur 

kesimpulan parametriklah yang lazim paling sesuai untuk digunakan, dan apabila asumsi-asumsi tersebut 
dilanggar, maka penerapan prosedur parametrik bisa jadi akan menyebabkan hasil kesimpulan yang 

dapat dilihat dari  beberapa hal,yaitu : distribusi 
hipotesis standardized 

 

Distribusi histogram mengikuti fungsi distribusi normal apabila berbentuk seperti bel [6]. Dari gambar 
1, secara visual kita bisa mengatakan bahwa distribusi histogram itu mengikuti distribusi normal. Untuk 

am pandangan, maka Kita melihat grafik normal P-P plot 

Dependent Variable: Penerimaan mahasiswa baru per angkatan

Mean =-1.39E-15•
Std. Dev. =0.832•

N =14



 

 
Error berdistribusi normal jika pencaran data terletak di sekitar garis lurus miring melintang. Dapat 

disimpulkan bahwa data telah berpencar di sekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan 
bahwa asumsi ini terpenuhi. 
 
3.2.   Pemeriksaan Masalah Otokorelasi

 
Hipotesis 
H0 : Tidak ada otokorelasi positif atau negatif.
H1 : Terdapat otokorelasi positif atau negat

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Berdasarkan hasil tabel ini, nilai 
jumlah data n = 14 adalah dL = 0,286 dan dU adalah = 2,648 . Oleh karena nilai 
hitung (d = 2,710) lebih besar daripada batas atas nilai 
Durbin Watson hitung (d = 2,710) lebih besar daripad
yang artinya tidak terdapat otokorelasi positif atau negatif.

 
3.3.   Pengujian keseluruhan model 

Hipotesis 
H0   :   model tidak fit. 
H1   :   model fit. 
H0   :  Secara bersama-sama, 

produk domestik bruto, indeks harga konsumen Indonesia, biaya kuliah mahasiswa baru tidak 
mempunyai pengaruh yang  terhadap penerimaan mahasiswa baru .

H1 :  Minimal terdapat satu variabel independen diantara 
dan kota, pertumbuhan produk domestik bruto, Indeks harga konsumen Indonesia, Biaya 
kuliah mahasiswa baru yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa 
baru . 

 
Statistik pengujian  :  uji statistik F.
Kriteria pengujian   :  Terima H0 apabila P value statistik F lebih besar daripada 5%.
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Gambar 2 

berdistribusi normal jika pencaran data terletak di sekitar garis lurus miring melintang. Dapat 
ta telah berpencar di sekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan 

3.2.   Pemeriksaan Masalah Otokorelasi 

Tidak ada otokorelasi positif atau negatif. 
Terdapat otokorelasi positif atau negatif. 

Tabel  1. Durbin Watson 

Berdasarkan hasil tabel ini, nilai Durbin Watson adalah 2,710 . Sementara nilai Durbin Watson
jumlah data n = 14 adalah dL = 0,286 dan dU adalah = 2,648 . Oleh karena nilai 
hitung (d = 2,710) lebih besar daripada batas atas nilai Durbin Watson tabel (dU = 2,648) ; dan nilai 

hitung (d = 2,710) lebih besar daripada ( 4 – 2,648 = 1,352), maka Kita menerima H
yang artinya tidak terdapat otokorelasi positif atau negatif. 

sama, statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota, pertumbuhan 
produk domestik bruto, indeks harga konsumen Indonesia, biaya kuliah mahasiswa baru tidak 
mempunyai pengaruh yang  terhadap penerimaan mahasiswa baru . 
Minimal terdapat satu variabel independen diantara statistik kemiskinan penduduk miskin desa 
dan kota, pertumbuhan produk domestik bruto, Indeks harga konsumen Indonesia, Biaya 
kuliah mahasiswa baru yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa 

Statistik pengujian  :  uji statistik F. 
apabila P value statistik F lebih besar daripada 5%. 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan mahasiswa baru per angkatan

Change Statistics Durbin-Watson 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Chan

ge 
3,363 4 9 ,060 2,710 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

 

berdistribusi normal jika pencaran data terletak di sekitar garis lurus miring melintang. Dapat 
ta telah berpencar di sekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan 

Durbin Watson dengan 
jumlah data n = 14 adalah dL = 0,286 dan dU adalah = 2,648 . Oleh karena nilai Durbin  Watson 

tabel (dU = 2,648) ; dan nilai 
2,648 = 1,352), maka Kita menerima H0  

duk miskin desa dan kota, pertumbuhan 
produk domestik bruto, indeks harga konsumen Indonesia, biaya kuliah mahasiswa baru tidak 

kemiskinan penduduk miskin desa 
dan kota, pertumbuhan produk domestik bruto, Indeks harga konsumen Indonesia, Biaya 
kuliah mahasiswa baru yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa 

 

Dependent Variable: Penerimaan mahasiswa baru per angkatan



 

 

Mode
l   
1 Regressi

on 2822243,712

  Residual 1888183,788
  Total 4710427,500

 
Berdasarkan tabel diatas p-value(sig). Statistik F adalah 0,018 < 0,05 maka kita menolak H

artinya pemodelan adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terbentuk mampu menerangkan data 
empiris secara keseluruhan. 
 
3.4.   Pengujian individual ( Parsial ) 

Pengujian secara individual (parsial) dengan hipotesis sebagai berikut : 
a. Statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota.

H0: ß1 = 0, atau statistik kemiskinan  penduduk miskin desa dan kota tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan mahasiswa baru.

H1: ß1 = 0, atau statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan mahasiswa baru.

 
b.   Pertumbuhan produk domestik bruto.

H0:  ß1   = 0, atau pertumbuhan produk do
penerimaan mahasiswa baru.

H1: ß1  = 0,atau pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
mahasiswa baru. 

 
c.   Indeks harga konsumen Indonesia

H0: ß1    = 0, atau indeks har
penerimaan mahasiswa baru.

H1: ß1  = 0,atau indeks harga konsumen indonesia
mahasiswa baru.

 
d.   Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan.

H0: ß1   = 0, atau biaya kuliah mahasiswa baru perangkatan 
penerimaan mahasiswa baru.

H1: ß1    = 0, atau biaya kuliah mahasiswa baru perangkatan 
penerimaan mahasiswa baru.

 
Dengan statistik pengujian memakai statistik t dan alfa pengujian sebesar 5 %.

Model   
    
1 (Constant) 
  Prosentase penduduk miskin desa 

dan kota 
  Pertumbuhan produk domestik 

bruto 
  Indeks harga konsumen 

Indonesia 
  Biaya kuliah mahasiswa baru per 

angkatan 
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Tabel  2. ANOVA  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

2822243,712 4 705560,928 339.50
8 0,018

1888183,788 9 209798,199   
4710427,500 13     

value(sig). Statistik F adalah 0,018 < 0,05 maka kita menolak H
artinya pemodelan adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terbentuk mampu menerangkan data 

 
Pengujian secara individual (parsial) dengan hipotesis sebagai berikut :  

Statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota. 
statistik kemiskinan  penduduk miskin desa dan kota tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan mahasiswa baru. 
statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan mahasiswa baru. 

Pertumbuhan produk domestik bruto. 
pertumbuhan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan mahasiswa baru. 
pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

 

Indeks harga konsumen Indonesia 
= 0, atau indeks harga konsumen indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan mahasiswa baru. 

= 0,atau indeks harga konsumen indonesia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
mahasiswa baru. 

Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan. 
= 0, atau biaya kuliah mahasiswa baru perangkatan  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan mahasiswa baru. 
= 0, atau biaya kuliah mahasiswa baru perangkatan  berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan mahasiswa baru. 

pengujian memakai statistik t dan alfa pengujian sebesar 5 %. 
 

Tabel  3. Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients  
B Std. Error t 

2549,512 2216,058 1,150  
Prosentase penduduk miskin desa 

-45,741 101,918 -0,449 

Pertumbuhan produk domestik 
11,270 42,185 0,267 

14,030 3,847 3,647 

Biaya kuliah mahasiswa baru per 
-,002 ,001 -3,295 
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0,018 

  
  

value(sig). Statistik F adalah 0,018 < 0,05 maka kita menolak H0 yang 
artinya pemodelan adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa model yang terbentuk mampu menerangkan data 

statistik kemiskinan  penduduk miskin desa dan kota tidak berpengaruh signifikan 

statistik kemiskinan penduduk miskin desa dan kota berpengaruh signifikan 

mestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

berpengaruh signifikan terhadap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sig 

0,028  

0,064 

0,075 

0,005 

0,009 



 

Berdasarkan hasil ini, nilai p-value 
1) Nilai p-value untuk Prosentase penduduk miskin desa dan kota adalah 0,064.
2) Nilai p-value untuk Pertumbuhan produk domestik bruto adalah  0,075.
3) Nilai p-value untuk Indeks harga konsumen Indonesia adalah 
4) Nilai p-value untuk Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan adalah 0,009.

 
Dapat diketahui bahwa semua nilai p
oleh karena itu  H0 ditolak dengan asumsi bahwa semua variabel independen m
yang signifikan terhadap variabel dependen berupa penerimaan mahasiswa baru  pada alfa 5%.

 
 
4.    KESIMPULAN 
 

Setelah diadakan pengujian dengan software SPSS mengenai layak atau tidaknya persamaan regresi 
berganda terhadap penerimaan mahasiswa baru setiap tahun di Universitas Budi Luhur dapat ditarik 
kesimpulan bahwa  persamaan regresi berganda tersebut adalah layak atau valid.

Adapun pemodelan regressi yang terbentuk adalah sebagai berikut :
 

Y =   2549,512 - 45,741 A + 11,270 B + 14,
 
Keterangan : 

         Y  =  Penerimaan mahasiswa baru per angkatan setiap tahun.
       α  =  Kesalahan acak. 
         A =  Prosentase penduduk miskin desa dan kota setiap tahun.
 B =  Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun.
 C =  Indeks harga konsumen Indonesia setiap tahun.
 D =  Biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun.
 

Penjabaran dari persamaan  regresi berganda  yang terbentuk adalah sebagai berikut :
1) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 o

penurunan prosentase penduduk miskin desa dan kota sebesar 1 %.
2) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  akan mengalami kenaikan sebesar 12 orang pada setiap 

kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar satu satuan.
3) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

kenaikan Indeks harga konsumen Indonesia sebesar satu satuan.
4) Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 

penurunan biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan sebesar Rp 0,002 ,
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value untuk variabel-variabel independen sebagai berikut :
Prosentase penduduk miskin desa dan kota adalah 0,064. 

value untuk Pertumbuhan produk domestik bruto adalah  0,075. 
value untuk Indeks harga konsumen Indonesia adalah 0,005. 
value untuk Biaya kuliah mahasiswa baru per angkatan adalah 0,009. 

Dapat diketahui bahwa semua nilai p-value variabel-variabel independen lebih kecil daripada 0,05, 
ditolak dengan asumsi bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen berupa penerimaan mahasiswa baru  pada alfa 5%.

Setelah diadakan pengujian dengan software SPSS mengenai layak atau tidaknya persamaan regresi 
mahasiswa baru setiap tahun di Universitas Budi Luhur dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  persamaan regresi berganda tersebut adalah layak atau valid. 
Adapun pemodelan regressi yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

45,741 A + 11,270 B + 14,030 C – 0,002 D. 

Y  =  Penerimaan mahasiswa baru per angkatan setiap tahun. 

Prosentase penduduk miskin desa dan kota setiap tahun. 
Pertumbuhan produk domestik bruto setiap tahun. 
Indeks harga konsumen Indonesia setiap tahun. 
Biaya kuliah mahasiswa baru setiap tahun. 

Penjabaran dari persamaan  regresi berganda  yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 o
penurunan prosentase penduduk miskin desa dan kota sebesar 1 %. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  akan mengalami kenaikan sebesar 12 orang pada setiap 
kenaikan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar satu satuan. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

Indeks harga konsumen Indonesia sebesar satu satuan. 
Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 

iaya kuliah mahasiswa baru per angkatan sebesar Rp 0,002 ,-  
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Mason, Robert  .D. & Lind, Douglas .A. (1992). Statistical techniques in business and economics. 
. Richard D. Irwin Inc. 

Multiple regression in practice. Beverly Hills: Sage Publication.
Pusat Statistik , ISBN nomor : 978-979-064-085-6, nomor publikasi : 03200.0901.

Sofyan yamin, Lien A. Rachmach, Heri kurniawan.  Regresi dan korelasi dalam genggaman anda.
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variabel independen sebagai berikut : 
 

 

variabel independen lebih kecil daripada 0,05, 
empunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen berupa penerimaan mahasiswa baru  pada alfa 5%. 

Setelah diadakan pengujian dengan software SPSS mengenai layak atau tidaknya persamaan regresi 
mahasiswa baru setiap tahun di Universitas Budi Luhur dapat ditarik 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 46 orang pada setiap 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun  akan mengalami kenaikan sebesar 12 orang pada setiap 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14 orang pada setiap 

Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1 orang pada setiap 

. John Wiley & Sons Inc. 
Statistics for management. (Seventh Edition). Prentice-

Statistical techniques in business and economics. 

Beverly Hills: Sage Publication. 
6, nomor publikasi : 03200.0901. 

Regresi dan korelasi dalam genggaman anda. 



 

Model Robot Forklift
Education Version (code number: 9797)
Perangkat Lunak Java LeJos 

Fakultas Teknologi Informasi 

 
 

Perkembangan teknologi robotik tidak hanya dalam industri, tetapi juga dalam dunia pendidikan. 
Untuk pendidikan anak usia dini teknologi robot ini sudah beredar dipasar, yaitu LEGO®.   LEGO® 
Mindstorms NXT sangat menarik untuk dipelajari, sangat familiar dan dapat dikembangkan untuk 
pembelajaran robotik yang lebih komplek. LEGO® Mindstorms NXT dapat diprogram dengan JAVA. Robot 
ini tidak hanya dapat ditrapkan untuk anak usia sekolah tapi juga dapat dikembangkan untuk pelatihan 
robotik mahasiswa. 
 
Keywords : 

 
 

1. INTRODUKSI  
 

Telah dirancang prototipe sistem 
Mindstorms® NXT education version (code number: 9797)
0.85 beta di atas OS Fedora 14. Gambar 1 Memperlihatkan gambar LEGO® Mindstorms®  NXT yang 
digunakan dalam perancangan model robot. 
satu untuk mengangkat dan menurunkan 
mengetahui pada area mana robot berada dan apa yang harus robot lakukan saat berada di area tersebut.
Dalam gambar 2 ditunjukkan sistem mekani

Robot ini diprogram menggunakan metode 
file-nya sendiri-sendiri, file tersebut merupakan sebuah 
public methode, yakni: takeControl()
yang harus dipenuhi untuk menjalankan 
sedangkan method action() akibat. Adapun 
selesai dijalankan. 

Program yang diterapkan di robot ini memiliki enam 
goForward, silverLine, blueLine, blackLine 
disebutkan di atas, hanya saja isinya dapat berbeda. 
jika tombol escape ditekan,  goForward 
pembacaan sensor cahaya, sedangkan 
dengan nilai tertentu dari hasil pembacaan sensor cahaya. Dalam 
mengembalikan nilai referensi maka fork 
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Robot Forklift Berbasis LEGO® Mindstorms® NXT 
Education Version (code number: 9797) Dengan Menerapkan 
Perangkat Lunak Java LeJos 0.85 beta Diatas OS Fedora 14.

 
Eko Polosoro 

 
Program Studi Sistem Komputer 

Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Budi Luhur 
Jakarta – Juli 2011 

ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi robotik tidak hanya dalam industri, tetapi juga dalam dunia pendidikan. 
teknologi robot ini sudah beredar dipasar, yaitu LEGO®.   LEGO® 

Mindstorms NXT sangat menarik untuk dipelajari, sangat familiar dan dapat dikembangkan untuk 
pembelajaran robotik yang lebih komplek. LEGO® Mindstorms NXT dapat diprogram dengan JAVA. Robot 

i tidak hanya dapat ditrapkan untuk anak usia sekolah tapi juga dapat dikembangkan untuk pelatihan 

dirancang prototipe sistem Robot Forklift Java dengan memanfaatkan 
education version (code number: 9797) dengan menggunakan perangkat lunak LeJos 

0.85 beta di atas OS Fedora 14. Gambar 1 Memperlihatkan gambar LEGO® Mindstorms®  NXT yang 
digunakan dalam perancangan model robot. Robot ini menggunakan tiga motor, dua untuk k
satu untuk mengangkat dan menurunkan fork. Sensor utama yang digunakan adalah sensor cahaya untuk 
mengetahui pada area mana robot berada dan apa yang harus robot lakukan saat berada di area tersebut.
Dalam gambar 2 ditunjukkan sistem mekanik fork dari model robot yang dirancang. 

Robot ini diprogram menggunakan metode behavior programming, semua sebab-akibat ditulis dalam 
sendiri, file tersebut merupakan sebuah class interface. Dalam class tersebut terdapat tiga 

takeControl(), action() dan suppress(). Method takeControl() 
yang harus dipenuhi untuk menjalankan method action(), dengan demikian takeControl() 

akibat. Adapun method suppress() akan dijalankan jika method 

obot ini memiliki enam class, masing-masing adalah 
goForward, silverLine, blueLine, blackLine dan gacha, semuanya memiliki tiga method 
disebutkan di atas, hanya saja isinya dapat berbeda. Class cancelButton akan mengakhiri program utama 

goForward akan menjalankan robot maju dengan nilai tertentu dari hasil 
pembacaan sensor cahaya, sedangkan silverLine, blueLine dan blackLine akan membuat robot berbelok 
dengan nilai tertentu dari hasil pembacaan sensor cahaya. Dalam class gacha jika sensor ultrasonik 

fork akan diangkat. 
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LEGO® Mindstorms® NXT 
Dengan Menerapkan 

0.85 beta Diatas OS Fedora 14. 

Perkembangan teknologi robotik tidak hanya dalam industri, tetapi juga dalam dunia pendidikan. 
teknologi robot ini sudah beredar dipasar, yaitu LEGO®.   LEGO® 

Mindstorms NXT sangat menarik untuk dipelajari, sangat familiar dan dapat dikembangkan untuk 
pembelajaran robotik yang lebih komplek. LEGO® Mindstorms NXT dapat diprogram dengan JAVA. Robot 

i tidak hanya dapat ditrapkan untuk anak usia sekolah tapi juga dapat dikembangkan untuk pelatihan 

Robot Forklift Java dengan memanfaatkan robot LEGO® 
dengan menggunakan perangkat lunak LeJos 

0.85 beta di atas OS Fedora 14. Gambar 1 Memperlihatkan gambar LEGO® Mindstorms®  NXT yang 
Robot ini menggunakan tiga motor, dua untuk kemudi robot dan 

. Sensor utama yang digunakan adalah sensor cahaya untuk 
mengetahui pada area mana robot berada dan apa yang harus robot lakukan saat berada di area tersebut. 

akibat ditulis dalam 
tersebut terdapat tiga 

takeControl() merupakan pemicu 
takeControl() merupakan sebab 

method action() telah 

masing adalah cancelButton, 
method seperti yang telah 

akan mengakhiri program utama 
akan menjalankan robot maju dengan nilai tertentu dari hasil 

akan membuat robot berbelok 
jika sensor ultrasonik 



 

Gambar 1. LEGO® Mindstorms® NXT
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 Pada penelitian ini kami tidak melakukan pengumpulan data, karena penelitian yang kami lakukan 
adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data berupa hasil 
pembacaan sensor-sensor yang digunakan yang diambil saat proses kalibrasi dijalankan. Sensor
dipakai adalah sensor rotasi, sensor sentuh 
   

Gambar 2. Sistem mekanik fork
 

3. ARSITEKTUR SISTEM 
 

Perancangan konstruksi robot dilakukan karena hal ini sangat penting untuk mencegah konstruksi fork 
dan fork support  rusak akibat tarikan motor fork yang beroperasi tanpa kendali. Pada gambar 3, 4 dan 5 
ditunjukkan perancangan kunstruksi robot. Dari s
sensor tersebut tertabrak fork saat dinaikkan. Konstruksi sensor sentuh sebagai limit fork ditunjukkan pada 
gambar 6.  

Dari segi program dibuat variabel (_forkup)  yang siap menampung nilai putaran 
sensor sentuh aktif (tertabrak fork). Untuk mendukungnya robot harus melakukan proses inisialisasi 
penaikkan fork (forklifting).  

Prosiding Seminar Na
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

139 

 
Gambar 1. LEGO® Mindstorms® NXT 

  

ada penelitian ini kami tidak melakukan pengumpulan data, karena penelitian yang kami lakukan 
adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data berupa hasil 

sensor yang digunakan yang diambil saat proses kalibrasi dijalankan. Sensor
dipakai adalah sensor rotasi, sensor sentuh (limit switch), sensor cahaya dan sensor ultrasonik.

 
Gambar 2. Sistem mekanik fork 

Perancangan konstruksi robot dilakukan karena hal ini sangat penting untuk mencegah konstruksi fork 
dan fork support  rusak akibat tarikan motor fork yang beroperasi tanpa kendali. Pada gambar 3, 4 dan 5 
ditunjukkan perancangan kunstruksi robot. Dari segi konstruksi ditempatkan sensor sentuh ke atas sehingga 
sensor tersebut tertabrak fork saat dinaikkan. Konstruksi sensor sentuh sebagai limit fork ditunjukkan pada 

Dari segi program dibuat variabel (_forkup)  yang siap menampung nilai putaran 
sensor sentuh aktif (tertabrak fork). Untuk mendukungnya robot harus melakukan proses inisialisasi 
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ada penelitian ini kami tidak melakukan pengumpulan data, karena penelitian yang kami lakukan 
adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data berupa hasil 

sensor yang digunakan yang diambil saat proses kalibrasi dijalankan. Sensor-sensor yang 
, sensor cahaya dan sensor ultrasonik. 

Perancangan konstruksi robot dilakukan karena hal ini sangat penting untuk mencegah konstruksi fork 
dan fork support  rusak akibat tarikan motor fork yang beroperasi tanpa kendali. Pada gambar 3, 4 dan 5 

egi konstruksi ditempatkan sensor sentuh ke atas sehingga 
sensor tersebut tertabrak fork saat dinaikkan. Konstruksi sensor sentuh sebagai limit fork ditunjukkan pada 

Dari segi program dibuat variabel (_forkup)  yang siap menampung nilai putaran motor fork saat 
sensor sentuh aktif (tertabrak fork). Untuk mendukungnya robot harus melakukan proses inisialisasi 



 

Gambar 3. Peracangan konstruksi robot

Gambar 4. Peracangan Konstruksi Robot

Gambar 5. Peracangan 
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Gambar 3. Peracangan konstruksi robot 

 

 
Gambar 4. Peracangan Konstruksi Robot 

 
Gambar 5. Peracangan Konstruksi Robot 
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Gambar 6. Sensor sentuh sebagai limit fork
 
Robot ini menggunakan motor DC, motor tesebut tidak memiliki pengaturan agar motor berputar ke 

posisi nol derajat. Nol derajat robot ini adalah posisi motor tersebut saat robot diaktifkan, hal ini sangat 
relatif dan kendali motor menjadi tidak tepat. Solus
switch) di atas fork, saat fork diangkat sampai menyentuh sensor sentuh maka motor akan dihentikan.

Perancangan konstruksi juga terjadi pada roda
kurang akurat dalam pergerakan dan memiliki simpangan (
robot. Perancangan konstruksi roda yang menggunakan 
belakangnya bertindak sebagai castor whee
perancangan/modifikasi maka perlu dibuat 
akan dilalui robot, field track yang dimaksud tersebut telah memenuhi beberapa criteria, antara lain 
meniadakan barrier dan menandainya dengan indicator warna. Indikator warna yang dimaksud adalah warna 
biru dan silver, hal ini dimaksudkan agar sensor cahaya dapat mengenali perbedaan warna. Metodenya 
adalah dengan perbedaan dari intensitas cahaya yang dipantulkan warna
ditunjukkan pada gambar 7. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba secara berulang untuk mengetahui 
secara pasti hasil pembacaan sensor terhadap warna yang dipakai
 

 
Pada saat awal percobaan dilakukan didapat

table 1. Kemudian setelah melalui berbagai macam uji coba dan perancangan terhadap f
hasil pembacaan seperti yang ditampilkan pada table 2, perubahan terjadi secara mencolok pada ha
pembacaan Base path. 
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Gambar 6. Sensor sentuh sebagai limit fork 

Robot ini menggunakan motor DC, motor tesebut tidak memiliki pengaturan agar motor berputar ke 
posisi nol derajat. Nol derajat robot ini adalah posisi motor tersebut saat robot diaktifkan, hal ini sangat 
relatif dan kendali motor menjadi tidak tepat. Solusinya adalah dengan memasang sensor sentuh 

diangkat sampai menyentuh sensor sentuh maka motor akan dihentikan.
konstruksi juga terjadi pada roda, dari hasil percobaan,  roda yang memiliki sistem 

akurat dalam pergerakan dan memiliki simpangan (error) yang sangat jauh terhadap arah kendali 
onstruksi roda yang menggunakan balloon tire dan memiliki tiga roda dengan 

castor wheel. Karena konstruksi telah banyak berubah setelah 
perancangan/modifikasi maka perlu dibuat field track yang yang sesuai. Field track adalah lintasan yang 

yang dimaksud tersebut telah memenuhi beberapa criteria, antara lain 
n menandainya dengan indicator warna. Indikator warna yang dimaksud adalah warna 

, hal ini dimaksudkan agar sensor cahaya dapat mengenali perbedaan warna. Metodenya 
adalah dengan perbedaan dari intensitas cahaya yang dipantulkan warna-warna tersebut, 

Dalam penelitian ini dilakukan uji coba secara berulang untuk mengetahui 
secara pasti hasil pembacaan sensor terhadap warna yang dipakai.  

 
Gambar 7. Field track 

Pada saat awal percobaan dilakukan didapatkan hasil pembacaan  sebagaimana yang ditampilkan pada 
table 1. Kemudian setelah melalui berbagai macam uji coba dan perancangan terhadap field track 
hasil pembacaan seperti yang ditampilkan pada table 2, perubahan terjadi secara mencolok pada ha
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Robot ini menggunakan motor DC, motor tesebut tidak memiliki pengaturan agar motor berputar ke 
posisi nol derajat. Nol derajat robot ini adalah posisi motor tersebut saat robot diaktifkan, hal ini sangat 

inya adalah dengan memasang sensor sentuh (limit 
diangkat sampai menyentuh sensor sentuh maka motor akan dihentikan. 

,  roda yang memiliki sistem belt 
) yang sangat jauh terhadap arah kendali 

dan memiliki tiga roda dengan roda 
telah banyak berubah setelah 

adalah lintasan yang 
yang dimaksud tersebut telah memenuhi beberapa criteria, antara lain 

n menandainya dengan indicator warna. Indikator warna yang dimaksud adalah warna 
, hal ini dimaksudkan agar sensor cahaya dapat mengenali perbedaan warna. Metodenya 

tersebut, field track 
Dalam penelitian ini dilakukan uji coba secara berulang untuk mengetahui 

kan hasil pembacaan  sebagaimana yang ditampilkan pada 
ield track didapatka 

hasil pembacaan seperti yang ditampilkan pada table 2, perubahan terjadi secara mencolok pada hasil 



 

Tabel 1. Pembacaan sensor cahaya uji coba pada f
No 

1 
2 
4 
4 

Tabel 2. Pembacaan sensor cahaya uji coba pada f
No 

1 
2 
4 
4 

 
4. PENGUJIAN SISTEM  
 
4.1. Fitur Kalibrasi Robot dan Inisialisasi Robot.

Dalam Pengujian sistem ini yang dilakukan adalah Kalibrasi robot meliputi pengaturan posisi nol 
derajat untuk motor fork, pengaturan jarak yang memungkin objek diangkat (jarak minimal) dan 
pengambilan sample untuk base path, silver line
nilai diskrit dari tiap-tiap area, nilai tersebut dimasukkan ke dalam 
0), kemudian nilai tersebut dinaikkan dan diturunkan, sehingga kini 
dan nilai hasil manipulasi. Sebagai contoh, misalnya pada saat 
maka nilai ini akan disimpan ke dalam sebuah: 
array baseValue[] akan memiliki elemen {46,47,48,45,44}. 

 

Gambar 8. Inisialisasi/kalibrasi tinggi fork dan warna
 
Demikian juga dengan area lain (

nya masing-masing dan dimanipulasi. 
cahaya secara simultan, proses ini tentunya berada pada 
arbitrator dijalankan. Jika  arbitrator 
tersimpan dalam elemen array maka arbitrator 
Inisialisasi ini bertujuan mendapatkan tinggi 
ditempuh adalah meletakkan robot seperti ditunjukkan pada gambar 8, kemudian program dijalankan. Dalam 
keadaan ini program menampilkan nominal hasil pembacaan sensor rotasi motor B (motor pengangkat 
kemudian menuliskannya kedalam variable_forkup.
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Tabel 1. Pembacaan sensor cahaya uji coba pada field track awal 
Warna Pembacaan sensor 

cahaya (decimal) 
Base path 13, 14, 46, 47, 48 
Silver line 59, 60, 61 
Black line 32, 33, 34 
Blue line 39, 40, 41 

 
Pembacaan sensor cahaya uji coba pada field track akhir 

Warna Pembacaan sensor 
cahaya (decimal) 

Base path 46, 47, 48 
Silver line 59, 60, 61 
Black line 32, 33, 34 
Blue line 39, 40, 41 

 

Inisialisasi Robot. 
Dalam Pengujian sistem ini yang dilakukan adalah Kalibrasi robot meliputi pengaturan posisi nol 

pengaturan jarak yang memungkin objek diangkat (jarak minimal) dan 
base path, silver line, blue line dan black line.  Sampling hanya mengambil satu 

tiap area, nilai tersebut dimasukkan ke dalam array pada elemen pertama (yakni indeks 
0), kemudian nilai tersebut dinaikkan dan diturunkan, sehingga kini array memiliki nilai asli hasil 
dan nilai hasil manipulasi. Sebagai contoh, misalnya pada saat sampling base path nilai yang terambil 46, 
maka nilai ini akan disimpan ke dalam sebuah: array baseValue[], melalui: method manipulateArray()

iki elemen {46,47,48,45,44}.  

 
Gambar 8. Inisialisasi/kalibrasi tinggi fork dan warna 

Demikian juga dengan area lain (silver line, blue line dan black line), sampling disimpan dalam 
masing dan dimanipulasi. Array-array tersebut akan dicocokkan dengan pembacaan sensor 

cahaya secara simultan, proses ini tentunya berada pada method take Control. Saat kalibrasi selesai, 
arbitrator menemukan kecocokan antara pembacaan sensor dengan nilai yang 

arbitrator menjalankan method action yang bersangkutan.
Inisialisasi ini bertujuan mendapatkan tinggi fork saat akan mengangkat objek. Langkah
ditempuh adalah meletakkan robot seperti ditunjukkan pada gambar 8, kemudian program dijalankan. Dalam 
keadaan ini program menampilkan nominal hasil pembacaan sensor rotasi motor B (motor pengangkat 
emudian menuliskannya kedalam variable_forkup. 
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Dalam Pengujian sistem ini yang dilakukan adalah Kalibrasi robot meliputi pengaturan posisi nol 
pengaturan jarak yang memungkin objek diangkat (jarak minimal) dan 

hanya mengambil satu 
pada elemen pertama (yakni indeks 

i asli hasil sampling 
nilai yang terambil 46, 

method manipulateArray(), 

disimpan dalam array-
tersebut akan dicocokkan dengan pembacaan sensor 

. Saat kalibrasi selesai, 
menemukan kecocokan antara pembacaan sensor dengan nilai yang 

yang bersangkutan. 
saat akan mengangkat objek. Langkah-langkah yang 

ditempuh adalah meletakkan robot seperti ditunjukkan pada gambar 8, kemudian program dijalankan. Dalam 
keadaan ini program menampilkan nominal hasil pembacaan sensor rotasi motor B (motor pengangkat fork) 



 

4.2. Flow Chart Program. 
Gambar 9 melukiskan flow chart program yang diterapkan pada perancangan robot forklift, program 

yang dipakai adalah dengan Perangkat Lunak Java LeJos 
Program menggunakan metode behavior programming
sendiri, file tersebut merupakan sebuah 
listing program di lampiran. 
 

Gambar 9. F
 
5. PEMBAHASAN DAN DISKUSI 
 

Pengendalian tidak hanya dilakukan melalui program, karena motor NXT merupakan motor DC biasa 
yang posisi putarnya amat relatif terhadap posisi awalnya (derajat nol
menaikkan fork penulis memberikan perintah 
BTachCount penulis dapat dari  hasil  debug  dan  analisa   ketinggian yang  aman   bagi  
dinaikkan, nilai BTachCount adalah 2573 putaran. Jika saja posis
maka fork akan terus dinaikkan sampai menambrak konstruksi 
mencapai 2573 putaran. Keluaran sensor rotasi adalah derajat putar motor penggerak 
keluaran sensor cahaya adalah nilai cahaya pantul yang masuk kepada sensor ini, sekitar 30 untuk benda 
yang berwarna gelap dan sekitar 70 untuk benda yang memantulkan cahaya. Sensor ultrasonik dapat 
memiliki jarak efektif 7 cm sampai 170 cm. Hasil pembacaan sensor ca
dalam array. Satu nilai diskrit yang diambil (nilai asli) disimpan di dalam suatu elemen 
dimanipulasi dengan cara dinaikkan dan diturunkan, sehingga 
telah dimanipulasi.   

 
6. KESIMPULAN 
 
a. Aplikasi software dapat bekerja dengan baik, dalam artian dapat bekerja tanpa ada kendala yang berarti; 

kecuali pada saat software berinteraksi dengan sensor yang ternyata sangat 
hardware. 

b. NXT Mindstorms (9797) dapat diprogram dengan menggunakan bahasa pemprograman Java dengan 
menggunakan lejos 0.85 beta di atas OS Fedora 14.

c. Behavior programming dapat diterapkan dalam perancangan robot.
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Gambar 9 melukiskan flow chart program yang diterapkan pada perancangan robot forklift, program 
Perangkat Lunak Java LeJos 0.85 beta diatas Sistem Operasi F

behavior programming, semua sebab-akibat ditulis dalam file
sendiri, file tersebut merupakan sebuah class interface. Selanjutnya  program ditampilkan dalam bentuk 

Gambar 9. Flow chart program 

Pengendalian tidak hanya dilakukan melalui program, karena motor NXT merupakan motor DC biasa 
yang posisi putarnya amat relatif terhadap posisi awalnya (derajat nol-nya). Pada program sebelumnya, untuk 

penulis memberikan perintah Motor.B.rotate (Refvar.BTachCount);
BTachCount penulis dapat dari  hasil  debug  dan  analisa   ketinggian yang  aman   bagi  
dinaikkan, nilai BTachCount adalah 2573 putaran. Jika saja posisi fork dua modul lego (yaitu sekitar 1 cm) 

akan terus dinaikkan sampai menambrak konstruksi fork support hingga pembacaan sensor rotasi 
mencapai 2573 putaran. Keluaran sensor rotasi adalah derajat putar motor penggerak 

nsor cahaya adalah nilai cahaya pantul yang masuk kepada sensor ini, sekitar 30 untuk benda 
yang berwarna gelap dan sekitar 70 untuk benda yang memantulkan cahaya. Sensor ultrasonik dapat 
memiliki jarak efektif 7 cm sampai 170 cm. Hasil pembacaan sensor cahaya dan ultrasonik akan disimpan ke 

nilai diskrit yang diambil (nilai asli) disimpan di dalam suatu elemen 
dimanipulasi dengan cara dinaikkan dan diturunkan, sehingga array-nya memiliki nilai asli dan nilai yang 

Aplikasi software dapat bekerja dengan baik, dalam artian dapat bekerja tanpa ada kendala yang berarti; 
kecuali pada saat software berinteraksi dengan sensor yang ternyata sangat dipengaruhi oleh performace 

NXT Mindstorms (9797) dapat diprogram dengan menggunakan bahasa pemprograman Java dengan 
menggunakan lejos 0.85 beta di atas OS Fedora 14. 
Behavior programming dapat diterapkan dalam perancangan robot. 
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Gambar 9 melukiskan flow chart program yang diterapkan pada perancangan robot forklift, program 
0.85 beta diatas Sistem Operasi Fedora 14. 

akibat ditulis dalam file-nya sendiri-
Selanjutnya  program ditampilkan dalam bentuk 

 

Pengendalian tidak hanya dilakukan melalui program, karena motor NXT merupakan motor DC biasa 
nya). Pada program sebelumnya, untuk 

Motor.B.rotate (Refvar.BTachCount);. Nilai variable 
BTachCount penulis dapat dari  hasil  debug  dan  analisa   ketinggian yang  aman   bagi  fork   untuk   

dua modul lego (yaitu sekitar 1 cm) 
hingga pembacaan sensor rotasi 

mencapai 2573 putaran. Keluaran sensor rotasi adalah derajat putar motor penggerak fork (Motor B), 
nsor cahaya adalah nilai cahaya pantul yang masuk kepada sensor ini, sekitar 30 untuk benda 

yang berwarna gelap dan sekitar 70 untuk benda yang memantulkan cahaya. Sensor ultrasonik dapat 
haya dan ultrasonik akan disimpan ke 

nilai diskrit yang diambil (nilai asli) disimpan di dalam suatu elemen array kemudian 
nya memiliki nilai asli dan nilai yang 

Aplikasi software dapat bekerja dengan baik, dalam artian dapat bekerja tanpa ada kendala yang berarti; 
dipengaruhi oleh performace 

NXT Mindstorms (9797) dapat diprogram dengan menggunakan bahasa pemprograman Java dengan 



 

d. Pada penerapan Sensor ultrasonik sebagai pengukur jarak dalam satuan cm, sensor ultrasonik ini memiliki 
spesifikasi jangkauan hingga 230 cm, namun dalam uji pendeteksian jarak pada jangkauan ideal hanya 
sampai 170 cm dan untuk jarak yang lebih besartidak direkomendasikan 
besar dan tidak stabil. 

e. Penerapan sensor sentuh dapat dilakukan dengan baik tanpa kendala, hal ini karena sensor sentuh pada 
prinsipnya hanya bekerja dengan logika 

f. Warna diindera oleh sensor cahaya dan kemudian di konve
sangat sensitif karena satu warna yang tidak dapat dibedakan dengan mata ternyata dapat dikonversikan 
dalam bilangan decimal yang berbeda dengan jangkauan sekitar 3 sampai 5 (dalam besaran numerik 
decimal). 

g. Power supplay sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem.
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
[1] http://lejos.sourceforge.net/ 
[2] http://www.teamhassenplug.org/NXT/NXTSoftware
[3] http://www.java-forums.org/new-java/45582
[4] http://www.legorobotik.ch/legoEnglish/index.php?inhalt_links=nxtoop/nav_oop.inc.php&inhalt_mitte=

nxtoop/simulation.inc.php 
[5] http://blogs.msdn.com/b/msroboticsstudio/archive/2008/12/31/simplysim

simulation-environment.aspx 
[6] http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en

dd36ed8d69bb/ 
[7] http://www.aplu.ch/home/apluhomex.jsp?site=75
[8] http://www.panduankomputer.com/file/lejos+nxj+lego+nxt.html
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ensor ultrasonik sebagai pengukur jarak dalam satuan cm, sensor ultrasonik ini memiliki 
spesifikasi jangkauan hingga 230 cm, namun dalam uji pendeteksian jarak pada jangkauan ideal hanya 
sampai 170 cm dan untuk jarak yang lebih besartidak direkomendasikan karena kesalahannya sangat 

Penerapan sensor sentuh dapat dilakukan dengan baik tanpa kendala, hal ini karena sensor sentuh pada 
prinsipnya hanya bekerja dengan logika on – off. 
Warna diindera oleh sensor cahaya dan kemudian di konversi dalam bentuk bilangan decimal, sensor ini 
sangat sensitif karena satu warna yang tidak dapat dibedakan dengan mata ternyata dapat dikonversikan 
dalam bilangan decimal yang berbeda dengan jangkauan sekitar 3 sampai 5 (dalam besaran numerik 

er supplay sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem. 

http://www.teamhassenplug.org/NXT/NXTSoftware.html 
java/45582-compare-sensorvalue-lejos-java-lego-nxt.html

http://www.legorobotik.ch/legoEnglish/index.php?inhalt_links=nxtoop/nav_oop.inc.php&inhalt_mitte=

http://blogs.msdn.com/b/msroboticsstudio/archive/2008/12/31/simplysim-releases-new

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/roboticssimulation/thread/e09f8fb2-9a2c

e/apluhomex.jsp?site=75 
http://www.panduankomputer.com/file/lejos+nxj+lego+nxt.html 
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ensor ultrasonik sebagai pengukur jarak dalam satuan cm, sensor ultrasonik ini memiliki 
spesifikasi jangkauan hingga 230 cm, namun dalam uji pendeteksian jarak pada jangkauan ideal hanya 

karena kesalahannya sangat 

Penerapan sensor sentuh dapat dilakukan dengan baik tanpa kendala, hal ini karena sensor sentuh pada 

rsi dalam bentuk bilangan decimal, sensor ini 
sangat sensitif karena satu warna yang tidak dapat dibedakan dengan mata ternyata dapat dikonversikan 
dalam bilangan decimal yang berbeda dengan jangkauan sekitar 3 sampai 5 (dalam besaran numerik 

nxt.html 
http://www.legorobotik.ch/legoEnglish/index.php?inhalt_links=nxtoop/nav_oop.inc.php&inhalt_mitte=

new-lego-nxt-

9a2c-420c-a788-

http://lejos.sourceforge.net/
http://www.teamhassenplug.org/NXT/NXTSoftware
http://www.java-forums.org/new-
http://www.legorobotik.ch/legoEnglish/index.php?inhalt_links=nxtoop/nav_oop.inc.php&inhalt_mitte
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI MIKROHIDRO
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR

DI DESA CONGGEANG WETAN, SUMEDANG 

Jl Kamal Raya 2A

 
Desa Conggeang Wetan terletak 

Propinsi Jawa Barat. Temperatur rata
3199 mm/tahun. Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi 
dengan ketinggian + 193 m s/d 430 m dari permukaan air laut.
Mata air Cinyusu sekitar + 34 m sampai 
permukiman penduduk maka jarak kampung terdekat adalah 
Cinyusu mempunyai terjunan yang cukup tinggi pada saluran pembawanya. Kondisi demikian ini 
merupakan suatu potensi energi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat air dari 
sumber mata air tersebut ke daerah permukiman. Hasil pengukuran untuk situasi lokasi dilapangan dengan 
menggunakan Theodolit diperoleh jarak daerah permukiman ke sumber air sekitar 
perbedaan tinggi sekitar + 43,20 m. Pegukuran debit air pada saluran pembuang sumber air dengan 
menggunakan alat “Current meter” pada saat musim kemarau diperoleh debit minimum 
Dengan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868
debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa potensi yang dapat dibangkitkan oleh Mata Air Cinyusu dapat memenuhi kebutuhan air 
penduduk Desa Conggeang Wetan 
 
 
 
 

 
Conggeang Wetan village situated at the foot of Mount Tampomas north, Sumedang regency, West 

Java Province. Average temperature of 
by the topography Conggeang Wetan Village is located in 
430 m from the sea. Height difference with the residential area around the springs Cinyusu 
36,57 m. If the line is drawn straight from Cinyusu Fountain to the village nearby residential areas then the 
distance is +196.10 m and the farthest 
the bearer channels. This condition is the po
from the fountain into residential areas. The measurement results for the situation in field locations using a 
theodolite to get the distance residential areas around water sources 387.40 m wit
about + 43.20. waste water discharge measurement in the channel of water sources through the use of the 
tool's "current metre" purchased the minimum dry season flow of 120 liters / sec. To lead the unloading of 
the turbine of 60 litres / sec of energy that can be raised by 2,5868 kW and pump of scheduled download of 3 
l / s required power of 2.1 kW, it can be concluded that the potential can be generated by the source Cinyusu 
can meet the water needs of the inhabitants of the villag
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Abstrak 

Desa Conggeang Wetan terletak di kaki Gunung Tampomas arah utara, Kabupaten Sumedang, 
Propinsi Jawa Barat. Temperatur rata-rata 220 sampai 270C, dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 

Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi 
193 m s/d 430 m dari permukaan air laut. Beda tinggi daerah permukiman dengan 

34 m sampai + 36,57 m. Jika ditarik garis lurus dari Mata Air Cinyusu ke 
permukiman penduduk maka jarak kampung terdekat adalah + 196,10 m dan terjauh +a387,40
Cinyusu mempunyai terjunan yang cukup tinggi pada saluran pembawanya. Kondisi demikian ini 
merupakan suatu potensi energi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat air dari 

ermukiman. Hasil pengukuran untuk situasi lokasi dilapangan dengan 
menggunakan Theodolit diperoleh jarak daerah permukiman ke sumber air sekitar 

m. Pegukuran debit air pada saluran pembuang sumber air dengan 
menggunakan alat “Current meter” pada saat musim kemarau diperoleh debit minimum 

ngan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868
debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa potensi yang dapat dibangkitkan oleh Mata Air Cinyusu dapat memenuhi kebutuhan air 

Abstract 

Conggeang Wetan village situated at the foot of Mount Tampomas north, Sumedang regency, West 
Java Province. Average temperature of 220 sampai 270C  with a fairly high rainfall 3199 mm / year. Judging 
by the topography Conggeang Wetan Village is located in the highlands with an altitude of 
430 m from the sea. Height difference with the residential area around the springs Cinyusu 

. If the line is drawn straight from Cinyusu Fountain to the village nearby residential areas then the 
196.10 m and the farthest + 387, 40 m. Fountain Cinyusu has a waterfall which is quite high on 

the bearer channels. This condition is the potential for considerable energy that can be used to lift water 
from the fountain into residential areas. The measurement results for the situation in field locations using a 
theodolite to get the distance residential areas around water sources 387.40 m with a height difference of 

43.20. waste water discharge measurement in the channel of water sources through the use of the 
tool's "current metre" purchased the minimum dry season flow of 120 liters / sec. To lead the unloading of 

tres / sec of energy that can be raised by 2,5868 kW and pump of scheduled download of 3 
l / s required power of 2.1 kW, it can be concluded that the potential can be generated by the source Cinyusu 
can meet the water needs of the inhabitants of the village Conggeang Wetan 
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI MIKROHIDRO 
BERSIH 

DI DESA CONGGEANG WETAN, SUMEDANG  

Gunung Tampomas arah utara, Kabupaten Sumedang, 
, dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 

Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi 
Beda tinggi daerah permukiman dengan 

36,57 m. Jika ditarik garis lurus dari Mata Air Cinyusu ke 
387,40 m. Mata Air 

Cinyusu mempunyai terjunan yang cukup tinggi pada saluran pembawanya. Kondisi demikian ini 
merupakan suatu potensi energi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat air dari 

ermukiman. Hasil pengukuran untuk situasi lokasi dilapangan dengan 
menggunakan Theodolit diperoleh jarak daerah permukiman ke sumber air sekitar 387,40 m dengan 

m. Pegukuran debit air pada saluran pembuang sumber air dengan 
menggunakan alat “Current meter” pada saat musim kemarau diperoleh debit minimum 120 liter/detik. 

ngan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868 kW, dan dengan 
debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa potensi yang dapat dibangkitkan oleh Mata Air Cinyusu dapat memenuhi kebutuhan air 

Conggeang Wetan village situated at the foot of Mount Tampomas north, Sumedang regency, West 
with a fairly high rainfall 3199 mm / year. Judging 

the highlands with an altitude of +  193  m till  
430 m from the sea. Height difference with the residential area around the springs Cinyusu + 34 m sampai + 

. If the line is drawn straight from Cinyusu Fountain to the village nearby residential areas then the 
387, 40 m. Fountain Cinyusu has a waterfall which is quite high on 

tential for considerable energy that can be used to lift water 
from the fountain into residential areas. The measurement results for the situation in field locations using a 

h a height difference of 
43.20. waste water discharge measurement in the channel of water sources through the use of the 

tool's "current metre" purchased the minimum dry season flow of 120 liters / sec. To lead the unloading of 
tres / sec of energy that can be raised by 2,5868 kW and pump of scheduled download of 3 

l / s required power of 2.1 kW, it can be concluded that the potential can be generated by the source Cinyusu 

mailto:raditatech@yahoo.com


 

1. KONDISI GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI
 
1.1.Kondisi Geografi 

Desa Conggeang Wetan terletak 
Conggeang, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Berjarak
Bandung, + 15 km dari kota Sumedang kearah Timur, lokasi tepatnya berada pada koordinat 06
sampai 060 45’ 00” LS dan 1080 00’ 30” BT sampai 108
dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 3199 mm/tahun. Di
dibatasi oleh Desa Cacaban, sebelah Selatan oleh Desa Cibeureuyeuh, sebelah Barat oleh Desa Conggeang 
Kulon dan sebelah Timur oleh Desa Babakan Asem. Untuk lebih jelasnya, letak  lokasi penelitian ditinjau 
secara geofrafis dapat dilihat pada Gambar 4.1
 
1.2.Kondisi Tofografi 

Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 
+ 193 m s/d 430 m dari permukaan air laut. Dibagian utara  wilayah Desa Conggeang Wetan terdapat datar
yang lebih rendah yang merupakan daerah pertanian dan tedapat juga sumber air berupa mata air. Gambar 
4.2 memperlihatkan kondisi topografi Desa Conggeang Wetan dan sekitarnya.
 
1.3 Kondisi  Daerah Permukiman 

Lokasi daerah permukinan yang terdiri dari du
dengan ketinggian yang bervariasi. Beda tinggi daerah permukiman dengan Mata air Cinyusu sekitar 
sampai + 36,57 m. Jika ditarik garis lurus dari Mata Air Cinyusu ke permukiman penduduk maka jarak 
kampung terdekat adalah + 196,10 m dan terjauh 
airnya, hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang merupakan tanah yang agak porus, sehingga air sangat 
mudah meresap dan kemudian mengalir kedaerah yang lebih rendah.  Selain itu penduduk setempat jarang 
membuat sumur dan apabila memerlukan MCK harus pergi kelokasi yang agak jauh yaitu sumber air di 
dekat persawahan.  
 
1.4. Kondisi Mata Air Cinyusu 

Mata Air Cinyusu terletak dihutan desa, dengan kondisi hutan yang masih sangat alami dipenuhi oleh 
pohon-pohon besar yang rimbun dan semak belukar yang cukup lebat. Kualitas air dan kuantitas air mata air 
ini sangat baik, karena terletak jauh dari daerah permukiman penduduk sehingga limbah hasil kegiaan 
penduduk tidak sampai kesini. Air di mata air ini tersedia melimpah
kemarau panjang sekalipun. Hasil penelitian oleh satu perusahaan dari Jepang yang bergerak dibidang air 
kemasan, sekitar Tahun 2000, menunjunkan bahwa kualitas air ini ada diatas standar yang mereka tentukan, 
dari segi kuantitas maa air akan dapat memenuhi target produksi mereka. Karena adanya evoria otonomi 
daerah yang mengakibatkan banyaknya hambatan pada proses birokrasi menyebabkan mereka membatalkan 
investasinya. 

Menyadari pentingnya keberadaan sumber air ini bagi Des
yang mereka lakukan adalah dengan menjaga kelestarian hutan desa ini, baik dari perambahan hutan ataupun 
pencemaran sumber air. 

Untuk mencapai lokasi Mata Air Cinyusu dapat melalui jalan desa sepanjang kira
menggunakan kendaraan roda empat atau speda motor atau juga dengan berjalan kaki, dilanjutkan dengan 
berjalan kaki melalui jalan setapak  sepanjang 200 m, kemudian menuruni lembah  sejauh 25 m dengan 
kemiringan + 700. 
 
 
2. PENGUKURAN HIDROMETRI 

Pengukuran kecepatan aliran dilakukan dengan menggunakan current meter dengan baling
1-62370 dengan waktu 40 detik. Pengukuran dilakukan dengan  dua metode yaitu metode 2 titik kedalaman 
(0,2 dan 0,8 h) pada saluran yang kedala
yang airnya dangkal. Pengukuran kecepatan aliran telah dilakukan pada 2 lokasi, 1 lokasi di hilir bendung, 
satu lokasi di saluran pembawa.  

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

146 

TOPOGRAFI 

Desa Conggeang Wetan terletak di kaki Gunung Tampomas arah utara tepatnya di Kecamatan 
Conggeang, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Berjarak + 240 km dari Jakarata, 

15 km dari kota Sumedang kearah Timur, lokasi tepatnya berada pada koordinat 06
00’ 30” BT sampai 1080 02’ 00” BT. Temperatur rata-rata 22

dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 3199 mm/tahun. Disebelah Utara Desa Conggeang Wetan 
dibatasi oleh Desa Cacaban, sebelah Selatan oleh Desa Cibeureuyeuh, sebelah Barat oleh Desa Conggeang 
Kulon dan sebelah Timur oleh Desa Babakan Asem. Untuk lebih jelasnya, letak  lokasi penelitian ditinjau 

s dapat dilihat pada Gambar 4.1 

Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 
193 m s/d 430 m dari permukaan air laut. Dibagian utara  wilayah Desa Conggeang Wetan terdapat datar

yang lebih rendah yang merupakan daerah pertanian dan tedapat juga sumber air berupa mata air. Gambar 
4.2 memperlihatkan kondisi topografi Desa Conggeang Wetan dan sekitarnya. 

 
Lokasi daerah permukinan yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Conggeang dan Dusun Cipicung, 

dengan ketinggian yang bervariasi. Beda tinggi daerah permukiman dengan Mata air Cinyusu sekitar 
36,57 m. Jika ditarik garis lurus dari Mata Air Cinyusu ke permukiman penduduk maka jarak 

196,10 m dan terjauh +a387,40 m. Sumur-sumur umumnya dalam dan sedikit 
airnya, hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang merupakan tanah yang agak porus, sehingga air sangat 
mudah meresap dan kemudian mengalir kedaerah yang lebih rendah.  Selain itu penduduk setempat jarang 

sumur dan apabila memerlukan MCK harus pergi kelokasi yang agak jauh yaitu sumber air di 

Mata Air Cinyusu terletak dihutan desa, dengan kondisi hutan yang masih sangat alami dipenuhi oleh 
yang rimbun dan semak belukar yang cukup lebat. Kualitas air dan kuantitas air mata air 

ini sangat baik, karena terletak jauh dari daerah permukiman penduduk sehingga limbah hasil kegiaan 
penduduk tidak sampai kesini. Air di mata air ini tersedia melimpah sepanjang tahun, bahkan pada saat 
kemarau panjang sekalipun. Hasil penelitian oleh satu perusahaan dari Jepang yang bergerak dibidang air 
kemasan, sekitar Tahun 2000, menunjunkan bahwa kualitas air ini ada diatas standar yang mereka tentukan, 

antitas maa air akan dapat memenuhi target produksi mereka. Karena adanya evoria otonomi 
daerah yang mengakibatkan banyaknya hambatan pada proses birokrasi menyebabkan mereka membatalkan 

Menyadari pentingnya keberadaan sumber air ini bagi Desa Congeang Wetan dan sekitarnya, langkah 
yang mereka lakukan adalah dengan menjaga kelestarian hutan desa ini, baik dari perambahan hutan ataupun 

Untuk mencapai lokasi Mata Air Cinyusu dapat melalui jalan desa sepanjang kira
menggunakan kendaraan roda empat atau speda motor atau juga dengan berjalan kaki, dilanjutkan dengan 
berjalan kaki melalui jalan setapak  sepanjang 200 m, kemudian menuruni lembah  sejauh 25 m dengan 

 MATA AIR CINYUSU 

Pengukuran kecepatan aliran dilakukan dengan menggunakan current meter dengan baling
62370 dengan waktu 40 detik. Pengukuran dilakukan dengan  dua metode yaitu metode 2 titik kedalaman 

(0,2 dan 0,8 h) pada saluran yang kedalaman airnya cukup dalam dan 1 titik kedalaman (0,6 h) untuk saluran 
Pengukuran kecepatan aliran telah dilakukan pada 2 lokasi, 1 lokasi di hilir bendung, 
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kaki Gunung Tampomas arah utara tepatnya di Kecamatan 
240 km dari Jakarata, + 45 km dari 

15 km dari kota Sumedang kearah Timur, lokasi tepatnya berada pada koordinat 060 44’ 00” BT 
rata 220 sampai 270, 

sebelah Utara Desa Conggeang Wetan 
dibatasi oleh Desa Cacaban, sebelah Selatan oleh Desa Cibeureuyeuh, sebelah Barat oleh Desa Conggeang 
Kulon dan sebelah Timur oleh Desa Babakan Asem. Untuk lebih jelasnya, letak  lokasi penelitian ditinjau 

Ditinjau secara topografi Desa Conggeang Wetan berada pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 
193 m s/d 430 m dari permukaan air laut. Dibagian utara  wilayah Desa Conggeang Wetan terdapat dataran 

yang lebih rendah yang merupakan daerah pertanian dan tedapat juga sumber air berupa mata air. Gambar 

a dusun yaitu Dusun Conggeang dan Dusun Cipicung, 
dengan ketinggian yang bervariasi. Beda tinggi daerah permukiman dengan Mata air Cinyusu sekitar + 34 m 

36,57 m. Jika ditarik garis lurus dari Mata Air Cinyusu ke permukiman penduduk maka jarak 
sumur umumnya dalam dan sedikit 

airnya, hal ini disebabkan karena kondisi tanah yang merupakan tanah yang agak porus, sehingga air sangat 
mudah meresap dan kemudian mengalir kedaerah yang lebih rendah.  Selain itu penduduk setempat jarang 

sumur dan apabila memerlukan MCK harus pergi kelokasi yang agak jauh yaitu sumber air di 

Mata Air Cinyusu terletak dihutan desa, dengan kondisi hutan yang masih sangat alami dipenuhi oleh 
yang rimbun dan semak belukar yang cukup lebat. Kualitas air dan kuantitas air mata air 

ini sangat baik, karena terletak jauh dari daerah permukiman penduduk sehingga limbah hasil kegiaan 
sepanjang tahun, bahkan pada saat 

kemarau panjang sekalipun. Hasil penelitian oleh satu perusahaan dari Jepang yang bergerak dibidang air 
kemasan, sekitar Tahun 2000, menunjunkan bahwa kualitas air ini ada diatas standar yang mereka tentukan, 

antitas maa air akan dapat memenuhi target produksi mereka. Karena adanya evoria otonomi 
daerah yang mengakibatkan banyaknya hambatan pada proses birokrasi menyebabkan mereka membatalkan 

a Congeang Wetan dan sekitarnya, langkah 
yang mereka lakukan adalah dengan menjaga kelestarian hutan desa ini, baik dari perambahan hutan ataupun 

Untuk mencapai lokasi Mata Air Cinyusu dapat melalui jalan desa sepanjang kira-kira 300 dengan 
menggunakan kendaraan roda empat atau speda motor atau juga dengan berjalan kaki, dilanjutkan dengan 
berjalan kaki melalui jalan setapak  sepanjang 200 m, kemudian menuruni lembah  sejauh 25 m dengan 

Pengukuran kecepatan aliran dilakukan dengan menggunakan current meter dengan baling-baling No. 
62370 dengan waktu 40 detik. Pengukuran dilakukan dengan  dua metode yaitu metode 2 titik kedalaman 

man airnya cukup dalam dan 1 titik kedalaman (0,6 h) untuk saluran 
Pengukuran kecepatan aliran telah dilakukan pada 2 lokasi, 1 lokasi di hilir bendung, 



 

Pengukuran dilakukan pada saat puncak musim kemar
besarnya debit mínimum yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan daya yang dapat dibangkitkan dan 
kontinuitas operasioanl turbin. 
Kecepatan aliran dihitung  dengan rumus berikut :

 
Untuk n < 0,59 → v = 0,2494 n 
Untuk n ≥ 0,59 → v = 0,2595 n + 0,005

 
dimana :   
n  =  jumlah putaran per detik 
v = kecepatan aliran (m/det). 
Debit aliran dihitung dengan menggunakan rumus  :  

Q  =  V A        , dimana :  

Q  =  debit aliran (m3/det) 
V =  kecepatan aliran (m/det) 
A  =  luas penampang basah (m2). 
 
Dari hasil pengukuran dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa :
1.  Debit disaluran pembawa = 0,120 m
2. Debit di hilir bendung = 0.08 m3/det = 80 Liter/det
 
• Ambang di Saluran  
Dari hasil perencanaan saluran pembawa, diperoleh elevasi muka air di intake +17,95. Maka dari itu agar air 
dari sungai dapat masuk ke intake direncanakan elevasi ambang +17,60.
Dari hasil pengukuran topografi diperoleh elevasi dasar sungai rata
maka tinggi ambang dari dasar sungai 0
+18,00  
 
• Bak Simulasi 
Elevasi dasar bak simulasi 
: +16,75 
Elevasi MA di bak simulasi 
: +17,90 
Volume bak simulasi 
: 1,5 * 2,0 * 1,25 = 3,75 m3 

 
• Saluran Pembuang/Pelepas 
Saluran pembuang dari draft tube turbin ke sungai direncanakan sebagai berikut :
Elevasi dasar saluran pembuang di sungai
Lebar saluran pembuang 
Tinggi air disaluran 
Tinggi Jagaan saluran 
 
• Tinggi Energi Total  
direncanakan 
 
•    Debit Rencana Penggerak Turbin

Untuk menggerakan turbin debit yang diambil adalah debit dari saluran pembawa yang mempunyai 
debit 0,120 m3/det. Guna menjamin pengoperasian pompa dengan tenaga mikrohidro sepanjang tahun, debit 
rencana penggerak turbin ditentukan  sebesar 
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Pengukuran dilakukan pada saat puncak musim kemarau, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
besarnya debit mínimum yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan daya yang dapat dibangkitkan dan 

Kecepatan aliran dihitung  dengan rumus berikut : 

v = 0,2494 n + 0,011 
v = 0,2595 n + 0,005 

  
Debit aliran dihitung dengan menggunakan rumus  :   

  

 

Dari hasil pengukuran dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa : 
1.  Debit disaluran pembawa = 0,120 m3/det = 120 Liter/det 

/det = 80 Liter/det 

hasil perencanaan saluran pembawa, diperoleh elevasi muka air di intake +17,95. Maka dari itu agar air 
dari sungai dapat masuk ke intake direncanakan elevasi ambang +17,60. 
Dari hasil pengukuran topografi diperoleh elevasi dasar sungai rata-rata di rencana lokasi ambang +17,50, 

0,40 m, lebar ambang ditetapkan 1,100 m, Dekzerk ambang ditetapkan 

  

Saluran pembuang dari draft tube turbin ke sungai direncanakan sebagai berikut : 
Elevasi dasar saluran pembuang di sungai :   + 11,00 

 :  0,60 m 
 :  0,45 m 

 :  0,35 m 

 :  6,10 m  

Debit Rencana Penggerak Turbin 
Untuk menggerakan turbin debit yang diambil adalah debit dari saluran pembawa yang mempunyai 

menjamin pengoperasian pompa dengan tenaga mikrohidro sepanjang tahun, debit 
rencana penggerak turbin ditentukan  sebesar  (Qd) = 0,060 m3/det,  
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au, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
besarnya debit mínimum yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan daya yang dapat dibangkitkan dan 

hasil perencanaan saluran pembawa, diperoleh elevasi muka air di intake +17,95. Maka dari itu agar air 

lokasi ambang +17,50, 
Dekzerk ambang ditetapkan 

Untuk menggerakan turbin debit yang diambil adalah debit dari saluran pembawa yang mempunyai 
menjamin pengoperasian pompa dengan tenaga mikrohidro sepanjang tahun, debit 



 

•    Saluran Pemasukan ke Bak Simulasi
Saluran pemasukan ke bak simulasi 

panjang saluran 1,00 m dengan kemiringan saluran relatif datar. Intake saluran dilengkapi pintu sorong.
 
•    Dimensi Pipa Pesat 
Tinggi Energi Total :  
(Ht) =  6,102 m 
Panjang Pipa Pesat :  
(L)    =  7 m  
 
Berdasarkan data tersebut dan debit rencana 
dimensi pipa pesat sebagai berikut : 
Dari persamaan (12) diperoleh : 
 ∆h t  =   9% Ht  

 =  9% ∗ 6,10 m  
 =  0,549 m 
 
Maka  Perkiraan Tinggi Energi Efektif 
He  =  6,10  -  ∆ht  

 =  6,10 – 0,5328 m  
 =  5,551 m 
 
Dari persamaan (28) diperoleh kecepatan aliran optimum dalam pipa pesat :
v  =  0,125 √ ( 2 g H )  
 =  0,125 √ (2 ∗ 9,8 ∗ 6,10)  
 =  1,3668 m/det. 
 
Dengan menggunakan persamaan (29), dapat dihitung diameter pipa pesat sebagai berikut : 
D  =  √ {4 Q / ( π v ) }  
 =  √ {4∗0,060 / (π∗1,3668)} 
 = 0,2365 m 
 
Pipa pesat direncanakan dipasang dilapangan 
tetap dapat digunakan untuk debit rencana
 
•   Tinggi Energi Hidraulik Efektif Penggerak Turbin
 
• Kehilangan energi antara intake dan bak simulasi
dihitung dengan menggunakan persamaan (8) : 
∆h i-bs  =  0,05 + L1/Isaluran pemasukan 

 =  0,05 + 1/ (0 ∗10- 4)  
 =  0,05 m  
 
• Kehilangan energi sepanjang pipa pesat
dihitung sebagai berikut : 
- Kehilangan energi pada inlet pipa pesat, h
v  =  0,060/{(π∗0,3562)/4} 
 =  0,6031 m/det 
hin  =  fin∗ v2/2g  
 =  0,8∗{0,60312/ (2∗9,8)} 
 =  0,0001625 m 
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Saluran Pemasukan ke Bak Simulasi 
ke bak simulasi berbentuk persegi dengan lebar 0,60 m, tinggi 0,

,00 m dengan kemiringan saluran relatif datar. Intake saluran dilengkapi pintu sorong.

Berdasarkan data tersebut dan debit rencana (Qd) = 0,060 m3/det, dilakukan analisa untuk menentukan 

Maka  Perkiraan Tinggi Energi Efektif  (He) 

diperoleh kecepatan aliran optimum dalam pipa pesat : 

, dapat dihitung diameter pipa pesat sebagai berikut : 

)}  

pasang dilapangan adalah pipa PVC dengan diameter (Ø) = 14 inch 
rencana (Qd) = 0,060 m3/det. 

Tinggi Energi Hidraulik Efektif Penggerak Turbin 

Kehilangan energi antara intake dan bak simulasi  
dihitung dengan menggunakan persamaan (8) :  

saluran pemasukan  

sepanjang pipa pesat, hsp-p  

pada inlet pipa pesat, hin :  
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tinggi 0,50 m, dan 
,00 m dengan kemiringan saluran relatif datar. Intake saluran dilengkapi pintu sorong. 

/det, dilakukan analisa untuk menentukan 

, dapat dihitung diameter pipa pesat sebagai berikut :  

inch atau 0,356 m, 



 

- Kehilangan energi pada sebuah belokan 45
Belokan 45o, fb = 0,09 
hb  =  n ∗ fb∗ v2/2g  
 =   1∗0,09∗{0,60312/ (2∗9,8)}
 =   0,00167 m 

- Kehilangan energi akibat gesekan sepanjang pipa pesat, h
Pipa PVC : ks = 0,03 mm  
ks/D  =  0,000181 
Re  =  D v / ν  
 =  0,356∗0,6031/(1∗10-6) 
 =  214704 
 
dari Diagram Moody diperoleh fgs = 0,016
hgs  =  fgs ∗ L ∗ v2/(2gD)  
 =  0,016 ∗ 7 ∗ 0,60312/(2 
 =  0,00083 m 
 

- Kehilangan energi pada Nozel pipa pesat, 
     hn   =  hin+ hb+ hgs    
        = 0,0001625 + 0,00167 + 0,00083 

 = 0,002663 m 
Ht−hin−hb−hgs  =  6,10 − 0,002663  
 =  6,0973 m 
hn =  {( 1/Cv

2 ) − 1} ∗ vn
2 / 2g  à Cv = 0,95 

 =  0,005512 vn
2    

vn
2  =  2g∗(Ht−hin−hb−hgs−hn) 

 = 19,6∗(6,097 −  0,0055 vn
2)) 

vn
2 = 119,501 − 0,10035 vn

2 

vn
2 =  108,603  

vn = 10,42 m/det 
hn =  0,598 
hsp-p  =  hin + hb + hgs + hn  
 = 0,002663 + 0,598 
 = 0,6007 m 
 
Tinggi Energi Efektif 
 (He) = 6,10 – 0,6007 = 5,4993 m 
 
Resume hasil perhitungan pipa pesat adalah sebagai berikut :

- Tinggi energi total = 6,10 m 
- Total kehilangan energi = 0,6007 m
- Tinggi energi efektif = 5,4993 m
- Diameter pipa pesat = 14 inchi 
- Debit  = 0,060 m3

- Kecepatan aliran = 10,42 m/det
 

•  Daya Dari Aliran Air 
Dengan debit rencana (Qd) = 0,060 m3/det dan tinggi energi efektif 
aliran air dapat dihitung sebagai berikut :
P  =  ρ g Q H  
 = 1000 ∗ 9,8 ∗ 0,060 ∗ 5,4993  
 = 3233,588 Watt  
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belokan 45o sepanjang pipa pesat, hb : 

9,8)} 

akibat gesekan sepanjang pipa pesat, hgs : 

)  

= 0,016 

 ∗ 9,8 ∗ 0,356)  

Kehilangan energi pada Nozel pipa pesat,  

 

= 0,95  

 

Resume hasil perhitungan pipa pesat adalah sebagai berikut : 

0,6007 m 
5,4993 m 

 
3/det 

10,42 m/det 

/det dan tinggi energi efektif (He) = 5,4993 m, besarnya daya dari 
aliran air dapat dihitung sebagai berikut : 

 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

, besarnya daya dari 



 

•  Daya Yang Dihasilkan Turbin 
Dengan menganggap effisiensi turbin (
Pt  =  ηt ρ g Q H 
 =  0,80 ∗ 3,233 kW 
 = 2,5868 kW 
 
•  Analisa Daya Pompa yang Dibutuhkan 

Analisa daya pompa yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan data sebagai 
Dpipa suplai =  2,5 inch 
Dpipa tekan =  2,0 inch 
Qpompa = 3,0 Liter/det   
  =  0,003 m3/det 
 
Volume bak penampungan 
Tinggi energi static 
Panjang pipa suplai dari bak simulasi ke pompa
Panjang pipa tekan dari pompa ke tampungan
Kehilangan energi sepanjang pipa suplai
Dps  =  2,5 inch  
 = 0,0635 m 
Aps  =  π * Dps

2/4 
 = 2 0,00317 m2 
Qp  =  0,003 m3/det    
 vps  =  Qp / Aps 
 = 0,9464 m/det 
 
Kehilangan energi pada  inlet pipa :  
fi  = 0,8      
hi  =   0,8 * {0,94642/(2 * 9,8 * 0,0635)} 
 = 0,5756 m 
 
Kehilangan energi pada belokan. Belokan 90
fb1  =  0,14  
hb1 =  0,14 * {0,94642/(2 * 9,8)}  
 =  0,04576 m 
 
Kehilangan energi akibat gesekan : 
Pipa PVC à ks = 0,03 mm ;  
ks/Dps  = 0,000472 
Re   =  vps Dps/ν   
  =   60096 
 
dari Diagram Moody didapat fgs = 0,0215
hgs  =  0,0215 * 8,5 * 0,94642/(2 * 9,8 * 0,0635)
 = 0,1315 m 
 
Kehilangan energi total pipa suplai :  
hpst  =  0,5756 + 0,04570 + 0,1315 
  =    0,7528 m. 
 
Kehilangan energi sepanjang pipa tekan
Dpt  =  2,0 inch = 0,0508 m  
Apt  =  0,00203 m2 
Qp  =  0,003 m3/det 
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(ηt) = 0,80, maka daya yang dihasilkan turbin adalah : 

ang Dibutuhkan untuk Menaikkan Air Ke Bak Penampungan.
Analisa daya pompa yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan data sebagai berikut : 

 = 2 m3 

 =  43,20 m 
Panjang pipa suplai dari bak simulasi ke pompa =  8,5 m 

mpungan = 387,40 m 
Kehilangan energi sepanjang pipa suplai, dihitung sebagai berikut : 

/(2 * 9,8 * 0,0635)}  

Belokan 90o satu buah ;  

 

15 
/(2 * 9,8 * 0,0635) 

energi sepanjang pipa tekan, dihitung sebagai berikut : 
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0, maka daya yang dihasilkan turbin adalah :  

ntuk Menaikkan Air Ke Bak Penampungan. 



 

vpt  =  0,003/0,00203 
 = 1,478 m/det 
 
Kehilangan energi pada belokan : 
Belokan 90o, 3 buah ; fb1 = 0,14,  
didapat hb1 = 0,00694 m 
Kehilangan energi total akibat belokan : h
Kehilangan energi akibat gesekan 
Pipa PVC à ks = 0,03 mm  
ks/Dpt  =   0,000591 
Re  =   vpt Dpt/ν  
 =   25044,4 
 
Dari Diagram Moody didapat fgs = 0,027
Kehilangan energi akibat 2 buah katup searah : K
hv = 0,0620 m 
Kehilangan energi total pipa tekan :  
hptt  =   0,00694 + 0,932 + 0,0620 
 =  1,00094 m 
 
Total Tinggi Energi Pompa yang diperlukan : 
Hpompa  =  0,7528 + 0,00694 + 1,00094  
 = 44,954 m 
 
•   Daya Pompa yang Diperlukan :  
Ppompa  =  ρgQpompaHpompa  
 =  1000 * 9,8 * 0,003 * 44,954
 = 1321,6476 Watt 
 = 1,32165 kW 
 
Dengan menganggap efisiensi transmisi dengan menggunakan V
0,8, maka daya yang diperlukan untuk menggerakkan 
Pt  =  Ppompa /(ηpompa * ηvbelt)  
 =  1,32165 / (0,8 * 0,8) 
 = 2,065075 kW 
 = 2,1 kW 
 
Resume hasil perhitungan daya pompa yang diperlukan :

- Debit pompa 
- Diameter pipa suplai 
- Panjang pipa suplai 
- Diameter pipa tekan 
- Panjang pipa tekan 

- Tinggi energi statik pompa 
- Total kehilangan energi pipa suplai  
- Total kehilangan energi pipa tekan  

- Total Tinggi Energi Pompa   
- Efisiensi pompa 
- Efisiensi tranmisi turbin – pompa 
- Daya pompa efektiv yang diperlukan 
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Kehilangan energi total akibat belokan : hbt = 0,00694 m  
 : 

= 0,027 à maka hgs = 0,932 m 
2 buah katup searah : Kv =2,5 

Total Tinggi Energi Pompa yang diperlukan :  
+ 1,00094   

1000 * 9,8 * 0,003 * 44,954 

Dengan menganggap efisiensi transmisi dengan menggunakan V-Belt = 0,8 dan efisiensi pompa, 
, maka daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa dalam hal ini turbin :  

Resume hasil perhitungan daya pompa yang diperlukan : 
 = 0,003 m3/det = 3 Liter/det 

 = 2,5 inchi 
 = 8,5 m 
 = 2 inchi 

 = 387,40 m 
 =  43,20 m 

  = 0,7528 m. 
  = 1,00094 m 

 = 44,954 m 
 = 80 % 

 = 80 % 
 = 2,1 kW 
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dan efisiensi pompa, ηpompa = 



 

•  Kebutuhan Air Permukiman Desa Conggeang Wetan
Jumlah penduduk desa yang terdiri dari 596 kepala
untuk daerah pedesaan adalah 65 Liter/hari/orang, maka kebutuhan air untuk Desa Conggeang Wetan adalah 
sebagai berikut : 

- Air yang tersedia  
 = 3 Liter/detik 
 = 3 * 60 * 60 * 24 
 = 259200 liter/hari  

- Total kebutuhan air  
 = 1873 * 65 
 = 121745 Liter/hari 
 
•  Keseimbangan Air 

Akibat adanya instalasi mikrohidro di Mata Air Cinyusu maka perlu diatur kembali distribusi air dari 
Mata Air Cinyusu dengan tanpa mengurangi distribusi air yang suda
 
4.Kesimpulan  

Dengan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868
dengan debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa potensi yang 
kebutuhan air penduduk Desa Conggeang Wetan
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
1. Micro-hydro Design Manual, A Harvey & A Brown , ITDG Publishing, 1992. 
2. Micro-hydro Electric Power, Ray Holland , ITDG, 1986. 
3. Small hydro Power in China, ITDG Publishing, 1985.
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Kebutuhan Air Permukiman Desa Conggeang Wetan. 
Jumlah penduduk desa yang terdiri dari 596 kepala keluarga, adalah 1873 jiwa, dari Tabel 3.3 kebutuhan air 
untuk daerah pedesaan adalah 65 Liter/hari/orang, maka kebutuhan air untuk Desa Conggeang Wetan adalah 

Akibat adanya instalasi mikrohidro di Mata Air Cinyusu maka perlu diatur kembali distribusi air dari 
Mata Air Cinyusu dengan tanpa mengurangi distribusi air yang sudah ada. 

ngan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868
dengan debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa potensi yang dapat dibangkitkan oleh Mata Air Cinyusu dapat memenuhi 
kebutuhan air penduduk Desa Conggeang Wetan 

A Harvey & A Brown , ITDG Publishing, 1992.  
, Ray Holland , ITDG, 1986.  
, ITDG Publishing, 1985. 
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keluarga, adalah 1873 jiwa, dari Tabel 3.3 kebutuhan air 
untuk daerah pedesaan adalah 65 Liter/hari/orang, maka kebutuhan air untuk Desa Conggeang Wetan adalah 

Akibat adanya instalasi mikrohidro di Mata Air Cinyusu maka perlu diatur kembali distribusi air dari 

ngan debit penggerak turbin 60 Liter/det daya yang dapat dibangkitkan sebesar 2,5868 kW, dan 
dengan debit pompa direncanakan sebesar 3 Liter/det daya yang diperlukan sebesar 2,1 kW, maka dapat 

dapat dibangkitkan oleh Mata Air Cinyusu dapat memenuhi 



 

Teknologi Proteksi Pembajakan Hak Cipta Pada File Musik

Teddy Oswari
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Setiap tahun pada bulan April, USTR membuat daftar (list) negara yang masuk dalam pengawasan 
terhadap mitra dagangnya di seluruh dunia berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum HaKI. 
Ada tiga tingkatan daftar USTR. Level pertama adalah priority for
list priority foreign countrys menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga 
bisa terkena sanksi perdagangan. Level kedua adalah priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar 
ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus 
oleh AS. Level ketiga yaitu watch list, meliputi negara
pembajakan hak cipta, tapi relatif lebih ringan dibandingkan den
yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi saja. 

Penempatan Indonesia dalam daftar utama pengawasan Amerika Serikat itu sesuai dengan usulan 
International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada USTR pada akhir
perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan HaKI di Indonesia masih lemah.

Aplikasi proteksi ini dirancang dan digunakan untuk pemutaran file gambar, musik atau video ini 
dibuat dengan menggunakan Visual Basic.NET (VB.N

Program proteksi dan pemutaran file ini menampilkan file gambar, musik dan video dan proteksi file 
yang secara otomatis, sehingga pengguna dapat memasukkan directory atau path yang dicari dan 
menentukan extensi file yang diinginkan. Teknologi ini 
file musik. 

 
Keywords: teknologi, proteksi, hak cipta, file music
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Maraknya kasus pembajakan yang terjadi terhadap hak cipta, khususnya terhadap produk
film, atau software komputer memprihatinkan banyak pihak. Di Amerika hukum tentang kasus
pembajakan sudah dikatakan cukup mapan untuk menjerat sang pelaku, walaupun ada beberapa pertentangan 
khususnya “pembajakan” (baca: copy) untuk keperluan sendiri (
yang memberikan layanan download gratis lagu
Walaupun pihak Napster berdalih apa yang mereka lakukan, dengan memberikan free download lagu
adalah sah karena mereka tidak menarik bayaran sedikitpun atau tidak melakukan perdagangan. Hal 
demikian dilindungi oleh undang-undang (
memberikan sanggahan. 
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Abstrak 
 

Setiap tahun pada bulan April, USTR membuat daftar (list) negara yang masuk dalam pengawasan 
terhadap mitra dagangnya di seluruh dunia berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum HaKI. 
Ada tiga tingkatan daftar USTR. Level pertama adalah priority foreign countrys. Negara yang masuk dalam 
list priority foreign countrys menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga 
bisa terkena sanksi perdagangan. Level kedua adalah priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar 

jukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus 
oleh AS. Level ketiga yaitu watch list, meliputi negara-negara yang masih melakukan pelanggaran dan 
pembajakan hak cipta, tapi relatif lebih ringan dibandingkan dengan priority watch list, sehingga negara 
yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi saja.  

Penempatan Indonesia dalam daftar utama pengawasan Amerika Serikat itu sesuai dengan usulan 
International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada USTR pada akhir Februari, karena IIPA menilai 
perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan HaKI di Indonesia masih lemah. 

Aplikasi proteksi ini dirancang dan digunakan untuk pemutaran file gambar, musik atau video ini 
Visual Basic.NET (VB.NET).  

Program proteksi dan pemutaran file ini menampilkan file gambar, musik dan video dan proteksi file 
yang secara otomatis, sehingga pengguna dapat memasukkan directory atau path yang dicari dan 
menentukan extensi file yang diinginkan. Teknologi ini dapat membantu proteksi pembajakan hak cipta pada 

teknologi, proteksi, hak cipta, file music 

Maraknya kasus pembajakan yang terjadi terhadap hak cipta, khususnya terhadap produk
r memprihatinkan banyak pihak. Di Amerika hukum tentang kasus

pembajakan sudah dikatakan cukup mapan untuk menjerat sang pelaku, walaupun ada beberapa pertentangan 
) untuk keperluan sendiri (personal use). Napster adalah salah satu situs 

yang memberikan layanan download gratis lagu-lagu MP3 dituding telah melanggar hak cipta (
Walaupun pihak Napster berdalih apa yang mereka lakukan, dengan memberikan free download lagu

enarik bayaran sedikitpun atau tidak melakukan perdagangan. Hal 
undang (The 1992 Audio Home Recording Act), demikian pihak Napster 
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Teknologi Proteksi Pembajakan Hak Cipta Pada File Musik 

Setiap tahun pada bulan April, USTR membuat daftar (list) negara yang masuk dalam pengawasan 
terhadap mitra dagangnya di seluruh dunia berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum HaKI. 

eign countrys. Negara yang masuk dalam 
list priority foreign countrys menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga 
bisa terkena sanksi perdagangan. Level kedua adalah priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar 

jukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus 
negara yang masih melakukan pelanggaran dan 

gan priority watch list, sehingga negara 

Penempatan Indonesia dalam daftar utama pengawasan Amerika Serikat itu sesuai dengan usulan 
Februari, karena IIPA menilai 

Aplikasi proteksi ini dirancang dan digunakan untuk pemutaran file gambar, musik atau video ini 

Program proteksi dan pemutaran file ini menampilkan file gambar, musik dan video dan proteksi file 
yang secara otomatis, sehingga pengguna dapat memasukkan directory atau path yang dicari dan 

dapat membantu proteksi pembajakan hak cipta pada 

Maraknya kasus pembajakan yang terjadi terhadap hak cipta, khususnya terhadap produk-produk lagu, 
r memprihatinkan banyak pihak. Di Amerika hukum tentang kasus-kasus 

pembajakan sudah dikatakan cukup mapan untuk menjerat sang pelaku, walaupun ada beberapa pertentangan 
alah salah satu situs 

lagu MP3 dituding telah melanggar hak cipta (copyright). 
Walaupun pihak Napster berdalih apa yang mereka lakukan, dengan memberikan free download lagu-lagu, 

enarik bayaran sedikitpun atau tidak melakukan perdagangan. Hal 
), demikian pihak Napster 

mailto:toswari@staff.gunadarma.ac.id
mailto:dpratiwi@staff.gunadarma.ac.id
mailto:detty@staff.gunadarma.ac.id


 

Contoh di atas adalah salah satu contoh kasus yang banyak mendapat sor
Recording Industry Association of America
bagaimana menegakkan hukum perindungan hak cipta. Namun di balik “ribut
cipta dan penegakannya, pihak indust
memproteksi lagu/film yang mereka rekam. Beberapa Indutri besar seperti, Universal Music Group, Sony, 
juga telah mengembangkan teknologi proteksi dari pembajakan, baik hasil rekaman dalam bentuk 
atau CD/DVD. Beberapa industri rekaman lain menggandeng pihak ketiga (
untuk menemukan teknologi proteksi baik secara software maupun hardware.

 
Teknologi proteksi terhadap karya cipta sudah banyak dikembangkan perusa

bergerak di bidang lagu/musik, film dan software komputer. Karena ketiga jenis produk tersebut, akibat 
kemajuan teknologi, sudah sulit untuk dipisahkan dalam arti bahwa ketiganya menggunakan teknologi yang 
hampir sama. Seperti hasil karya musik yang dulunya disimpan di dalam pita kaset, kita sudah disimpan 
dalam CD. Demikian pula film yang dulu disimpan pada pita kaset 8mm
CD atau DVD. Secara kasat mata kita melihat bentuk media penyimpan data
berupa piringan yang terbuat dari plastik yang dilapisi bahan
Walaupun kapasitas dari media-media tersebut dapat berbeda jauh serta format data yang digunakan juga 
bisa sangat berbeda jauh. 
 

Penelitian ini membuat sebuah software yang dapat memprotek CD yang akan disebarkan di pasaran, 
sehingga para pembajak tidak dapat mengcopy atau membajak CD tersebut. Software ini diharapkan dapat 
membantu para seniman di Indonesia untuk menghargai kretivitas mereka.
mencukupi untuk membatasi kegiatan pembajakan karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang, 
sehingga hukum yang sudah dibuat terasa cepat usang untuk dapat menjerat para pelaku pembajakan. 
Terlepas dari usaha-usaha yang dibuat
memberantas pembajakan, dari sisi teknologi juga terjadi ‘pertempuran’ antara teknologi proteksi dan 
teknologi ‘pemecah’ proteksi (un-protection). Teknologi proteksi memang selangkah lebih maju, namu
langkah ke depan tersebut tidak mampu meninggalkan teknologi ‘pemecah’ proteksi yang mengikutinya 
hanya dalam hitungan mingguan saja. 
minggu sudah muncul teknologi ‘pemecah’

 
Pakar dunia akhirnya menarik kesimpulan bahwa perundangan dan teknologi masih belum mampu 

mengurangi apalagi memberantas pembajakan. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah meng
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran komunal untuk menghargai karya ci
penulisan ini adalah (1)  Memberikan informasi kepada para pembaca mengenai teknologi proteksi pada 
media CD (compact disc) dalam usaha untuk menghindari pembajakan karya cipta (copyright).
Memberikan wacana tentang perlindungan h
khususnya. (3) Mendukung dalam upaya memasyarakatkan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang 
sedang gencar dipromosikan oleh Pemerintah Indonesia

 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada awalnya gelombang suara 
kertas timah lunak. Gelombang kemudian dikuatkan secara mekanis dengan pengeras suara yang berbentuk 
seperti terompet yang biasa disebut dengan Victrola. 
memutar silinder dengan tangan yang bekerja seperti pada jam tangan. Pada perkembangan selanjutnya, 
silinder digantikan oleh piringan hitam yang tahan lama. Kerja secara manual untuk merekam dan memutar 
suara pun digantikan oleh motor yang me
penggunaan stylus atau jarum yang mampu menghasilkan aliran listrik untuk mengaktifkan gelombang 
elektromagnet yang ada pada selaput getar dalam speaker. Gelombang elektromagnet ini kemudian 
menguatkan gelombang suara dan memproduksi gelombang suara asli yang direkam sebelum akhirnya 
dikeluarkan melalui speaker. 
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Contoh di atas adalah salah satu contoh kasus yang banyak mendapat sorotan, khususnya dari 
Recording Industry Association of America (RIAA) dan menjadi perhatian dunia sebagai sebuah pelajaran 
bagaimana menegakkan hukum perindungan hak cipta. Namun di balik “ribut-ribut” tentang hukum hak 
cipta dan penegakannya, pihak industi rekaman di Amerika juga berusaha menemukan teknologi untuk 
memproteksi lagu/film yang mereka rekam. Beberapa Indutri besar seperti, Universal Music Group, Sony, 
juga telah mengembangkan teknologi proteksi dari pembajakan, baik hasil rekaman dalam bentuk 
atau CD/DVD. Beberapa industri rekaman lain menggandeng pihak ketiga (software house
untuk menemukan teknologi proteksi baik secara software maupun hardware. 

Teknologi proteksi terhadap karya cipta sudah banyak dikembangkan perusahaan
bergerak di bidang lagu/musik, film dan software komputer. Karena ketiga jenis produk tersebut, akibat 
kemajuan teknologi, sudah sulit untuk dipisahkan dalam arti bahwa ketiganya menggunakan teknologi yang 

rya musik yang dulunya disimpan di dalam pita kaset, kita sudah disimpan 
dalam CD. Demikian pula film yang dulu disimpan pada pita kaset 8mm  kini  juga  sudah 
CD atau DVD. Secara kasat mata kita melihat bentuk media penyimpan data-data tersebut hampir sama yaitu 
berupa piringan yang terbuat dari plastik yang dilapisi bahan-bahan lain sehingga dapat menyimpan data. 

media tersebut dapat berbeda jauh serta format data yang digunakan juga 

membuat sebuah software yang dapat memprotek CD yang akan disebarkan di pasaran, 
sehingga para pembajak tidak dapat mengcopy atau membajak CD tersebut. Software ini diharapkan dapat 
membantu para seniman di Indonesia untuk menghargai kretivitas mereka. Perangkat hukum saja tidak 
mencukupi untuk membatasi kegiatan pembajakan karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang, 
sehingga hukum yang sudah dibuat terasa cepat usang untuk dapat menjerat para pelaku pembajakan. 

usaha yang dibuat dalam bentuk perundangan, regulasi dan sebagainya untuk 
memberantas pembajakan, dari sisi teknologi juga terjadi ‘pertempuran’ antara teknologi proteksi dan 

protection). Teknologi proteksi memang selangkah lebih maju, namu
langkah ke depan tersebut tidak mampu meninggalkan teknologi ‘pemecah’ proteksi yang mengikutinya 
hanya dalam hitungan mingguan saja. Saat suatu teknologi proteksi dilempar ke pasaran dalam beberapa 
minggu sudah muncul teknologi ‘pemecah’-nya. 

r dunia akhirnya menarik kesimpulan bahwa perundangan dan teknologi masih belum mampu 
mengurangi apalagi memberantas pembajakan. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah meng
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran komunal untuk menghargai karya cipta seseorang. 

Memberikan informasi kepada para pembaca mengenai teknologi proteksi pada 
media CD (compact disc) dalam usaha untuk menghindari pembajakan karya cipta (copyright).
Memberikan wacana tentang perlindungan hak cipta terhadap produk-produk yag dikemas dalam CD pada 

Mendukung dalam upaya memasyarakatkan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang 
sedang gencar dipromosikan oleh Pemerintah Indonesia. 

Pada awalnya gelombang suara direkam dengan menggunakan silinder berputar yang dilapisi dengan 
kertas timah lunak. Gelombang kemudian dikuatkan secara mekanis dengan pengeras suara yang berbentuk 
seperti terompet yang biasa disebut dengan Victrola. Untuk mendengarkan hasil rekaman, pe
memutar silinder dengan tangan yang bekerja seperti pada jam tangan. Pada perkembangan selanjutnya, 
silinder digantikan oleh piringan hitam yang tahan lama. Kerja secara manual untuk merekam dan memutar 
suara pun digantikan oleh motor yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Begitu juga dengan 
penggunaan stylus atau jarum yang mampu menghasilkan aliran listrik untuk mengaktifkan gelombang 
elektromagnet yang ada pada selaput getar dalam speaker. Gelombang elektromagnet ini kemudian 

nguatkan gelombang suara dan memproduksi gelombang suara asli yang direkam sebelum akhirnya 
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otan, khususnya dari 
(RIAA) dan menjadi perhatian dunia sebagai sebuah pelajaran 

ribut” tentang hukum hak 
i rekaman di Amerika juga berusaha menemukan teknologi untuk 

memproteksi lagu/film yang mereka rekam. Beberapa Indutri besar seperti, Universal Music Group, Sony, 
juga telah mengembangkan teknologi proteksi dari pembajakan, baik hasil rekaman dalam bentuk pita kaset 

software house, vendor, dll) 

haan-perusahaan yang 
bergerak di bidang lagu/musik, film dan software komputer. Karena ketiga jenis produk tersebut, akibat 
kemajuan teknologi, sudah sulit untuk dipisahkan dalam arti bahwa ketiganya menggunakan teknologi yang 

rya musik yang dulunya disimpan di dalam pita kaset, kita sudah disimpan 
sudah  dikemas dalam 

tersebut hampir sama yaitu 
bahan lain sehingga dapat menyimpan data. 

media tersebut dapat berbeda jauh serta format data yang digunakan juga 

membuat sebuah software yang dapat memprotek CD yang akan disebarkan di pasaran, 
sehingga para pembajak tidak dapat mengcopy atau membajak CD tersebut. Software ini diharapkan dapat 

rangkat hukum saja tidak 
mencukupi untuk membatasi kegiatan pembajakan karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang, 
sehingga hukum yang sudah dibuat terasa cepat usang untuk dapat menjerat para pelaku pembajakan. 

dalam bentuk perundangan, regulasi dan sebagainya untuk 
memberantas pembajakan, dari sisi teknologi juga terjadi ‘pertempuran’ antara teknologi proteksi dan 

protection). Teknologi proteksi memang selangkah lebih maju, namun satu 
langkah ke depan tersebut tidak mampu meninggalkan teknologi ‘pemecah’ proteksi yang mengikutinya 

Saat suatu teknologi proteksi dilempar ke pasaran dalam beberapa 

r dunia akhirnya menarik kesimpulan bahwa perundangan dan teknologi masih belum mampu 
mengurangi apalagi memberantas pembajakan. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah meng-edukasi 

pta seseorang. Tujuan 
Memberikan informasi kepada para pembaca mengenai teknologi proteksi pada 

media CD (compact disc) dalam usaha untuk menghindari pembajakan karya cipta (copyright). (2) 
produk yag dikemas dalam CD pada 

Mendukung dalam upaya memasyarakatkan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang 

direkam dengan menggunakan silinder berputar yang dilapisi dengan 
kertas timah lunak. Gelombang kemudian dikuatkan secara mekanis dengan pengeras suara yang berbentuk 

Untuk mendengarkan hasil rekaman, pendengar harus 
memutar silinder dengan tangan yang bekerja seperti pada jam tangan. Pada perkembangan selanjutnya, 
silinder digantikan oleh piringan hitam yang tahan lama. Kerja secara manual untuk merekam dan memutar 

nggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Begitu juga dengan 
penggunaan stylus atau jarum yang mampu menghasilkan aliran listrik untuk mengaktifkan gelombang 
elektromagnet yang ada pada selaput getar dalam speaker. Gelombang elektromagnet ini kemudian 

nguatkan gelombang suara dan memproduksi gelombang suara asli yang direkam sebelum akhirnya 



 

Industri perekaman kemudian beralih menggunakan pita magnetik untuk merekam suara. Prinsip 
kerjanya, pita plastik yang mengandung part
dilewatkan pada komponen perekaman (tape head). Tape head akan membuat kutub
menjadi searah dan menciptakan medan magnet yang bervariasi, sesuai dengan kuat lemahnya suara yang 
disalurkan melalui mikrofon. Untuk memutar hasilnya, pita dilewatkan pada bagian komponen pembaca 
rekaman (read head). Read head akan merespon pola medan magnet yang ada pada pita dan mengubahnya 
menjadi aliran listrik. Aliran listrik ini kemudian dikirimkan k
suara yang dapat kita dengan melalui pengeras suara.

 
Pada tahun 1956, muncul teknik perekaman untuk menghasilkan suara yang stereo sehingga mampu 

menciptakan ilusi musik yang dramatis. Teknik ini kemudian dikembang
theater dengan sensasi surround sound, dimana speaker terdiri dari sebuah bass speaker dan 4 speaker lain 
yang diletakkan di sekeliling ruangan. Piringan hitam yang biasa dipakai pada laser disk ataupun gramafon 
akhirnya tergantikan oleh cakram berukuran kecil dengan kapasitas yang besar (compact disc atau CD). 
Kehadiran CD memberikan perubahan pada dunia musik. Format musik pun semakin terdigitalisasi dengan 
mengubah gelombang suara dengan bits atau angka 0 dan 1 sehingga suara da
ataupun alat-alat elektronik digital lainnya. Pengubahan ini dilakukan dengan menembakkan sinar laser pada 
permukaan cakram dan memantulkannya ketika sinar mengenai bintik mikro pada CD. Pantulan akan 
mematikan refleksi sinar laser dan pola sinar yang hidup dan mati inilah yang akan membentuk data 
komputer 0 dan 1. Selain CD, kini banyak teknologi
satunya adalah CD-RW, DVD, SACD (Super Audio CDs) dan DVD
misalnya, mampu menghasilkan efek suara yang lebih bagus dari perekaman lewat CD dan memungkinkan 
pendengar untuk memutar ke banyak saluran stereo.

 
Setali tiga uang. Beraneka ragam pemutar musik pun semakin menyemarakkan industri musik dengan 

menawarkan kualitas dan format masing
software satu dengan yang lain serta masalah pembajakan merupakan masalah yang utama. Dengan personal 
digital stereo player seperti iPod, mp3 player hingga mp4, kit
download dari internet atau hasil meng-

 
Format lagu yang terkenal untuk aplikasi ini adalah .mp3. Kualitas suara yang dihasilkan memang 

dibawah CD karena menggunakan pemampatan ukuran data (compression),
lebih kecil dari CD inilah pendengar dimanjakan sebab mereka dapat menyimpan dan menikmati banyak 
lagu dalam media penyimpanan. Format lain yang kini juga dipakai adalah .wav, yaitu memampatkan musik 
lebih kecil dari .mp3 namun ukuran data yang dihasilkan lebih besar dan memiliki kejernihan suara yang 
bagus. Perang format terjadi pada dua perusahaan raksasa Apple dan Mcrosoft. Microsoft menciptakan 
software WMA (Windows Music Audio) yang memiliki built
dilengkapi dengan perlindungan terhadap pembajakan lagu namun WMA tetap dapat memutar musik 
kapanpun setelah kita mendownload lagu. Sementara itu, Apple datang dengan AAC
pemampatan atau format mpeg4 yang mampu memutar audio dan vi
kebijakan Apple yang membatasi jumlah pembajakan lagu sehingga lagu dengan format ini hanya dapat 
diputar pada digital music player tertentu saja. Dengan demikian semakin sulit bagi individu untuk 
menyebarkan lagu ke individu lain secara online setelah ia mendownload dari iTune Store milik Apple. 
Sayangnya, persaingan dua perusahaan ini membuat konsumen tidak dapat lagi menikmati berbagai macam 
lagu dalam sebuah pemutar musik digitalnya. iPod tidak dapat memutar lagu den
di toko-toko, begitu juga dengan Dell ataupun Samsung, mereka tidak dapat memutar musik dalam format 
aac milik Apple. Namun, penikmat musik ternyata lebih memilih format .wav atau .ape karena dapat 
diproduksi kembail tanpa harus melakukan pemampatan dan memiliki kualitas suara yang jernih, sejernih 
suara aslinya.  

 
Perang melawan pembajakan seakan tidak pernah berhenti. Kini banyak perusahaan di industri musik 

berusaha menciptakan proteksi penyimpanan data lagu dari pembajakan. An
musik setelah pendownload-an secara illegal, dengan demikian lagu hanya dapat didownload oleh konsumen 
yang membayar. Cara lain adalah dengan menggunakan tanggal kadaluarsa lagu dimana konsumen 
diharuskan membayar jika ingin terus 
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Industri perekaman kemudian beralih menggunakan pita magnetik untuk merekam suara. Prinsip 
kerjanya, pita plastik yang mengandung partikel magnetik dengan kutub-kutub yang belum teratur 
dilewatkan pada komponen perekaman (tape head). Tape head akan membuat kutub-kutub magnet pada pita 
menjadi searah dan menciptakan medan magnet yang bervariasi, sesuai dengan kuat lemahnya suara yang 

lurkan melalui mikrofon. Untuk memutar hasilnya, pita dilewatkan pada bagian komponen pembaca 
rekaman (read head). Read head akan merespon pola medan magnet yang ada pada pita dan mengubahnya 
menjadi aliran listrik. Aliran listrik ini kemudian dikirimkan ke piringan pada speaker dan menghasilkan 
suara yang dapat kita dengan melalui pengeras suara. 

Pada tahun 1956, muncul teknik perekaman untuk menghasilkan suara yang stereo sehingga mampu 
menciptakan ilusi musik yang dramatis. Teknik ini kemudian dikembangkan untuk mewujudkan home 
theater dengan sensasi surround sound, dimana speaker terdiri dari sebuah bass speaker dan 4 speaker lain 
yang diletakkan di sekeliling ruangan. Piringan hitam yang biasa dipakai pada laser disk ataupun gramafon 

an oleh cakram berukuran kecil dengan kapasitas yang besar (compact disc atau CD). 
Kehadiran CD memberikan perubahan pada dunia musik. Format musik pun semakin terdigitalisasi dengan 
mengubah gelombang suara dengan bits atau angka 0 dan 1 sehingga suara dapat dibaca oleh komputer 

alat elektronik digital lainnya. Pengubahan ini dilakukan dengan menembakkan sinar laser pada 
permukaan cakram dan memantulkannya ketika sinar mengenai bintik mikro pada CD. Pantulan akan 

dan pola sinar yang hidup dan mati inilah yang akan membentuk data 
komputer 0 dan 1. Selain CD, kini banyak teknologi-teknologi media perekaman mulai bermunculan, salah 

RW, DVD, SACD (Super Audio CDs) dan DVD-A (Audio DVD). SACD dan DVD
misalnya, mampu menghasilkan efek suara yang lebih bagus dari perekaman lewat CD dan memungkinkan 
pendengar untuk memutar ke banyak saluran stereo. 

Setali tiga uang. Beraneka ragam pemutar musik pun semakin menyemarakkan industri musik dengan 
kualitas dan format masing-masing. Namun, masih saja perang format musik antara perusahaan 

software satu dengan yang lain serta masalah pembajakan merupakan masalah yang utama. Dengan personal 
digital stereo player seperti iPod, mp3 player hingga mp4, kita dapat menyimpan ratusan lagu yang di 

-copy dari CD. 

Format lagu yang terkenal untuk aplikasi ini adalah .mp3. Kualitas suara yang dihasilkan memang 
dibawah CD karena menggunakan pemampatan ukuran data (compression), namun dengan ukuran yang 
lebih kecil dari CD inilah pendengar dimanjakan sebab mereka dapat menyimpan dan menikmati banyak 
lagu dalam media penyimpanan. Format lain yang kini juga dipakai adalah .wav, yaitu memampatkan musik 

uran data yang dihasilkan lebih besar dan memiliki kejernihan suara yang 
bagus. Perang format terjadi pada dua perusahaan raksasa Apple dan Mcrosoft. Microsoft menciptakan 
software WMA (Windows Music Audio) yang memiliki built-in multichannel surround soun
dilengkapi dengan perlindungan terhadap pembajakan lagu namun WMA tetap dapat memutar musik 
kapanpun setelah kita mendownload lagu. Sementara itu, Apple datang dengan AAC-
pemampatan atau format mpeg4 yang mampu memutar audio dan video. AAC ini dipakai untuk mendukung 
kebijakan Apple yang membatasi jumlah pembajakan lagu sehingga lagu dengan format ini hanya dapat 
diputar pada digital music player tertentu saja. Dengan demikian semakin sulit bagi individu untuk 

dividu lain secara online setelah ia mendownload dari iTune Store milik Apple. 
Sayangnya, persaingan dua perusahaan ini membuat konsumen tidak dapat lagi menikmati berbagai macam 
lagu dalam sebuah pemutar musik digitalnya. iPod tidak dapat memutar lagu dengan format wma yang dijual 

toko, begitu juga dengan Dell ataupun Samsung, mereka tidak dapat memutar musik dalam format 
aac milik Apple. Namun, penikmat musik ternyata lebih memilih format .wav atau .ape karena dapat 

melakukan pemampatan dan memiliki kualitas suara yang jernih, sejernih 

Perang melawan pembajakan seakan tidak pernah berhenti. Kini banyak perusahaan di industri musik 
berusaha menciptakan proteksi penyimpanan data lagu dari pembajakan. Antara lain dengan mengacak 

an secara illegal, dengan demikian lagu hanya dapat didownload oleh konsumen 
yang membayar. Cara lain adalah dengan menggunakan tanggal kadaluarsa lagu dimana konsumen 

 memutar lagu tertentu, juga membuat sistem perlindungan terhadap 
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Industri perekaman kemudian beralih menggunakan pita magnetik untuk merekam suara. Prinsip 
kutub yang belum teratur 

kutub magnet pada pita 
menjadi searah dan menciptakan medan magnet yang bervariasi, sesuai dengan kuat lemahnya suara yang 

lurkan melalui mikrofon. Untuk memutar hasilnya, pita dilewatkan pada bagian komponen pembaca 
rekaman (read head). Read head akan merespon pola medan magnet yang ada pada pita dan mengubahnya 

e piringan pada speaker dan menghasilkan 

Pada tahun 1956, muncul teknik perekaman untuk menghasilkan suara yang stereo sehingga mampu 
kan untuk mewujudkan home 

theater dengan sensasi surround sound, dimana speaker terdiri dari sebuah bass speaker dan 4 speaker lain 
yang diletakkan di sekeliling ruangan. Piringan hitam yang biasa dipakai pada laser disk ataupun gramafon 

an oleh cakram berukuran kecil dengan kapasitas yang besar (compact disc atau CD). 
Kehadiran CD memberikan perubahan pada dunia musik. Format musik pun semakin terdigitalisasi dengan 

pat dibaca oleh komputer 
alat elektronik digital lainnya. Pengubahan ini dilakukan dengan menembakkan sinar laser pada 

permukaan cakram dan memantulkannya ketika sinar mengenai bintik mikro pada CD. Pantulan akan 
dan pola sinar yang hidup dan mati inilah yang akan membentuk data 

teknologi media perekaman mulai bermunculan, salah 
A (Audio DVD). SACD dan DVD-A 

misalnya, mampu menghasilkan efek suara yang lebih bagus dari perekaman lewat CD dan memungkinkan 

Setali tiga uang. Beraneka ragam pemutar musik pun semakin menyemarakkan industri musik dengan 
masing. Namun, masih saja perang format musik antara perusahaan 

software satu dengan yang lain serta masalah pembajakan merupakan masalah yang utama. Dengan personal 
a dapat menyimpan ratusan lagu yang di 

Format lagu yang terkenal untuk aplikasi ini adalah .mp3. Kualitas suara yang dihasilkan memang 
namun dengan ukuran yang 

lebih kecil dari CD inilah pendengar dimanjakan sebab mereka dapat menyimpan dan menikmati banyak 
lagu dalam media penyimpanan. Format lain yang kini juga dipakai adalah .wav, yaitu memampatkan musik 

uran data yang dihasilkan lebih besar dan memiliki kejernihan suara yang 
bagus. Perang format terjadi pada dua perusahaan raksasa Apple dan Mcrosoft. Microsoft menciptakan 

in multichannel surround sound dan 
dilengkapi dengan perlindungan terhadap pembajakan lagu namun WMA tetap dapat memutar musik 

-nya yaitu standard 
deo. AAC ini dipakai untuk mendukung 

kebijakan Apple yang membatasi jumlah pembajakan lagu sehingga lagu dengan format ini hanya dapat 
diputar pada digital music player tertentu saja. Dengan demikian semakin sulit bagi individu untuk 

dividu lain secara online setelah ia mendownload dari iTune Store milik Apple. 
Sayangnya, persaingan dua perusahaan ini membuat konsumen tidak dapat lagi menikmati berbagai macam 

gan format wma yang dijual 
toko, begitu juga dengan Dell ataupun Samsung, mereka tidak dapat memutar musik dalam format 

aac milik Apple. Namun, penikmat musik ternyata lebih memilih format .wav atau .ape karena dapat 
melakukan pemampatan dan memiliki kualitas suara yang jernih, sejernih 

Perang melawan pembajakan seakan tidak pernah berhenti. Kini banyak perusahaan di industri musik 
tara lain dengan mengacak 

an secara illegal, dengan demikian lagu hanya dapat didownload oleh konsumen 
yang membayar. Cara lain adalah dengan menggunakan tanggal kadaluarsa lagu dimana konsumen 

memutar lagu tertentu, juga membuat sistem perlindungan terhadap 



 

CD agar tidak dapat dengan mudah di
tidak peduli dengan bentuk-bentuk proteksi terhadap pembajakan lagu maupun penggunaan format
pada sebuah digital musik player. Di indonesia misalnya, beredar luas secara ilegal program
dapat mengubah format lagu satu menjadi yang lain, misal dari .mp3 menjadi .wav. Sehingga masalah format 
bukan lagi menjadi masalah. Begitu juga dengan ketersediaan lagu, bagi masyarakat dan remaja indonesia 
yang hidup pas-pasan, mereka merasa tidak perlu bersusah payah menghabiskan uang hanya untuk membeli 
sebuah lagu lewat internet, cukup menunggu penjual
musik yang sedang populer saat itu. Hanya dengan Rp 10.000,
dapat berlenggok dengan headphone terpasang dan digital music player yang berisikan ratusan lagu
bajakan.  

 
Peneliti mencoba memberikan alternatif bagi perlindungan produk

Anda yang dikemas dalam bentuk software dengan cara keja bermacam
langkah antisipasi pembajakan yang sangat merugikan. Adapun macam
berikut: (1) Enkrips file. Dengan metode ini apabila seseorang akan membuka file di disk Anda, maka yang 
akan keluar hanya berupa kata-kata acak saja. Enkripsi banyak macamnya, yang mana bermacam
pula tingkat keamanannya. Memang ada kemu
memecahkan metode enkripsi, tapi macam metode yang ada sangat banyak dan begitu rumit. (2) Proteksi 
dengan memakai password. Jadi meskipun ada seseorang yang mencoba membuka file di disk Anda, tidak 
akan pernah berhasil kecuali orang tersebut tahu password
akan memakai metode kegagalan pada waktu proses burning.
 

Sistem Proteksi CD/DVD yang kami tawarkan ini sangat berguna sekali untuk melindungi 
Data/Software/Audio/Video dari: (1) Pengkopian CD to CD atau DVD to DVD. (2) 
Harddisk/Flashdisk. (3) Pengkopian dengan menggunakan mesin pengganda CD. (4)
pembakar CD, Alcohol 120%, CloneCD, Nero.

 
 

3. METODE PELAKSANAAN PROGRAM
 

Tahapan metode pelaksanaan program adalah sebagai berikut: (1) 
dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang 
Tahapan kedua tahap persiapan dan analisa. Dimana di tahap ini mencari informasi seputar sofware yang 
akan dirancang, dengan menggunakan media internet.
yaitu perumusan algoritma. Dimana pada tahap ini dilakukan pembuatan dan penyeleksian algoritma.
Tahap ke empat dari proses pembuatan aplikasi ini ialah pembuataan flowchart dari algorima yang telah di 
analisa. (5) Setelah pemubuatan flowchart, tahap sela
menggunakan adobe photoshop. (6) Tahapan berikutnya ialah adalah coding dari algoritma yang telah 
dirancang pada tahapan sebelum nya. (7) 
percobaan pada software. (8) Tahapan akhir dari proses  pembuatan aplikasi ini ialah tahapan maintainance.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luaran program ini adalah sebuah software yang nantinya akan didistribusikan dalam bentuk CD yang 

digunakan para pelaku industri musik khususnya perusahaan rekaman untuk mengurangi angka pembajakan 
yang semakin tinggi di Indonesia. Kegunaan progr

Perancangan Design

Flowchart Coding 
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CD agar tidak dapat dengan mudah di-copy dan disebarkan lewat internet. Namun tampaknya, konsumen 
bentuk proteksi terhadap pembajakan lagu maupun penggunaan format

pada sebuah digital musik player. Di indonesia misalnya, beredar luas secara ilegal program
dapat mengubah format lagu satu menjadi yang lain, misal dari .mp3 menjadi .wav. Sehingga masalah format 

uga dengan ketersediaan lagu, bagi masyarakat dan remaja indonesia 
pasan, mereka merasa tidak perlu bersusah payah menghabiskan uang hanya untuk membeli 

sebuah lagu lewat internet, cukup menunggu penjual-penjual CD MP3 bajakan untuk menyupla
musik yang sedang populer saat itu. Hanya dengan Rp 10.000,- atau bahkan kurang dari itu, mereka sudah 
dapat berlenggok dengan headphone terpasang dan digital music player yang berisikan ratusan lagu

alternatif bagi perlindungan produk-produk software/data/audio/video 
Anda yang dikemas dalam bentuk software dengan cara keja bermacam-macam. Ini diharapkan bisa menjadi 
langkah antisipasi pembajakan yang sangat merugikan. Adapun macam-macam proteksinya ad
berikut: (1) Enkrips file. Dengan metode ini apabila seseorang akan membuka file di disk Anda, maka yang 

kata acak saja. Enkripsi banyak macamnya, yang mana bermacam
pula tingkat keamanannya. Memang ada kemungkinan seseorang yang ahli mengetahui caranya untuk 
memecahkan metode enkripsi, tapi macam metode yang ada sangat banyak dan begitu rumit. (2) Proteksi 
dengan memakai password. Jadi meskipun ada seseorang yang mencoba membuka file di disk Anda, tidak 

pernah berhasil kecuali orang tersebut tahu password-nya. (3) Gagal Burning. Program yang berbeda 
akan memakai metode kegagalan pada waktu proses burning. 

Sistem Proteksi CD/DVD yang kami tawarkan ini sangat berguna sekali untuk melindungi 
Pengkopian CD to CD atau DVD to DVD. (2) 

Harddisk/Flashdisk. (3) Pengkopian dengan menggunakan mesin pengganda CD. (4) Pengkopian software 
pembakar CD, Alcohol 120%, CloneCD, Nero. 

ROGRAM 

Tahapan metode pelaksanaan program adalah sebagai berikut: (1) Tahap pertama yaitu Study Literatur, 
dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembuatan software ini.
Tahapan kedua tahap persiapan dan analisa. Dimana di tahap ini mencari informasi seputar sofware yang 
akan dirancang, dengan menggunakan media internet. (3) Setelah persiapan dan analisa, tahap selanjutnya 

tu perumusan algoritma. Dimana pada tahap ini dilakukan pembuatan dan penyeleksian algoritma.
Tahap ke empat dari proses pembuatan aplikasi ini ialah pembuataan flowchart dari algorima yang telah di 

Setelah pemubuatan flowchart, tahap selanjutnya ialah mendesign interface dengan 
Tahapan berikutnya ialah adalah coding dari algoritma yang telah 
(7) Setelah tahapan coding selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan 

Tahapan akhir dari proses  pembuatan aplikasi ini ialah tahapan maintainance.

 
Gambar 1. 

Metode Pelaksanaan Program 

Luaran program ini adalah sebuah software yang nantinya akan didistribusikan dalam bentuk CD yang 
digunakan para pelaku industri musik khususnya perusahaan rekaman untuk mengurangi angka pembajakan 

Kegunaan program atau software ini adalah agar dapat men
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copy dan disebarkan lewat internet. Namun tampaknya, konsumen 
bentuk proteksi terhadap pembajakan lagu maupun penggunaan format tertentu 

pada sebuah digital musik player. Di indonesia misalnya, beredar luas secara ilegal program-program yang 
dapat mengubah format lagu satu menjadi yang lain, misal dari .mp3 menjadi .wav. Sehingga masalah format 

uga dengan ketersediaan lagu, bagi masyarakat dan remaja indonesia 
pasan, mereka merasa tidak perlu bersusah payah menghabiskan uang hanya untuk membeli 

penjual CD MP3 bajakan untuk menyuplai kebutuhan 
atau bahkan kurang dari itu, mereka sudah 

dapat berlenggok dengan headphone terpasang dan digital music player yang berisikan ratusan lagu-lagu 

produk software/data/audio/video 
macam. Ini diharapkan bisa menjadi 
macam proteksinya adalah sebagai 

berikut: (1) Enkrips file. Dengan metode ini apabila seseorang akan membuka file di disk Anda, maka yang 
kata acak saja. Enkripsi banyak macamnya, yang mana bermacam-macam 

ngkinan seseorang yang ahli mengetahui caranya untuk 
memecahkan metode enkripsi, tapi macam metode yang ada sangat banyak dan begitu rumit. (2) Proteksi 
dengan memakai password. Jadi meskipun ada seseorang yang mencoba membuka file di disk Anda, tidak 

nya. (3) Gagal Burning. Program yang berbeda 

Sistem Proteksi CD/DVD yang kami tawarkan ini sangat berguna sekali untuk melindungi 
Pengkopian CD to 

Pengkopian software 

Tahap pertama yaitu Study Literatur, 
berhubungan dengan pembuatan software ini. (2) 

Tahapan kedua tahap persiapan dan analisa. Dimana di tahap ini mencari informasi seputar sofware yang 
Setelah persiapan dan analisa, tahap selanjutnya 

tu perumusan algoritma. Dimana pada tahap ini dilakukan pembuatan dan penyeleksian algoritma.  (4) 
Tahap ke empat dari proses pembuatan aplikasi ini ialah pembuataan flowchart dari algorima yang telah di 

njutnya ialah mendesign interface dengan 
Tahapan berikutnya ialah adalah coding dari algoritma yang telah 

Setelah tahapan coding selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan 
Tahapan akhir dari proses  pembuatan aplikasi ini ialah tahapan maintainance. 

Luaran program ini adalah sebuah software yang nantinya akan didistribusikan dalam bentuk CD yang 
digunakan para pelaku industri musik khususnya perusahaan rekaman untuk mengurangi angka pembajakan 

am atau software ini adalah agar dapat mencerahkan 



 

masyarakat akan teknologi untuk memproteksi karya cipta khususnya dalam bentuk compact disc (CD), 
memunculkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta, memunculkan hasil
para ilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha 
mengurangi pembajakan. 

 
Diselenggarakannya kampanye Indonesia Go Open Source (IGOS) yang bertujuan untuk mengajak 

para pengusaha menggunakan Free Open Source 
produk software bajakan. Upaya ini dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri untuk diteladani masyarakat. 
Bahkan komitmen pemerintah di bidang HaKI ditandai dengan pembentukan Tim nasional penanggulangan 
pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual pada tahun 2006. Timnas HaKI ini beranggotakan 16 pejabat 
setingkat menteri dan dua Menteri Koordinator, yaitu Menkopolhukam dan Menko Perekonomian. Selain itu, 
IGOS yang diharapkan mampu mendorong penetrasi OSS ya
pembajakan dan mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List, sebenarnya masih berupa deklarasi 
saja dan hanya bersifat gerakan moral. 
 

Dari perspektif sosial budaya juga perlu dipahami bahwa budaya dan tingkat
besar masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima sistem hukum HaKI yang kapitalistis. Hal ini juga 
terjadi di Cina dan Meksiko, yang mana hukum civil law yang mereka anut tidak sepenuhnya dapat 
beradaptasi dengan mudah dengan sis
sistem hukum common law. Kondisi Indonesia yang sangat heterogen dengan tingkat modernisasi masing
masing golongan masyarakat yang berbeda, tidak memungkinkan penerapan HaKI secara tegas. Ada 
sebagian masyarakat yang masih terikat pada tradisi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerima 
norma hukum HaKI. Sebaliknya, ada pula sebagian anggota masyarakat yang berjiwa entrepreneur, sehingga 
menyambut baik kehadiran HaKI. Dan di antara kedua ke
yang sudah bisa menerima nilai-norma globalisasi tetapi juga masih tidak bisa berpisah dengan kearifan 
tradisi. 

 
Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa HaKI harus dikembangkan untuk kemajuan bangsa 

Indonesia. Misalnya, dalam konteks pengembangan software, HaKI dapat mendorong produktifitas 
programmer dan software house Indonesia. Para pengarang, penyanyi, aktor, aktris, dan para pekerja seni 
yang lain juga membutuhkan HaKI untuk melindungi hasil karya mereka. S
bahwa pembajakan dan penjiplakan juga dapat merugikan para importir dan pemegang lisensi. Sehingga 
dalam langkah Indonesia ke depan, perjuangan melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual perlu dilakukan 
atas dasar manfaatnya bagi Indonesia, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun politik internasional.
 
 
4. IMPLEMENTASI  

 
Pengetesan aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil produksi aplikasi sesuai dengan yang 

direncanakan. Selain menyediakan banyak informasi hal ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk 
melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kerusak
melakukan suatu proses pencarian proteksi pada file gambar, musik atau video yang disertai jumlah file yang 
ditemukan. Tampilan program dibuat dengan sangat sederhana agar semua orang dapat menjalankannya 
dengan mudah. Adapun jumlah form yang dibuat terdiri dari lima form, yaitu form proteksi gambar, form 
pencarian musik, form pencarian video, form tentang aplikasi dan form bantuan. Form proteksi gambar 
difungsikan sebagai form dalam mencari file gambar dengan exten
dilihat atau preview. Form proteksi musik difungsikan sebagai form dalam mencari file musik dengan 
extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. Form pencarian video difungsikan sebagai 
form dalam mencari file video dengan extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. 
Form tentang aplikasi difungsikan sebagai informasi tentang aplikasi yang dibuat. Form bantuan difungsikan 
sebagai informasi atau pertolongan dalam menjalankan apli
gambar, musik atau video tersebut. Dalam tahap proses implementasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
suatu aplikasi nantinya dapat beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu 
tahap dimana suatu sistem tersebut telah dianalisis dan didesain secara terinci serta telah dipilih dan diseleksi 
teknologi yang digunakan untuk menjalankannya dan siap untuk diterapkan pada keadaan yang sebenarnya. 
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masyarakat akan teknologi untuk memproteksi karya cipta khususnya dalam bentuk compact disc (CD), 
memunculkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta, memunculkan hasil

a ilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha 

Diselenggarakannya kampanye Indonesia Go Open Source (IGOS) yang bertujuan untuk mengajak 
para pengusaha menggunakan Free Open Source Software (FOSS), dan memberantas penggunaan produk
produk software bajakan. Upaya ini dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri untuk diteladani masyarakat. 
Bahkan komitmen pemerintah di bidang HaKI ditandai dengan pembentukan Tim nasional penanggulangan 
pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual pada tahun 2006. Timnas HaKI ini beranggotakan 16 pejabat 
setingkat menteri dan dua Menteri Koordinator, yaitu Menkopolhukam dan Menko Perekonomian. Selain itu, 
IGOS yang diharapkan mampu mendorong penetrasi OSS yang akhirnya dapat menurunkan tingkat 
pembajakan dan mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List, sebenarnya masih berupa deklarasi 

 

Dari perspektif sosial budaya juga perlu dipahami bahwa budaya dan tingkat perekonomian sebagian 
besar masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima sistem hukum HaKI yang kapitalistis. Hal ini juga 
terjadi di Cina dan Meksiko, yang mana hukum civil law yang mereka anut tidak sepenuhnya dapat 
beradaptasi dengan mudah dengan sistem hukum HaKI yang cenderung didominasi oleh negara berbasis 
sistem hukum common law. Kondisi Indonesia yang sangat heterogen dengan tingkat modernisasi masing
masing golongan masyarakat yang berbeda, tidak memungkinkan penerapan HaKI secara tegas. Ada 

bagian masyarakat yang masih terikat pada tradisi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerima 
norma hukum HaKI. Sebaliknya, ada pula sebagian anggota masyarakat yang berjiwa entrepreneur, sehingga 
menyambut baik kehadiran HaKI. Dan di antara kedua kelompok itu, ada kelompok masyarakat transisi, 

norma globalisasi tetapi juga masih tidak bisa berpisah dengan kearifan 

Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa HaKI harus dikembangkan untuk kemajuan bangsa 
Misalnya, dalam konteks pengembangan software, HaKI dapat mendorong produktifitas 

programmer dan software house Indonesia. Para pengarang, penyanyi, aktor, aktris, dan para pekerja seni 
yang lain juga membutuhkan HaKI untuk melindungi hasil karya mereka. Selain itu, tidak boleh dilupakan 
bahwa pembajakan dan penjiplakan juga dapat merugikan para importir dan pemegang lisensi. Sehingga 
dalam langkah Indonesia ke depan, perjuangan melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual perlu dilakukan 

bagi Indonesia, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun politik internasional.

Pengetesan aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil produksi aplikasi sesuai dengan yang 
direncanakan. Selain menyediakan banyak informasi hal ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk 
melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kerusakan pada sistem. Dalam Program ini penulis 
melakukan suatu proses pencarian proteksi pada file gambar, musik atau video yang disertai jumlah file yang 
ditemukan. Tampilan program dibuat dengan sangat sederhana agar semua orang dapat menjalankannya 

dah. Adapun jumlah form yang dibuat terdiri dari lima form, yaitu form proteksi gambar, form 
pencarian musik, form pencarian video, form tentang aplikasi dan form bantuan. Form proteksi gambar 
difungsikan sebagai form dalam mencari file gambar dengan extensi tertentu yang bisa langsung dapat 
dilihat atau preview. Form proteksi musik difungsikan sebagai form dalam mencari file musik dengan 
extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. Form pencarian video difungsikan sebagai 

encari file video dengan extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. 
Form tentang aplikasi difungsikan sebagai informasi tentang aplikasi yang dibuat. Form bantuan difungsikan 
sebagai informasi atau pertolongan dalam menjalankan aplikasi program pencarian dan pemutaran file 
gambar, musik atau video tersebut. Dalam tahap proses implementasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
suatu aplikasi nantinya dapat beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu 

dimana suatu sistem tersebut telah dianalisis dan didesain secara terinci serta telah dipilih dan diseleksi 
teknologi yang digunakan untuk menjalankannya dan siap untuk diterapkan pada keadaan yang sebenarnya. 
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masyarakat akan teknologi untuk memproteksi karya cipta khususnya dalam bentuk compact disc (CD), 
memunculkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta, memunculkan hasil-hasil riset dari 

a ilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha 

Diselenggarakannya kampanye Indonesia Go Open Source (IGOS) yang bertujuan untuk mengajak 
Software (FOSS), dan memberantas penggunaan produk-

produk software bajakan. Upaya ini dimulai dari lingkungan pemerintah sendiri untuk diteladani masyarakat. 
Bahkan komitmen pemerintah di bidang HaKI ditandai dengan pembentukan Tim nasional penanggulangan 
pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual pada tahun 2006. Timnas HaKI ini beranggotakan 16 pejabat 
setingkat menteri dan dua Menteri Koordinator, yaitu Menkopolhukam dan Menko Perekonomian. Selain itu, 

ng akhirnya dapat menurunkan tingkat 
pembajakan dan mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List, sebenarnya masih berupa deklarasi 

perekonomian sebagian 
besar masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima sistem hukum HaKI yang kapitalistis. Hal ini juga 
terjadi di Cina dan Meksiko, yang mana hukum civil law yang mereka anut tidak sepenuhnya dapat 

tem hukum HaKI yang cenderung didominasi oleh negara berbasis 
sistem hukum common law. Kondisi Indonesia yang sangat heterogen dengan tingkat modernisasi masing-
masing golongan masyarakat yang berbeda, tidak memungkinkan penerapan HaKI secara tegas. Ada 

bagian masyarakat yang masih terikat pada tradisi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menerima 
norma hukum HaKI. Sebaliknya, ada pula sebagian anggota masyarakat yang berjiwa entrepreneur, sehingga 

lompok itu, ada kelompok masyarakat transisi, 
norma globalisasi tetapi juga masih tidak bisa berpisah dengan kearifan 

Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa HaKI harus dikembangkan untuk kemajuan bangsa 
Misalnya, dalam konteks pengembangan software, HaKI dapat mendorong produktifitas 

programmer dan software house Indonesia. Para pengarang, penyanyi, aktor, aktris, dan para pekerja seni 
elain itu, tidak boleh dilupakan 

bahwa pembajakan dan penjiplakan juga dapat merugikan para importir dan pemegang lisensi. Sehingga 
dalam langkah Indonesia ke depan, perjuangan melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual perlu dilakukan 

bagi Indonesia, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun politik internasional. 

Pengetesan aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil produksi aplikasi sesuai dengan yang 
direncanakan. Selain menyediakan banyak informasi hal ini merupakan fungsi yang sangat penting untuk 

an pada sistem. Dalam Program ini penulis 
melakukan suatu proses pencarian proteksi pada file gambar, musik atau video yang disertai jumlah file yang 
ditemukan. Tampilan program dibuat dengan sangat sederhana agar semua orang dapat menjalankannya 

dah. Adapun jumlah form yang dibuat terdiri dari lima form, yaitu form proteksi gambar, form 
pencarian musik, form pencarian video, form tentang aplikasi dan form bantuan. Form proteksi gambar 

si tertentu yang bisa langsung dapat 
dilihat atau preview. Form proteksi musik difungsikan sebagai form dalam mencari file musik dengan 
extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. Form pencarian video difungsikan sebagai 

encari file video dengan extensi tertentu yang bisa langsung dapat dijalankan atau di play. 
Form tentang aplikasi difungsikan sebagai informasi tentang aplikasi yang dibuat. Form bantuan difungsikan 

kasi program pencarian dan pemutaran file 
gambar, musik atau video tersebut. Dalam tahap proses implementasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
suatu aplikasi nantinya dapat beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu 

dimana suatu sistem tersebut telah dianalisis dan didesain secara terinci serta telah dipilih dan diseleksi 
teknologi yang digunakan untuk menjalankannya dan siap untuk diterapkan pada keadaan yang sebenarnya. 



 

Sehingga dari sini dapat mengetahui apakah apl
yang diinginkan dengan lebih efisien dan selanjutnya apakah aplikasi tersebut dapat diperbaiki lagi atau 
tidak.  
 
 
5. KESIMPULAN 

 
Berkat kerja keras Pemerintah, pada tahun 2006 Indonesia keluar dari Prio

tahun 2009 ini, USTR kembali memasukkan Indonesia dalam PWL. Ada tiga kelemahan Indonesia dalam 
memberikan perlindungan dan penegakan hukum HaKI yang menjadi alasan utama yang dikemukakan 
USTR dalam rilisannya, yaitu: Kebijakan Optic
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik). Rendahnya penuntutan 
terhadap kasus kejahatan di bidang HaKI, termasuk penyelidikan yang berjalan lambat dan sedikitnya
kasus yang diajukan ke pengadilan. 
 

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Aplikasi proteksi dan pemutaran file gambar, 
musik atau video ini dibuat dengan menggunakan 
pemutaran file ini bisa menampilkan file gambar, musik dan video. (3) Proteksi file yang secara otomatis, 
sehingga pengguna tinggal memasukkan directory atau path yang dicari dan menentukan extensi file yang 
diinginkan. 
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Sehingga dari sini dapat mengetahui apakah aplikasi yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan 
yang diinginkan dengan lebih efisien dan selanjutnya apakah aplikasi tersebut dapat diperbaiki lagi atau 

Berkat kerja keras Pemerintah, pada tahun 2006 Indonesia keluar dari Priority Watch List. Namun 
tahun 2009 ini, USTR kembali memasukkan Indonesia dalam PWL. Ada tiga kelemahan Indonesia dalam 
memberikan perlindungan dan penegakan hukum HaKI yang menjadi alasan utama yang dikemukakan 
USTR dalam rilisannya, yaitu: Kebijakan Optical Disc dinilai tidak efektif (Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik). Rendahnya penuntutan 
terhadap kasus kejahatan di bidang HaKI, termasuk penyelidikan yang berjalan lambat dan sedikitnya

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Aplikasi proteksi dan pemutaran file gambar, 
musik atau video ini dibuat dengan menggunakan Visual Basic.NET (VB.NET). (2) Program proteksi dan 

ini bisa menampilkan file gambar, musik dan video. (3) Proteksi file yang secara otomatis, 
sehingga pengguna tinggal memasukkan directory atau path yang dicari dan menentukan extensi file yang 

 to Protect Fashion Design, N.Y. TIMES ON THE RUNWAY BLOG 
http://runway.blogs.nytimes.com/2010/08/05/schumer-bill

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:H.R.5055 
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The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion 
, 92 VA. L. REV. 1687, 1717-1734 (2006). 

KapanLagi_com Pembajakan Rugikan Industri Rekaman Hingga Rp2 Triliun.htm. 
Pengertian HAKI. http://ravi-azriel.blogspot.com/2007/05/pengertian

diakses pada 06/05/2009. 
Irwan Bastian, Teddy Oswari. 2006. The Impact of Rapid Improvement of 

Information Technology in Violation of Digital Right Management or Creating a New Business 
Management? Case Study: Glodok and Mangga Dua, Jakarta’s Main Electronic Business Center. 
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benar dapat menghasilkan tujuan 
yang diinginkan dengan lebih efisien dan selanjutnya apakah aplikasi tersebut dapat diperbaiki lagi atau 

rity Watch List. Namun 
tahun 2009 ini, USTR kembali memasukkan Indonesia dalam PWL. Ada tiga kelemahan Indonesia dalam 
memberikan perlindungan dan penegakan hukum HaKI yang menjadi alasan utama yang dikemukakan 

al Disc dinilai tidak efektif (Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik). Rendahnya penuntutan 
terhadap kasus kejahatan di bidang HaKI, termasuk penyelidikan yang berjalan lambat dan sedikitnya jumlah 

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Aplikasi proteksi dan pemutaran file gambar, 
Program proteksi dan 

ini bisa menampilkan file gambar, musik dan video. (3) Proteksi file yang secara otomatis, 
sehingga pengguna tinggal memasukkan directory atau path yang dicari dan menentukan extensi file yang 
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LOAD FLOW ANALYSIS FOR PROCESS 
POWER GENERATION NETWORKS INTERCONNECTION

Establishment of interconnection links between Process 
as there are excess capacity at Process which can be utilized in principle to feed Tank Loading.
system study will be as an input for operational purposes. Concerning Motor Starting Studies and Load Flow Studies 
and taking into account that the transformer is off load tap changing, the best tapping position for Isolation 
Transformer is at -5% (primary side).  The best technical power generation configuration is proposed with 
configuration 2 (two) Process -TEG and 1 (one) Tank Loading
with appropriate load shedding system. Bare in 
requires 3 (three) Process-TEG running in parallel, there is an issue on kA capacity of Process switchgear. Existing 
setting of protection relay shall be reviewed according to the result of
 
 

The two electrical networks at Process 
generation is less efficient and smaller capacity than Process one, it is more exposed to trip and system instability 
problem. Therefore, electrical interconnection between Process 
and reliability in tank loading and to avoid loss of production when 1 (one) tank loading
of interconnection process-Tank Loading has been putting on the table since Phase#1, but due to Tank Loading 
switchgear rating, instead of direct connection by cable, isolation transformer shall be inserted as fault current limiter.
Hence, the excess capacity at Process can b
process reliability of Tank Loading. After Process
Tank Loading TEGs is foreseen. Purpose of this document are electri
and system behavior of Electrical Interconnection System between Power Plant through isolation transformer. The 
studies are comprised as following Load Flow Study
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Abstract 

 
Establishment of interconnection links between Process -Tank Loading electrical networks bring some advantages 

as there are excess capacity at Process which can be utilized in principle to feed Tank Loading.  Some result of power 
system study will be as an input for operational purposes. Concerning Motor Starting Studies and Load Flow Studies 
and taking into account that the transformer is off load tap changing, the best tapping position for Isolation 

5% (primary side).  The best technical power generation configuration is proposed with 
TEG and 1 (one) Tank Loading-TEG running with 2 (two) interconnection, provided 

with appropriate load shedding system. Bare in mind that during smooth power transfer from each Process
TEG running in parallel, there is an issue on kA capacity of Process switchgear. Existing 

setting of protection relay shall be reviewed according to the result of  protection coordination study.

The two electrical networks at Process -Tank Loading are not interconnected. As Tank Loading
generation is less efficient and smaller capacity than Process one, it is more exposed to trip and system instability 

roblem. Therefore, electrical interconnection between Process -Tank Loading to increase electrical network stability 
and reliability in tank loading and to avoid loss of production when 1 (one) tank loading-TEG is unavailable. The idea 

Tank Loading has been putting on the table since Phase#1, but due to Tank Loading 
switchgear rating, instead of direct connection by cable, isolation transformer shall be inserted as fault current limiter.
Hence, the excess capacity at Process can be utilized in principle to feed Tank Loading. This solution will improve the 
process reliability of Tank Loading. After Process-Tank Loading interconnection completion, decommissioning two 
Tank Loading TEGs is foreseen. Purpose of this document are electrical power system studies regarding establishment 
and system behavior of Electrical Interconnection System between Power Plant through isolation transformer. The 
studies are comprised as following Load Flow Study 
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TANK LOADING 
POWER GENERATION NETWORKS INTERCONNECTION 

Tank Loading electrical networks bring some advantages 
Some result of power 

system study will be as an input for operational purposes. Concerning Motor Starting Studies and Load Flow Studies 
and taking into account that the transformer is off load tap changing, the best tapping position for Isolation 

5% (primary side).  The best technical power generation configuration is proposed with 
TEG running with 2 (two) interconnection, provided 

mind that during smooth power transfer from each Process-TEG which 
TEG running in parallel, there is an issue on kA capacity of Process switchgear. Existing 

protection coordination study. 

Tank Loading are not interconnected. As Tank Loading-TEG power 
generation is less efficient and smaller capacity than Process one, it is more exposed to trip and system instability 

Tank Loading to increase electrical network stability 
TEG is unavailable. The idea 

Tank Loading has been putting on the table since Phase#1, but due to Tank Loading 
switchgear rating, instead of direct connection by cable, isolation transformer shall be inserted as fault current limiter. 

e utilized in principle to feed Tank Loading. This solution will improve the 
Tank Loading interconnection completion, decommissioning two 

cal power system studies regarding establishment 
and system behavior of Electrical Interconnection System between Power Plant through isolation transformer. The 

mailto:raditatech@yahoo.com


 

 
 
Based on progress meeting for Electrical Power System Study, cases and scenarios had been defined, as described in the 
following clauses. 
 
Load Flow 

 
There are 10 (ten) cases for Load Flow Study, summarize as below:

LF Case: 

Generator 
TANK 
LOADI

NG 

WELL Line A

1 1 2 
2 1 2 
3 1 3 
4 1 3 
5 0 3 
6 0 3 
7 2 2 
8 2 2 
9 ? ? 

10 3 0 

 
Specific Limitation and Assumption for each Study

 
Load Flow Study: 

• Generation at Process is simulated as isochronous (swing operation mode) and generation at Tank Loading 
simulated as 5% droop (voltage control operation mode) with based load set at 1.8MW each (voltage control 
operation mode) 
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progress meeting for Electrical Power System Study, cases and scenarios had been defined, as described in the 

cases for Load Flow Study, summarize as below: 
 

Interconnection 

Event Line A Line B 

ON ON Loading on + CSU On
ON OFF Loading on + CSU On
ON OFF Loading on + CSU On
ON ON Loading on + CSU On
ON OFF Loading on + CSU On
ON ON Loading on + CSU On
ON ON Loading on + CSU On
OFF ON Loading on + CSU On
ON ON Loading only, and 

minimum generation
ON OFF Start-up Process TEG,

with power from Tank Loading

Specific Limitation and Assumption for each Study 

Generation at Process is simulated as isochronous (swing operation mode) and generation at Tank Loading 
simulated as 5% droop (voltage control operation mode) with based load set at 1.8MW each (voltage control 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

 

progress meeting for Electrical Power System Study, cases and scenarios had been defined, as described in the 

Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 
Loading on + CSU On 

Loading only, and  
minimum generation 

up Process TEG, 
with power from Tank Loading 

Generation at Process is simulated as isochronous (swing operation mode) and generation at Tank Loading 
simulated as 5% droop (voltage control operation mode) with based load set at 1.8MW each (voltage control 



 

• All Transformer is energized from HV side
• Tapping (off-load tap changer) of interconnection transformer are on primary side (or PROCESS side) as per 

manufacturing drawing 
• For Case#10, load at Process during black start assume at about 400kW

LOAD AND POWER BALANCE 
 

For Process, the final Power Balance figure is based on the latest observation trough DCS monitor at Main Control 
Room, under the main Operational Office, for Tank Loading, will used existing documentation. From document, 
generation and load consumption of Tank Loading and Process are summarized in table below:

 
AREA INSTALLED GENERATOR

Tank 
Loading 

6.6 MW (3x2.2 MW CENTAUR TEGs)

Process 27 MW (3x9 MW MARS TEGs)
 

Tank Loading load of 4.7 MW is including tanker loading operation and compressor running. Process load of 10 MW (3 
trains of gas turbine compressor, estimated total 1.5 MW). Power consumption of Process excludes future wat
injection pumps), and smokeless Nitro flare (1MW). 
The Process generation has capacity of 18 MW (2 TEGs in operation). With total Process load of 10 MW, at least 8 
MW of spare generation capacity will be available at PPA. Hence, the excess capacity at 
utilized to feed Tank Loading. 

 
Observation on Load and Power Balance at Process

 
The observation on Process Load and Generation :

 

Table#1: Process 
 

There is a small discrepancy between total load and total generation, as the observation is sequentially noted from the 
figure displayed on the screen of the DCS, due to load fluctuation and accuration of the measurement 
From the historical graph report for a month period on power generation, showed that 3 (three) generators were 
running with average power generation on each generator is about 2.6
means also that for PPA, only 1 (one) normal operating condition is occurred.

Load at PPA :
1K-4550 LP Boostr 800KW
1K-4820 Refrg. Compr. Train A - 1900KW
1K-4920 Refregrant Comp. Train B - 1900KW
1K-5020 St.by refrigernt Comp - 1900KW

TR-9250A Load 1-LV-SB-100 bus A
TR-9260A Load 1-LV-SB-101 bus A
TR-9250B Load 1-LV-SB-100 bus B
TR-9260B Load 1-LV-SB-101 bus B

6-HV-SB 100 A
6-HV-SB 100 B

Generation at PPA :
1-G-9250-C Gas Turbine Generator C - 9MW
1-G-9250-A Gas Turbine Generator A - 9MW
1-G-9250-B Gas Turbine Generator B - 9MW

TAG # Designation 
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mer is energized from HV side 
load tap changer) of interconnection transformer are on primary side (or PROCESS side) as per 

For Case#10, load at Process during black start assume at about 400kW 
 

r Process, the final Power Balance figure is based on the latest observation trough DCS monitor at Main Control 
Room, under the main Operational Office, for Tank Loading, will used existing documentation. From document, 

ank Loading and Process are summarized in table below: 

INSTALLED GENERATOR NORMAL 
OPERATION LOAD

6.6 MW (3x2.2 MW CENTAUR TEGs) 2x 4.7 MW

27 MW (3x9 MW MARS TEGs) 2x 10 MW

Tank Loading load of 4.7 MW is including tanker loading operation and compressor running. Process load of 10 MW (3 
trains of gas turbine compressor, estimated total 1.5 MW). Power consumption of Process excludes future wat
injection pumps), and smokeless Nitro flare (1MW).  
The Process generation has capacity of 18 MW (2 TEGs in operation). With total Process load of 10 MW, at least 8 
MW of spare generation capacity will be available at PPA. Hence, the excess capacity at Process in principle can be 

Observation on Load and Power Balance at Process 

The observation on Process Load and Generation : 

Process - Load and Power Balance – current operation 

There is a small discrepancy between total load and total generation, as the observation is sequentially noted from the 
figure displayed on the screen of the DCS, due to load fluctuation and accuration of the measurement 
From the historical graph report for a month period on power generation, showed that 3 (three) generators were 
running with average power generation on each generator is about 2.6-2.7MW (or about 30% of its rated power). It 

only 1 (one) normal operating condition is occurred. 

KW KVA P (KW) Q (KVar)

LP Boostr 800KW 800 771       445       
Refrg. Compr. Train A - 1900KW 1,900 1,442    580       

Refregrant Comp. Train B - 1900KW 1,900 1,343    537       
St.by refrigernt Comp - 1900KW 1,900 1,442    580       

Load 1-LV-SB-100 bus A 2,500 253       63         
Load 1-LV-SB-101 bus A 2,500 148       140       
Load 1-LV-SB-100 bus B 2,500 364       275       
Load 1-LV-SB-101 bus B 2,500 262       112       

1,244    417       
550       443       

TOTAL LOAD 7,819    

Gas Turbine Generator C - 9MW 9,000 11,250 2,606    1,225    
Gas Turbine Generator A - 9MW 9,000 11,250 2,655    1,142    
Gas Turbine Generator B - 9MW 9,000 11,250 2,654    1,269    

TOTAL GENERATION 7,915    

SPINNING RESERVE (2 GTG) 10,085 
SPINNING RESERVE (3 GTG) 19,085 

Designation 
Rated Observation
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load tap changer) of interconnection transformer are on primary side (or PROCESS side) as per 

r Process, the final Power Balance figure is based on the latest observation trough DCS monitor at Main Control 
Room, under the main Operational Office, for Tank Loading, will used existing documentation. From document, 

LOAD 

4.7 MW 

10 MW 

Tank Loading load of 4.7 MW is including tanker loading operation and compressor running. Process load of 10 MW (3 
trains of gas turbine compressor, estimated total 1.5 MW). Power consumption of Process excludes future water 

The Process generation has capacity of 18 MW (2 TEGs in operation). With total Process load of 10 MW, at least 8 
Process in principle can be 

 

There is a small discrepancy between total load and total generation, as the observation is sequentially noted from the 
figure displayed on the screen of the DCS, due to load fluctuation and accuration of the measurement system. 
From the historical graph report for a month period on power generation, showed that 3 (three) generators were 

2.7MW (or about 30% of its rated power). It 

Calc
Q (KVar) Util (%)

445 96%
580 76%
537 71%
580 76%

63 10%
140 8%
275 18%
112 11%
417
443

1,225 29%
1,142 30%
1,269 29%

Observation



 

There are other loads which not running currently (like glycol reboiler); therefore for the purpose of simulation of 
Load Flow, 10MW figure will be used, instead of 7.8MW (with some factor applied for e
Hence, the final load and power balance of PROCESS as follow :

 

Table#2: PROCESS 
 

Load and Power Balance at Tank Loading
Load and Power Balance at Tank Loading will be based on existing , which subject to different operation scenario, 
which are: 
• Loading Operation : 4,708 KW total load
• No Loading Operation : 3,508 KW total load
• Loading Operation and CSU Compressor
• No Loading Operation and Compressor Off : 2,968 KW total load

 
In general, for the purpose of simulation of Load Flow, 4.7MW figure will be used.

 
Load and Power Balance after Interconnection Process
From the result of Load Flow Study, the brief Load and Power Balance after interconnection Process
can be shown on table below: 

 

Load at PPA :
1K-4550 LP Boostr 800KW
1K-4820 Refrg. Compr. Train A - 1900KW
1K-4920 Refregrant Comp. Train B - 1900KW
1K-5020 St.by refrigernt Comp - 1900KW

TR-9250A Load 1-LV-SB-101 bus A
TR-9250B Load 1-LV-SB-101 bus B
TR-9260A Load 1-LV-SB-100 bus A
TR-9260B Load 1-LV-SB-100 bus B

6-HV-SB-100 A
6-HV-SB-100 B

Additional Load to be considered at PPA :
1-H-520G Glycol Reboiler 1-H-520G
1-H-540G Glycol Reboiler 1-H-540G
6-H-970G Glycol Reboiler 6-H-970G

TOTAL LOAD (incl. GLYCOL REBOILER)

Generation at PPA :
1-G-9250-C Gas Turbine Generator C - 9MW
1-G-9250-A Gas Turbine Generator A - 9MW
1-G-9250-B Gas Turbine Generator B - 9MW

TAG # Designation 
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There are other loads which not running currently (like glycol reboiler); therefore for the purpose of simulation of 
Load Flow, 10MW figure will be used, instead of 7.8MW (with some factor applied for each glycol reboiler load). 
Hence, the final load and power balance of PROCESS as follow : 

PROCESS - Load and Power Balance - for simulation purpose

ank Loading 
Load and Power Balance at Tank Loading will be based on existing , which subject to different operation scenario, 

: 4,708 KW total load 
No Loading Operation : 3,508 KW total load 
Loading Operation and CSU Compressor Off : 4,168 KW total load 
No Loading Operation and Compressor Off : 2,968 KW total load 

In general, for the purpose of simulation of Load Flow, 4.7MW figure will be used. 

Load and Power Balance after Interconnection Process-Tank Loading 
of Load Flow Study, the brief Load and Power Balance after interconnection Process

KW KVA P (KW) Q (KVar)

LP Boostr 800KW 800 771       445       
Refrg. Compr. Train A - 1900KW 1,900 1,442    580       

Refregrant Comp. Train B - 1900KW 1,900 1,343    537       
St.by refrigernt Comp - 1900KW 1,900 1,442    580       

Load 1-LV-SB-101 bus A 2,500 253       63         
Load 1-LV-SB-101 bus B 2,500 364       275       
Load 1-LV-SB-100 bus A 2,500 148       140       
Load 1-LV-SB-100 bus B 2,500 262       112       

1,244    417       
550       443       

TOTAL LOAD 7,819    

Additional Load to be considered at PPA :
Glycol Reboiler 1-H-520G 1,000 730       
Glycol Reboiler 1-H-540G 1,000 730       
Glycol Reboiler 6-H-970G 1,000 730       

TOTAL LOAD (incl. GLYCOL REBOILER) 10,009 

Gas Turbine Generator C - 9MW 9,000 11,250 2,606    1,225    
Gas Turbine Generator A - 9MW 9,000 11,250 2,655    1,142    
Gas Turbine Generator B - 9MW 9,000 11,250 2,654    1,269    

TOTAL GENERATION 7,915    

SPINNING RESERVE (2 GTG) 7,991    
SPINNING RESERVE (3 GTG) 16,991 

Designation 
Rated Observation
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There are other loads which not running currently (like glycol reboiler); therefore for the purpose of simulation of 
ach glycol reboiler load). 

 
for simulation purpose 

Load and Power Balance at Tank Loading will be based on existing , which subject to different operation scenario, 

of Load Flow Study, the brief Load and Power Balance after interconnection Process-Tank Loading 

Calc
Util (%)

96%
76%
71%
76%
10%
18%
8%

11%

73%
73%
73%

29%
30%
29%



 

Table#3: Load and Power Balance after Interconnection PPA
 

LOAD FLOW STUDIES 
 

There were few studies regarding Load Flow on Process 
Load Flow Study result will confirm the above
be used as reference for operational purpose such as setting of Tap position for the Interconnection Transformer.
 

 
Summary of Load Flow Studies

 

Table#4
 

Simulation

TLA PCK 
Produced

1 1 2 20.2

2 1 2 20.2

3 1 3 29.2

4 1 3 29.2

5 0 3 27

6 0 3 27

7 2 2 22.4

8 2 2 22.4

9 0 2 18

10 3 0 6.6

No 

Generator TOTAL
Gen
[MW]

TLA PCK Line A Line B

1 1 2 ON ON

2 1 2 ON OFF

3 1 3 ON OFF

4 1 3 ON ON

5 0 3 ON OFF

6 0 3 ON ON

7 2 2 ON ON

8 2 2 OFF ON

9 0 2 ON ON Loading only (CSU off, 

10 3 0 ON OFF about 400kW load and 

No 

Interconn LinesGenerator
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Load and Power Balance after Interconnection PPA-TANK LOADING

 

There were few studies regarding Load Flow on Process -Tank Loading interconnection before project execution
above studies, subject to some recommendations. The result of Load Flow will 

be used as reference for operational purpose such as setting of Tap position for the Interconnection Transformer.

Summary of Load Flow Studies 

Table#4: Summary of Load Flow Studies 

Simulation Calc
Produced

[MW]
(study)

Spinning
Reserve

 PPA
(study) (study) 

14.812 5.388 TLA Loading On + 
CSU On 10.076

14.818 5.382 TLA Loading On + 
CSU On 10.077

14.814 14.386 TLA Loading On + 
CSU On 10.072

14.811 14.389 TLA Loading On + 
CSU On 10.073

14.904 12.096 TLA Loading On + 
CSU On 10.076

14.841 12.159 TLA Loading On + 
CSU On 10.077

14.774 7.626 TLA Loading On + 
CSU On 10.076

14.770 7.630 TLA Loading On + 
CSU On 10.076

14.032 3.968 Loading only (CSU off, 
incl. its Utilities) 10.076

5.112 1.488
PPA Black Start w/ 

about 400kW load and 
power from TLA

0.408

LOAD [MW]

Event

 PPA
(study) 

 TLA
(study) 

HV SB
(PPA)

HVS 11
(TLA)

TLA Loading On + 
CSU On 10.076 4.736 99.95% 100.00% -2.5% Tap on TX 2-1/2

TLA Loading On + 
CSU On 10.077 4.741 99.95% 98.58% -2.5% Tap on TX 2-1

TLA Loading On + 
CSU On 10.072 4.742 99.97% 98.60% -2.5% Tap on TX 2-1

TLA Loading On + 
CSU On 10.073 4.738 99.97% 100.00% -2.5% Tap on TX 2-1/2

TLA Loading On + 
CSU On 10.076 4.828 99.96% 99.01% -5% Tap on TX 2-1

TLA Loading On + 
CSU On 10.077 4.764 99.96% 99.48% -2.5% Tap on TX 2-1/2

TLA Loading On + 
CSU On 10.076 4.698 99.96% 99.12% 0% Tap on TX 2-1/2

TLA Loading On + 
CSU On 10.076 4.694 99.96% 98.26% 0% Tap on TX 2-1/2

Loading only (CSU off, 
incl. its Utilities) 10.076 3.956 99.95% 100.00% -2.5% Tap on TX 2-1/2

PPA Black Start w/ 
about 400kW load and 

power from TLA
0.408 4.704 99.47% 100.00% 0% Tap on TX 2-1

V level  (%) LOAD [MW]

Event
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TANK LOADING 

Tank Loading interconnection before project execution, This 
studies, subject to some recommendations. The result of Load Flow will 

be used as reference for operational purpose such as setting of Tap position for the Interconnection Transformer.  

 

 TLA
(study) 

4.736

4.741

4.742

4.738

4.828

4.764

4.698

4.694

3.956

4.704

LOAD [MW]

-2.5% Tap on TX 2-1/2

-2.5% Tap on TX 2-1

-2.5% Tap on TX 2-1

-2.5% Tap on TX 2-1/2

-5% Tap on TX 2-1

-2.5% Tap on TX 2-1/2

0% Tap on TX 2-1/2

0% Tap on TX 2-1/2

-2.5% Tap on TX 2-1/2

0% Tap on TX 2-1

Remark for
Transformer

Tapping
Position



 

Conclusion and Recommendation 
From the table#4 above, conclusion are as follows:

• Process-Tank Loading interconnection through isolating transformer shown better performance of overall 
system, such as: better voltage regulation, more flexibility in term of numbers of generation run especially on 
Tank Loading side 

• Operation of MK-6610 CSU (steady state) does not require all 3 (three) Tank Loading
• Optimal tapping of Isolation Transformer is at +2.5% Tap (on primary side)
• Maximum voltage drop occurred in case#5, therefore adjustment on tapping to +5% Tap is required, but subject 

to Off Load Tap Changer, tapping position must be decided at +2.5% Tap or +5% (on primary side)
• Minimum generation configuration (with Tank Loading on Loading only operation) achieve by running only 2 

(two) TEG at Process with spinning reserve 3.968MW, so more economic operation can be achieved
• Technically, the best generation configuration is 2 (two) PPA

2 or 1 interconnection link 
• The most reliable generation configuration is 2 (two) PPA

1 interconnection link 
• During Process start up using power from Tank Loa
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From the table#4 above, conclusion are as follows: 
Tank Loading interconnection through isolating transformer shown better performance of overall 

system, such as: better voltage regulation, more flexibility in term of numbers of generation run especially on 

6610 CSU (steady state) does not require all 3 (three) Tank Loading-TEG running
ransformer is at +2.5% Tap (on primary side) 

Maximum voltage drop occurred in case#5, therefore adjustment on tapping to +5% Tap is required, but subject 
to Off Load Tap Changer, tapping position must be decided at +2.5% Tap or +5% (on primary side)

m generation configuration (with Tank Loading on Loading only operation) achieve by running only 2 
(two) TEG at Process with spinning reserve 3.968MW, so more economic operation can be achieved
Technically, the best generation configuration is 2 (two) PPA-TEG and 1 (one) Tank Loading

The most reliable generation configuration is 2 (two) PPA-TEG and 2 (two) Tank Loading-TEG, with either 2 or 

During Process start up using power from Tank Loading, all 3 (three) Tank Loading-TEG shall run

William D. Stevenson, Jr.,’Analisis Sistem Tenaga Listrik”,Penerbit Erlangga, 1993. 
P. Van Harten, Ir e.Setiawan, ‘Instalasi Listrik Arus Kuat Jilid 1,2,3, Penerbit Bina Cipta, 1992.

‘EDSA : Software Aplikasi Tenaga Listrik,Penerbit Graha Ilmu 2010. 
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Tank Loading interconnection through isolating transformer shown better performance of overall 
system, such as: better voltage regulation, more flexibility in term of numbers of generation run especially on 

TEG running 

Maximum voltage drop occurred in case#5, therefore adjustment on tapping to +5% Tap is required, but subject 
to Off Load Tap Changer, tapping position must be decided at +2.5% Tap or +5% (on primary side) 

m generation configuration (with Tank Loading on Loading only operation) achieve by running only 2 
(two) TEG at Process with spinning reserve 3.968MW, so more economic operation can be achieved  

TEG and 1 (one) Tank Loading-TEG., with either 

TEG, with either 2 or 

TEG shall run 

P. Van Harten, Ir e.Setiawan, ‘Instalasi Listrik Arus Kuat Jilid 1,2,3, Penerbit Bina Cipta, 1992. 



 

MODEL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM
DENGAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING
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Perusahaan penyedia outsourcing contact center membutuhkan IT support untuk mendukung 
kelancaran kerja para agent contact center yang bekerja dengan software contact center. Begitu pula 
dengan semakin berkembangnya jumlah client perusahaan, maka perusahaan membuka cabang lagi
beberapa gedung yang lain. Seiring berjalannya waktu terdapat kendala bahwa karyawan IT sering keluar 
masuk perusahaan, yang menyebabkan hilangnya knowledge perusahaan bersamaan dengan keluarnya 
karyawan tersebut. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pe
Management System berbasis teknologi cloud computing. Dengan penerapan teknologi cloud comput
perusahaan dapat mengimplementasi knowledge management system dengan biaya operasional yang relatif 
murah, namun memiliki kemampuan dan teknologi terkini.

Pada penelitian ini masalah utama yang akan diteliti adalah bagaimana model arsitektur knowledge 
management system yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan dengan teknologi cloud computing. Dengan 
tujuan utama adalah membuat sebuah prototipe perangkat lunak berupa aplikasi knowledge management 
system berbasiskan teknologi cloud computing, dan membuktikan bahwa model yang dibuat dapat 
diimplementasikan oleh PT. Mitracomm Ekasarana dalam mengelola knowledge IT supp
 
Kata kunci: IT Support, knowledge management system, cloud computing.
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini mengarah pada teknologi 
awan). Cloud computing adalah standar kemampuan TI, seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau 
infrastruktur, yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar
pemakaian. Karena layanan-layanan komputasi ini tersedia untuk diakses dari inte
server-server sumber daya komputasi ini bisa di mana saja, tidak harus 
sendiri. Saat ini ada beberapa perusahaan yang memberikan berbagai jenis layanan 
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 dap
mengakses aplikasi dan datanya melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat bekerja dengan lebih 
fleksibel. 

Knowledge merupakan aset bagi organisasi atau perusahaan. Sehingga organisasi atau perusahaan 
tersebut perlu mengelola knowledge pegawainya dengan baik. Pengelolaan 
tujuan, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan penempatan seluruh SDM, penggunaan kembali pengetahuan 
yang sudah ada agar tidak perlu mengulang proses kegagalan, mempercepat proses pencip
baru dari pengetahuan yang ada, serta menjaga pergerakan organisasi tetap stabil meskipun terjadi arus 
keluar-masuk pegawai. Pengelolaan 
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ABSTRAK 

 
outsourcing contact center membutuhkan IT support untuk mendukung 

kelancaran kerja para agent contact center yang bekerja dengan software contact center. Begitu pula 
dengan semakin berkembangnya jumlah client perusahaan, maka perusahaan membuka cabang lagi
beberapa gedung yang lain. Seiring berjalannya waktu terdapat kendala bahwa karyawan IT sering keluar 
masuk perusahaan, yang menyebabkan hilangnya knowledge perusahaan bersamaan dengan keluarnya 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengelolaan knowledge perusahaan dengan Knowledge 
Management System berbasis teknologi cloud computing. Dengan penerapan teknologi cloud comput
perusahaan dapat mengimplementasi knowledge management system dengan biaya operasional yang relatif 

n memiliki kemampuan dan teknologi terkini. 
Pada penelitian ini masalah utama yang akan diteliti adalah bagaimana model arsitektur knowledge 

management system yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan dengan teknologi cloud computing. Dengan 
dalah membuat sebuah prototipe perangkat lunak berupa aplikasi knowledge management 

system berbasiskan teknologi cloud computing, dan membuktikan bahwa model yang dibuat dapat 
diimplementasikan oleh PT. Mitracomm Ekasarana dalam mengelola knowledge IT support.

nowledge management system, cloud computing. 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini mengarah pada teknologi cloud computing
adalah standar kemampuan TI, seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau 

infrastruktur, yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar
layanan komputasi ini tersedia untuk diakses dari internet, maka lokasi fisik dari 

server sumber daya komputasi ini bisa di mana saja, tidak harus on-premise atau di data center kita 
sendiri. Saat ini ada beberapa perusahaan yang memberikan berbagai jenis layanan cloud computing

r 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 

merupakan aset bagi organisasi atau perusahaan. Sehingga organisasi atau perusahaan 
pegawainya dengan baik. Pengelolaan knowledge 

tujuan, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan penempatan seluruh SDM, penggunaan kembali pengetahuan 
yang sudah ada agar tidak perlu mengulang proses kegagalan, mempercepat proses pencip
baru dari pengetahuan yang ada, serta menjaga pergerakan organisasi tetap stabil meskipun terjadi arus 

masuk pegawai. Pengelolaan knowledge membutuhkan suatu sistem yang dinamakan dengan 
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MODEL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM  
DENGAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING 

outsourcing contact center membutuhkan IT support untuk mendukung 
kelancaran kerja para agent contact center yang bekerja dengan software contact center. Begitu pula 
dengan semakin berkembangnya jumlah client perusahaan, maka perusahaan membuka cabang lagi di 
beberapa gedung yang lain. Seiring berjalannya waktu terdapat kendala bahwa karyawan IT sering keluar 
masuk perusahaan, yang menyebabkan hilangnya knowledge perusahaan bersamaan dengan keluarnya 

ngelolaan knowledge perusahaan dengan Knowledge 
Management System berbasis teknologi cloud computing. Dengan penerapan teknologi cloud computing 
perusahaan dapat mengimplementasi knowledge management system dengan biaya operasional yang relatif 

Pada penelitian ini masalah utama yang akan diteliti adalah bagaimana model arsitektur knowledge 
management system yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan dengan teknologi cloud computing. Dengan 

dalah membuat sebuah prototipe perangkat lunak berupa aplikasi knowledge management 
system berbasiskan teknologi cloud computing, dan membuktikan bahwa model yang dibuat dapat 

ort. 

cloud computing (komputasi 
adalah standar kemampuan TI, seperti perangkat lunak, platform aplikasi, atau 

infrastruktur, yang disediakan menggunakan teknologi internet dengan cara swalayan dan bayar-per-
rnet, maka lokasi fisik dari 

atau di data center kita 
cloud computing, dan 

r daya komputasi berada di data center mereka. Kita sebagai pelanggan cukup 
mengkonsumsi sumber daya komputasi tersebut melalui internet tanpa tahu secara detail lokasi maupun 

at lebih mudah dalam 
mengakses aplikasi dan datanya melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat bekerja dengan lebih 

merupakan aset bagi organisasi atau perusahaan. Sehingga organisasi atau perusahaan 
 memiliki beberapa 

tujuan, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan penempatan seluruh SDM, penggunaan kembali pengetahuan 
yang sudah ada agar tidak perlu mengulang proses kegagalan, mempercepat proses penciptaan pengetahuan 
baru dari pengetahuan yang ada, serta menjaga pergerakan organisasi tetap stabil meskipun terjadi arus 

membutuhkan suatu sistem yang dinamakan dengan 
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knowledge management system, yang terdiri dar
proses combination, dan proses internalization

Pada tahun 2006 PT. Mitracomm Ekasarana sebagai bagian dari Phintraco Group mengembangkan 
bisnisnya dengan membuka layanan “
Mitracomm, membutuhkan tenaga ahli sebagai IT 
kebutuhan dari sistem contact center. Kebutuhan akan tenaga ahli dan spesialis dibidang teknologi informasi, 
sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mampu tetap bertahan dan berkembang dalam tingkat 
perubahan lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang semakin cepat. Kebutuhan akan tenaga ahli 
merupakan hal mendesak, karena peranan teknologi informasi yang semakin 
usaha.  

Kondisi kebutuhan yang mendesak ini menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma dari 
based system menjadi mengandalkan knowledge based system
dimana konsep pertama bertumpu pada keunggulan sumber daya alam, lokasi dan kondisi geografis. 
Sedangkan konsep kedua berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sumber 
daya manusia perusahaan diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan knowledg
dimiliki. Knowledge management tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi 
perusahaan untuk meningkatkan daya saing.
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 IT Helpdesk 

Helpdesk memiliki implikasi pada kemampuan bisnis yang didukung oleh bagian/s
karena saat ini banyak bisnis yang tergantung pada implementasi teknologi. Helpdesk menjamin agar 
pengguna/user dari teknologi dapat terus berjalan.

Jasa yang diberikan oleh Helpdesk ditentukan bersama antara manajemen, IT Group, 
dan tentunya budget. Helpdesk harus dapat memberikan fokus pada jasa yang diberikan agar dapat 
memberikan nilai lebih pada pengguna.

Karakteristik dari jasa: 
• Dapat dikendalikan. 
• Mendukung bisnis perusahaan. 
• Dapat dimengerti dan dijabarkan dengan 

Menurut data yang didapat dari Gartner, beberapa jasa yang diberikan oleh Helpdesk di perusahaan 
dibagi atas [MACK 2001, halaman 34]:
• Internally supplied 

Ditangani oleh sumber daya yang ada dalam perusahaan (Helpdesk).
• Outsourced 

Ditangani dengan sumber daya dari luar perusahaan.
• Not supplied  

Jasa tidak diberikan oleh Helpdesk, mungkin ditangani oleh bagian lain.
 

2.2 Knowledge Management System 
Knowledge Management secara luas diartikan sebagai “pengelolaan atau manajemen dari 

organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan membangun daya saing”. 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan mengaplikasikan 
menciptakan dan mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis.

Knowledge dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:
1. Explicit Knowledge 

Explicit Knowledge dapat diartikan sebagai hasil pengetahuan yang telah berwujud misalnya skripsi, 
tugas akhir, laporan penelitian, buku dan semacamnya. 

2. Tacit Knowledge 
Tacit Knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan yang masih tersimpan dalam kepala pemiliknya. 
Pengetahuan yang “tidak terlihat” karena keberadaannya yang tersebar dan embedded dalam berbagai 
bentuk, seperti: pengalaman seseorang, percakapan antar individu, dialo
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, yang terdiri dari 4 unsur yaitu proses sosialization, proses 
internalization. 

Pada tahun 2006 PT. Mitracomm Ekasarana sebagai bagian dari Phintraco Group mengembangkan 
bisnisnya dengan membuka layanan “Contact Center Outsourcing”. Dalam operasional 
Mitracomm, membutuhkan tenaga ahli sebagai IT Helpdesk yang bertugas untuk menangani segala 

. Kebutuhan akan tenaga ahli dan spesialis dibidang teknologi informasi, 
perusahaan untuk mampu tetap bertahan dan berkembang dalam tingkat 

perubahan lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang semakin cepat. Kebutuhan akan tenaga ahli 
merupakan hal mendesak, karena peranan teknologi informasi yang semakin besar, terutama dalam dunia 

Kondisi kebutuhan yang mendesak ini menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma dari 
knowledge based system. Kedua konsep ini sangat bertolak belakang, 

rtumpu pada keunggulan sumber daya alam, lokasi dan kondisi geografis. 
Sedangkan konsep kedua berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sumber 
daya manusia perusahaan diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan knowledg

tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi 
perusahaan untuk meningkatkan daya saing. 

Helpdesk memiliki implikasi pada kemampuan bisnis yang didukung oleh bagian/s
karena saat ini banyak bisnis yang tergantung pada implementasi teknologi. Helpdesk menjamin agar 
pengguna/user dari teknologi dapat terus berjalan. 

Jasa yang diberikan oleh Helpdesk ditentukan bersama antara manajemen, IT Group, 
dan tentunya budget. Helpdesk harus dapat memberikan fokus pada jasa yang diberikan agar dapat 
memberikan nilai lebih pada pengguna. 

Dapat dimengerti dan dijabarkan dengan mudah. 
Menurut data yang didapat dari Gartner, beberapa jasa yang diberikan oleh Helpdesk di perusahaan 

dibagi atas [MACK 2001, halaman 34]: 

Ditangani oleh sumber daya yang ada dalam perusahaan (Helpdesk). 

mber daya dari luar perusahaan. 

Jasa tidak diberikan oleh Helpdesk, mungkin ditangani oleh bagian lain. 

 
secara luas diartikan sebagai “pengelolaan atau manajemen dari 

untuk menciptakan nilai bisnis dan membangun daya saing”. Knowledge Management 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan mengaplikasikan knowledge sebagai kemampuan untuk 
menciptakan dan mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis. 

owledge dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 

dapat diartikan sebagai hasil pengetahuan yang telah berwujud misalnya skripsi, 
tugas akhir, laporan penelitian, buku dan semacamnya.  

dapat diartikan sebagai pengetahuan yang masih tersimpan dalam kepala pemiliknya. 
Pengetahuan yang “tidak terlihat” karena keberadaannya yang tersebar dan embedded dalam berbagai 
bentuk, seperti: pengalaman seseorang, percakapan antar individu, dialog, diskusi formal maupun 
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, proses externalization, 

Pada tahun 2006 PT. Mitracomm Ekasarana sebagai bagian dari Phintraco Group mengembangkan 
”. Dalam operasional contact center di 

yang bertugas untuk menangani segala 
. Kebutuhan akan tenaga ahli dan spesialis dibidang teknologi informasi, 

perusahaan untuk mampu tetap bertahan dan berkembang dalam tingkat 
perubahan lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang semakin cepat. Kebutuhan akan tenaga ahli 

besar, terutama dalam dunia 

Kondisi kebutuhan yang mendesak ini menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma dari resource 
. Kedua konsep ini sangat bertolak belakang, 

rtumpu pada keunggulan sumber daya alam, lokasi dan kondisi geografis. 
Sedangkan konsep kedua berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sumber 
daya manusia perusahaan diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan knowledge yang 

tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi 

Helpdesk memiliki implikasi pada kemampuan bisnis yang didukung oleh bagian/staff helpdesk, 
karena saat ini banyak bisnis yang tergantung pada implementasi teknologi. Helpdesk menjamin agar 

Jasa yang diberikan oleh Helpdesk ditentukan bersama antara manajemen, IT Group, customer profil 
dan tentunya budget. Helpdesk harus dapat memberikan fokus pada jasa yang diberikan agar dapat 

Menurut data yang didapat dari Gartner, beberapa jasa yang diberikan oleh Helpdesk di perusahaan 

secara luas diartikan sebagai “pengelolaan atau manajemen dari knowledge 
Knowledge Management mampu 

sebagai kemampuan untuk 

dapat diartikan sebagai hasil pengetahuan yang telah berwujud misalnya skripsi, 

dapat diartikan sebagai pengetahuan yang masih tersimpan dalam kepala pemiliknya. 
Pengetahuan yang “tidak terlihat” karena keberadaannya yang tersebar dan embedded dalam berbagai 

g, diskusi formal maupun 



 

informal, intelejensia individu, mekanisme pengambilan keputusan, pemikiran
sebagainya.  

Menurut Nonaka Takeuchi, terdapat 4 model dari 
yaitu socialization, exernalization, internalization, 
1. Socialization 

Konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan tacit yang baru, dilakukan dengan interaksi sosial 
dan berbagai pengalaman antar anggota dari organisasi.

2. Externalization 
Konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit yang baru.

3. Internalization 
Konversi dari pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit yang baru.

4. Combination 
Penciptaan dari sebuah pengetahuan eksplisit dengan melakukan penggabungan, ka
ulang, dan mensintesiskan pengetahuan eksplisit yang ada.

 
2.3 Cloud Computing 

Tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. NIST 
menetapkan setidaknya lima kriteria yang 
keluarga cloud computing, yaitu [MARIA 2009]:
a. Swalayan (On Demand Self Service

Seorang pelanggan dimungkinkan untuk  secara langsung “memesan” sumber daya yang dibutuhkan
b. Akses Pita Lebar (Broadband Network Access

Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara 
memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, thick client ataupun media lain seperti 
smartphone. 

c. Sumberdaya Terkelompok (Resource pooling
Penyedia layanan cloud, memberikan layanan melalui sumberdaya yang dikelompokkan di satu atau 
berbagai lokasi date center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi
Mekanisme multi-tenant ini memungkinkan sej
bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumberdaya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun 
virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna/pelanggan sesuai permintaan. 

d. Elastis (Rapid elasticity) 
Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk 
penambahan ataupun pengurangan kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan sendiri, dengan 
kemampuan ini seolah-olah kapasitas yang tersedia
dengan jumlah berapa saja. 

e. Layanan Yang Terukur (Measured Service
Sumberdaya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem 
pengukuran yang dapat mengukur peng
(penyimpanan, memory, processor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya). 
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informal, intelejensia individu, mekanisme pengambilan keputusan, pemikiran-pemikiran, dan lain 

Menurut Nonaka Takeuchi, terdapat 4 model dari knowledge creation yang sudah diidentifikasi, 
socialization, exernalization, internalization, dan combination (SECI). 

Konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan tacit yang baru, dilakukan dengan interaksi sosial 
dan berbagai pengalaman antar anggota dari organisasi. 

Konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit yang baru. 

Konversi dari pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit yang baru. 

Penciptaan dari sebuah pengetahuan eksplisit dengan melakukan penggabungan, ka
ulang, dan mensintesiskan pengetahuan eksplisit yang ada. 

 

 
Gambar 1: SECI Model 

Tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. NIST 
menetapkan setidaknya lima kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa di masukkan dalam 
keluarga cloud computing, yaitu [MARIA 2009]: 

On Demand Self Service) 
Seorang pelanggan dimungkinkan untuk  secara langsung “memesan” sumber daya yang dibutuhkan

Broadband Network Access) 
Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara 
memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, thick client ataupun media lain seperti 

Resource pooling) 
Penyedia layanan cloud, memberikan layanan melalui sumberdaya yang dikelompokkan di satu atau 
berbagai lokasi date center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi

tenant ini memungkinkan sejumlah sumberdaya komputasi tersebut digunakan secara 
sama oleh sejumlah user, di mana sumberdaya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun 

virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna/pelanggan sesuai permintaan. 

Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk 
penambahan ataupun pengurangan kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan sendiri, dengan 

olah kapasitas yang tersedia tak terbatas besarnya, dan dapat “dibeli” kapan saja 

Measured Service) 
Sumberdaya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem 
pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumberdaya komputasi yang digunakan 
(penyimpanan, memory, processor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya).  
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pemikiran, dan lain 

yang sudah diidentifikasi, 

Konversi dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan tacit yang baru, dilakukan dengan interaksi sosial 

Penciptaan dari sebuah pengetahuan eksplisit dengan melakukan penggabungan, kategori, klasifikasi 

Tidak semua aplikasi berbasis web dapat dimasukkan ke dalam kategori cloud computing. NIST 
harus dipenuhi oleh sebuah sistem untuk bisa di masukkan dalam 

Seorang pelanggan dimungkinkan untuk  secara langsung “memesan” sumber daya yang dibutuhkan 

Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara 
memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, thick client ataupun media lain seperti 

Penyedia layanan cloud, memberikan layanan melalui sumberdaya yang dikelompokkan di satu atau 
berbagai lokasi date center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi -tenant. 

umlah sumberdaya komputasi tersebut digunakan secara 
sama oleh sejumlah user, di mana sumberdaya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun 

virtual, dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna/pelanggan sesuai permintaan.  

Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk 
penambahan ataupun pengurangan kapasitas yang diperlukan. Untuk pelanggan sendiri, dengan 

tak terbatas besarnya, dan dapat “dibeli” kapan saja 

Sumberdaya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem 
gunaan dari setiap sumberdaya komputasi yang digunakan 



 

Tipe-tipe layanan cloud computing
a. Private cloud 

Di mana sebuah infrastruktur layanan cloud, dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi tertentu. 
Infrastruktur cloud itu bisa saja dikelola oleh si organisasi itu atau oleh pihak ketiga. Lokasinya pun bisa 
on-site ataupun off-site. Biasanya organisasi dengan skala besar saja yang mam
private cloud ini. 

b. Community cloud 
Dalam model ini, sebuah infrastruktur cloud digunakan bersama
memiliki kesamaan kepentingan, misalnya dari sisi misinya, atau tingkat keamanan yang dibutuhkan, 
dan lainnya. 
Jadi, community cloud ini merupakan “pengembangan terbatas” dari private cloud. Dan sama juga 
dengan private cloud, infrastruktur cloud yang ada bisa di
ataupun juga oleh pihak ketiga. 

c. Public cloud 
Sesederhana namanya, jenis cloud ini diperuntukkan untuk umum oleh penyedia layanannya. Layanan
layanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat dijadikan contoh dari public cloud ini.

d. Hybrid cloud 
Untuk jenis ini, infrastruktur cloud yang tersedia merupa
cloud (private, community, atau public). Di mana meskipun secara entitas mereka tetap berdiri sendiri
sendiri, tapi dihubungkan oleh suatu teknologi/mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan 
aplikasi antar cloud itu. Misalnya, mekanisme load balancing yang antarcloud, sehingga alokasi 
sumberdaya bisa dipertahankan pada level yang optimal.

Gambar 2: 
 

Layanan yang disediakan pada 
2009]: 
a. Software as a Service (SaaS) 

SaaS ini merupakan layanan Cloud Computing yang paling dahulu populer. Software as a Service ini 
merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP (Application Service Provider
memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumberdaya perangkat lunak dengan 
cara berlangganan. Sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in house development 
ataupun pembelian lisensi. 

b. Platform as a Service (PaaS) 
PaaS adalah layanan yang menyediakan modul
mengembangkan sebuah aplikasi, yang tentu saja hanya bisa berjalan diatas platform tersebut.

c. Infrastructure as a Service (IaaS) 
IaaS terletak satu level lebih rendah dibanding PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang “menyewakan” 
sumberdaya teknologi informasi dasar, yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, 
sistem operasi, kapasitas jaringan dan lain
aplikasi yang dimilikinya. 
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cloud computing terdiri dari empat tipe penerapan [SEACL 2009]:

layanan cloud, dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi tertentu. 
Infrastruktur cloud itu bisa saja dikelola oleh si organisasi itu atau oleh pihak ketiga. Lokasinya pun bisa 

site. Biasanya organisasi dengan skala besar saja yang mampu memiliki/mengelola 

Dalam model ini, sebuah infrastruktur cloud digunakan bersama-sama oleh beberapa organisasi yang 
memiliki kesamaan kepentingan, misalnya dari sisi misinya, atau tingkat keamanan yang dibutuhkan, 

Jadi, community cloud ini merupakan “pengembangan terbatas” dari private cloud. Dan sama juga 
dengan private cloud, infrastruktur cloud yang ada bisa di-manage oleh salah satu dari organisasi itu, 

Sesederhana namanya, jenis cloud ini diperuntukkan untuk umum oleh penyedia layanannya. Layanan
layanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat dijadikan contoh dari public cloud ini.

Untuk jenis ini, infrastruktur cloud yang tersedia merupakan komposisi dari dua atau lebih infrastruktur 
cloud (private, community, atau public). Di mana meskipun secara entitas mereka tetap berdiri sendiri
sendiri, tapi dihubungkan oleh suatu teknologi/mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan 

antar cloud itu. Misalnya, mekanisme load balancing yang antarcloud, sehingga alokasi 
sumberdaya bisa dipertahankan pada level yang optimal. 

 

 
Gambar 2: Tipe Cloud Computing 

Layanan yang disediakan pada Cloud Computing dapat dibagi dalam tiga kategori utama [MARIA 

SaaS ini merupakan layanan Cloud Computing yang paling dahulu populer. Software as a Service ini 
merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP (Application Service Provider). Sesuai namanya, SaaS 
memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumberdaya perangkat lunak dengan 
cara berlangganan. Sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in house development 

PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan sebuah aplikasi, yang tentu saja hanya bisa berjalan diatas platform tersebut.

h rendah dibanding PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang “menyewakan” 
sumberdaya teknologi informasi dasar, yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, 
sistem operasi, kapasitas jaringan dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk 
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terdiri dari empat tipe penerapan [SEACL 2009]: 

layanan cloud, dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi tertentu. 
Infrastruktur cloud itu bisa saja dikelola oleh si organisasi itu atau oleh pihak ketiga. Lokasinya pun bisa 

pu memiliki/mengelola 

sama oleh beberapa organisasi yang 
memiliki kesamaan kepentingan, misalnya dari sisi misinya, atau tingkat keamanan yang dibutuhkan, 

Jadi, community cloud ini merupakan “pengembangan terbatas” dari private cloud. Dan sama juga 
manage oleh salah satu dari organisasi itu, 

Sesederhana namanya, jenis cloud ini diperuntukkan untuk umum oleh penyedia layanannya. Layanan-
layanan yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat dijadikan contoh dari public cloud ini. 

kan komposisi dari dua atau lebih infrastruktur 
cloud (private, community, atau public). Di mana meskipun secara entitas mereka tetap berdiri sendiri-
sendiri, tapi dihubungkan oleh suatu teknologi/mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan 

antar cloud itu. Misalnya, mekanisme load balancing yang antarcloud, sehingga alokasi 

dapat dibagi dalam tiga kategori utama [MARIA 

SaaS ini merupakan layanan Cloud Computing yang paling dahulu populer. Software as a Service ini 
). Sesuai namanya, SaaS 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumberdaya perangkat lunak dengan 
cara berlangganan. Sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in house development 

modul siap pakai yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan sebuah aplikasi, yang tentu saja hanya bisa berjalan diatas platform tersebut. 

h rendah dibanding PaaS. Ini adalah sebuah layanan yang “menyewakan” 
sumberdaya teknologi informasi dasar, yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, 

lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan 



 

Gambar 3: 

3. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus 
yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini antara lain

 

Perancangan 
Arsitektur Data

Gambar 4: Kegiatan Penelitian

4. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 
 

Kebutuhan sistem dari aplikasi Knowl
kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 
 
4.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini terdiri dari:
a. Pengelolaan diskusi 
b. Pengambilan dokumen 
c. Pencarian data, informasi dan pengetahuan
d. Pengiriman data, informasi dan dokumen
e. Pengiriman ide, gagasan dan pengalaman
f. Pembuatan dokumen hasil diskusi 
g. Penyediaan data, informasi dan dokumen
h. Pengelolaan Pengguna 

 
4.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Adapun non fungsional aplikasi ini adalah hal
yang mendukung kebutuhan fungsional, yang meliputi hal berikut ini:
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Gambar 3: Jenis Layanan Cloud Computing 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus 
yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan lengkap dari obyek yang akan 

kegiatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini antara lain : 

Mulai

Analisa Sistem yang ada

User Requirement:
- Identifikasi masalah
- Studi literatur/tinjauan pustaka

Perancangan

Perancangan Proses Perancangan 
Arsitektur Jaringan

Perancangan Interface

Selesai

Model Knowledge 
Management System

 
 

Gambar 4: Kegiatan Penelitian 
 

N SISTEM  

Knowledge Management System yang akan dibangun terdiri dari dua 
kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional.  

Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini terdiri dari: 

data, informasi dan pengetahuan 
Pengiriman data, informasi dan dokumen 
Pengiriman ide, gagasan dan pengalaman 

 
Penyediaan data, informasi dan dokumen 

aplikasi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan menyangkut atribut
yang mendukung kebutuhan fungsional, yang meliputi hal berikut ini: 
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Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus 
mendalam dan lengkap dari obyek yang akan 

yang akan dibangun terdiri dari dua 

hal yang perlu diperhatikan menyangkut atribut-atribut 



 

a. Kebutuhan operasional 
b. Kebutuhan performansi 
c. Kebutuhan keamanan sistem 
d. Kebutuhan budaya organisasi 

 

5. PERANCANGAN SISTEM 
 
5.1 Perancangan Basisdata 
 

LOG

PK Log_ID

Action
Nama_Halaman
Date

KONTRIBUSI

PK Kontribusi_

Judul
Komentar

IMAGE

PK Image_ID

Image_Name
Size
Width
Height
Metadata

FK1 Image_Link_

Gambar 5: Perancangan Basisdata
 
5.2 Perancangan Arsitektur Sistem 
 

User

User

User

Gambar 6: Perancangan Arsitektur Sistem

Dalam pengembangan prototipe 
sistem. Prototipe knowledge management system 
teknologi cloud computing. Server terdiri dari 
 
5.3  Perancangan Prototipe KMS 

Dalam perancangan ini dilakukan pemilihan komponen
laporan. Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 
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Halaman

USER

PK User_ID

Real_Name
Password
Email

DISKUSI

PK Diskusi_ID

Komentar

_ID
TEKS

PK Teks_ID

Isi_Teks

Name

_ID

IMAGE_LINK

PK Image_Link_ID

HALAMAN

PK Halaman_ID

Nama_Halaman
Alamat
Judul

 
 

Gambar 5: Perancangan Basisdata 

 

Internet Cloud

Application ServerDatabase Server Web Server

User

User

User

Knowledge Management System
IT-Helpdesk

 
 

Gambar 6: Perancangan Arsitektur Sistem 
 

Dalam pengembangan prototipe knowledge management system dilakukan perancangan arsitektur 
knowledge management system dikembangkan dengan sistem berbasis web dengan 

Server terdiri dari database server, web server dan application server

Dalam perancangan ini dilakukan pemilihan komponen-komponen yang digunakan untuk setiap 
komponen tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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dilakukan perancangan arsitektur 
dikembangkan dengan sistem berbasis web dengan 

application server. 

komponen yang digunakan untuk setiap 



 

 
 

Gambar 7: Perancangan Prototipe KMS

6. HASIL PERANCANGAN KMS 
 

Pada awal prototipe KMS setiap user yang mengakses halaman muka, maka akan ditampilkan 
beberapa dokumen atau artikel yang bersifat umum dan boleh diketahui oleh siapa saja.
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Gambar 7: Perancangan Prototipe KMS 

 

Pada awal prototipe KMS setiap user yang mengakses halaman muka, maka akan ditampilkan 
beberapa dokumen atau artikel yang bersifat umum dan boleh diketahui oleh siapa saja. 
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Pada awal prototipe KMS setiap user yang mengakses halaman muka, maka akan ditampilkan 



 

 
Sedangkan untuk user yang ingin melakukan akses publish dokumen maupun pencarian dokumen, 

maka user yang bersangkutan harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Setelah itu user tersebut melakukan login 
ke aplikasi. 

 

 
Adapun fasilitas untuk menambah user hanya dapat dilakukan oleh staff helpdesk dimana dalam 

sistem ini bertindak sebagai administrator.
 

Gambar 10: Halaman Membuat User pada KMS
 
Pengguna yang sudah mempunyai account dalam KMS, secara 

wawasan, pengalaman dan pengetahuan berdasarkan halaman tulisan yang ada maupun tulisan yang baru.
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Gambar 8: Halaman Utama 

Sedangkan untuk user yang ingin melakukan akses publish dokumen maupun pencarian dokumen, 
maka user yang bersangkutan harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Setelah itu user tersebut melakukan login 

 
Gambar 9: Halaman Login 

Adapun fasilitas untuk menambah user hanya dapat dilakukan oleh staff helpdesk dimana dalam 
sistem ini bertindak sebagai administrator. 

 
Gambar 10: Halaman Membuat User pada KMS 

Pengguna yang sudah mempunyai account dalam KMS, secara otomatis dapat melakukan publish ide, 
wawasan, pengalaman dan pengetahuan berdasarkan halaman tulisan yang ada maupun tulisan yang baru.
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Sedangkan untuk user yang ingin melakukan akses publish dokumen maupun pencarian dokumen, 
maka user yang bersangkutan harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Setelah itu user tersebut melakukan login 

Adapun fasilitas untuk menambah user hanya dapat dilakukan oleh staff helpdesk dimana dalam 

otomatis dapat melakukan publish ide, 
wawasan, pengalaman dan pengetahuan berdasarkan halaman tulisan yang ada maupun tulisan yang baru. 



 

Gambar 11: Halaman Publish Dokumen
 

Pengaksesan dokumen dapat dilakukan user dengan memilih menu pada kategori dokumentasi, baik 
yang bersifat umum maupun dokumentasi 
 
7. KESIMPULAN 
 

Skenario Knowledge Management System
organisasi di IT-Helpdesk PT. Mitracomm Ekasarana yang merupakan perwujudan dari SECI model 
Nonaka, Sosialisasi dengan diskusi, penulisan ide, gagasan atau pengalaman baru, Kombinasi dan 
Internalisasi dengan pencarian dan pengaksesan dokumen.

Pengaksesan dan penyediaan dokumen serta penyerapan pengetahuan para pengguna yaitu staff 
helpdesk dan user, menjadi unik untuk model KMS yang dikembangkan pada IT
Ekasarana. 

Implementasi Knowledge Management System 
proses, saat perusahaan membuka cabang baru untuk melayani contact center outsourcing. Selain itu 
perusahaan dapat menghemat biaya, karena cabang yang baru dibuka tersebut tidak perlu lagi menyediakan 
komputer server untuk implementasi KMS, ser
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Gambar 11: Halaman Publish Dokumen 

Pengaksesan dokumen dapat dilakukan user dengan memilih menu pada kategori dokumentasi, baik 
yang bersifat umum maupun dokumentasi knowledge.  

Knowledge Management System untuk mendukung aktifitas dan meningkatkan kinerja 
Helpdesk PT. Mitracomm Ekasarana yang merupakan perwujudan dari SECI model 

Nonaka, Sosialisasi dengan diskusi, penulisan ide, gagasan atau pengalaman baru, Kombinasi dan 
Internalisasi dengan pencarian dan pengaksesan dokumen. 

iaan dokumen serta penyerapan pengetahuan para pengguna yaitu staff 
helpdesk dan user, menjadi unik untuk model KMS yang dikembangkan pada IT-Helpdesk PT. Mitracomm 
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Pengaksesan dokumen dapat dilakukan user dengan memilih menu pada kategori dokumentasi, baik 

untuk mendukung aktifitas dan meningkatkan kinerja 
Helpdesk PT. Mitracomm Ekasarana yang merupakan perwujudan dari SECI model 

Nonaka, Sosialisasi dengan diskusi, penulisan ide, gagasan atau pengalaman baru, Kombinasi dan 

iaan dokumen serta penyerapan pengetahuan para pengguna yaitu staff 
Helpdesk PT. Mitracomm 

dapat mempercepat 
proses, saat perusahaan membuka cabang baru untuk melayani contact center outsourcing. Selain itu 
perusahaan dapat menghemat biaya, karena cabang yang baru dibuka tersebut tidak perlu lagi menyediakan 

ta tidak perlu lagi membuat aplikasi KMS lagi. 

. In R.W. Zmud (Ed.), Framing the domains of IT 

Controlling Data in the Cloud: Outsourcing Computation without Outsourcing 

http://h0kersparadisebysuchitaher.blog.co.in/2010/01/14/118/ (diakses Desember 2010). 
. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1995. 

The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies 

SearchCloudComputing, 2009.

http://h0kersparadisebysuchitaher.blog.co.in/2010/01/14/118/
http://h0kersparadisebysuchitaher.blog.co.in/2010/01/14/118/
http://h0kersparadisebysuchitaher.blog.co.in/2010/01/14/118/


 

IMPLEMENTASI PAPERLESS MENUJU BUDI
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E
 

Sudah tidak dipungkiri bahwa penggunaan kertas pada kehidupan sehari 
Kegiatan perkantoran yang banyak melakukan transaksi administrasi sangat membutuhkan kertas sebagai 
sarana; baik itu sebagai bukti pembayaran, formulir pendaftaran atau hal la
maka penumpukan kertas – kertas yang sudah tidak digunakan menjadi banyak dan disimpan pada gudang 
arsip. 

Saat ini, dimana sudah berkembang teknologi digital; maka penggunaan kertas dapat dieliminir 
dengan membuat kertas berbentuk digital. Salah satu penerapan pengurangan penggunaan kertas adalah 
pada website SENMI Budi Luhur yang dibuat untuk membantu kelancaran acara seminar nasional pada 
Universitas Budi Luhur; baik dari sisi pengurangan jumlah kertas dan keperluan administras
line. 

Penerapan pengurangan jumlah kertas pada website SENMI memang belum terlalu besar dari sisi 
skala pengguna; akan tetapi dengan penerapan ini, diharapkan dapat membantu bumi kita agar menjadi 
lebih hijau. 
 
Keywords 
paperless, seminar, content management system
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Sejak lama, kertas sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan; mulai dari proses pembelajaran 
disekolah sampai pada transaksi administrasi dikantor. Semakin lama, penggunaan kertas semakin banyak 
dan juga semakin menumpuk yang berujung pada sempitnya ruangan kantor karena tumpukan kertas yang 
sudah lama. Dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi, maka penggunaan kertas dapat diminimalisir 
dengan membuat sebuah sistem administrasi yang dapat membantu kelancar
dibutuhkan oleh perusahaan dan juga membuat sistem administrasi tersebut agar dapat membuat dokumen 
dokumen secara digital. 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dan 
menggantikannya dengan dokumen digital dan tujuan secara khusus adalah melakukan implementasi 
pengurangan penggunaan kertas pada SENMI Budi Luhur dengan membuat sistem administrasi yang dapat 
membantu kelancaran proses administrasi dan membuat dokumen secara di

Pada tahap selanjutnya, implementasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak executive 
dalam menentukan alokasi biaya, menata ruangan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari mana 
saja dan kapan saja. 

 
2. landasan teori 
 
2.1. Paperless  

Istilah paperless berarti pengurangan penggunaan jumlah kertas, baik dalam bentuk buku, faktur, surat 
– surat atau dokumen lainnya yang sejenis. Pengurangan jumlah kertas ini dapat juga dilakukan dengan 
mengurangi jumlah halaman pada buku, mengubah ben
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ABSTRAK 
 

dipungkiri bahwa penggunaan kertas pada kehidupan sehari – hari tidaklah luput. 
Kegiatan perkantoran yang banyak melakukan transaksi administrasi sangat membutuhkan kertas sebagai 
sarana; baik itu sebagai bukti pembayaran, formulir pendaftaran atau hal lainnya. Karena hal tersebut, 

kertas yang sudah tidak digunakan menjadi banyak dan disimpan pada gudang 

Saat ini, dimana sudah berkembang teknologi digital; maka penggunaan kertas dapat dieliminir 
uk digital. Salah satu penerapan pengurangan penggunaan kertas adalah 

pada website SENMI Budi Luhur yang dibuat untuk membantu kelancaran acara seminar nasional pada 
Universitas Budi Luhur; baik dari sisi pengurangan jumlah kertas dan keperluan administras

Penerapan pengurangan jumlah kertas pada website SENMI memang belum terlalu besar dari sisi 
skala pengguna; akan tetapi dengan penerapan ini, diharapkan dapat membantu bumi kita agar menjadi 

ent management system, go-green 

Sejak lama, kertas sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan; mulai dari proses pembelajaran 
disekolah sampai pada transaksi administrasi dikantor. Semakin lama, penggunaan kertas semakin banyak 

akin menumpuk yang berujung pada sempitnya ruangan kantor karena tumpukan kertas yang 
sudah lama. Dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi, maka penggunaan kertas dapat diminimalisir 
dengan membuat sebuah sistem administrasi yang dapat membantu kelancaran proses administrasi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dan juga membuat sistem administrasi tersebut agar dapat membuat dokumen 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dan 
antikannya dengan dokumen digital dan tujuan secara khusus adalah melakukan implementasi 

pengurangan penggunaan kertas pada SENMI Budi Luhur dengan membuat sistem administrasi yang dapat 
membantu kelancaran proses administrasi dan membuat dokumen secara digital. 

Pada tahap selanjutnya, implementasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak executive 
dalam menentukan alokasi biaya, menata ruangan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari mana 

Istilah paperless berarti pengurangan penggunaan jumlah kertas, baik dalam bentuk buku, faktur, surat 
surat atau dokumen lainnya yang sejenis. Pengurangan jumlah kertas ini dapat juga dilakukan dengan 

mengurangi jumlah halaman pada buku, mengubah bentuk faktur sehingga hanya menggunakan setengah 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

LUHUR GO-GREEN 
 

hari tidaklah luput. 
Kegiatan perkantoran yang banyak melakukan transaksi administrasi sangat membutuhkan kertas sebagai 

innya. Karena hal tersebut, 
kertas yang sudah tidak digunakan menjadi banyak dan disimpan pada gudang 

Saat ini, dimana sudah berkembang teknologi digital; maka penggunaan kertas dapat dieliminir 
uk digital. Salah satu penerapan pengurangan penggunaan kertas adalah 

pada website SENMI Budi Luhur yang dibuat untuk membantu kelancaran acara seminar nasional pada 
Universitas Budi Luhur; baik dari sisi pengurangan jumlah kertas dan keperluan administrasi secara on-

Penerapan pengurangan jumlah kertas pada website SENMI memang belum terlalu besar dari sisi 
skala pengguna; akan tetapi dengan penerapan ini, diharapkan dapat membantu bumi kita agar menjadi 

Sejak lama, kertas sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan; mulai dari proses pembelajaran 
disekolah sampai pada transaksi administrasi dikantor. Semakin lama, penggunaan kertas semakin banyak 

akin menumpuk yang berujung pada sempitnya ruangan kantor karena tumpukan kertas yang 
sudah lama. Dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi, maka penggunaan kertas dapat diminimalisir 

an proses administrasi yang 
dibutuhkan oleh perusahaan dan juga membuat sistem administrasi tersebut agar dapat membuat dokumen – 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dan 
antikannya dengan dokumen digital dan tujuan secara khusus adalah melakukan implementasi 

pengurangan penggunaan kertas pada SENMI Budi Luhur dengan membuat sistem administrasi yang dapat 

Pada tahap selanjutnya, implementasi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak executive 
dalam menentukan alokasi biaya, menata ruangan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari mana 

Istilah paperless berarti pengurangan penggunaan jumlah kertas, baik dalam bentuk buku, faktur, surat 
surat atau dokumen lainnya yang sejenis. Pengurangan jumlah kertas ini dapat juga dilakukan dengan 

tuk faktur sehingga hanya menggunakan setengah  

mailto:rizky.tahara@gmail.com


 

lembar saja. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi informasi; maka pengurangan jumlah kertas 
dilakukan dengan mengubah dokumen 
(file)). Arsip digital dapat dibuat dengan berbagai cara; antara lain: menggunakan scanner dengan fasilitas 
OCR (Optical Character Recognition –
kecil dibandingkan dengan file hasil scan dalam be
dibandingkan dengan menerima bentuk dalam kertas atau dapat juga langsung membuat arsip digital dalam 
bentuk PDF (Portable Document Format
 
Beberapa keuntungan yang didapat dengan menerapkan konsep paper
1. Mengurangi tumpukan kertas 
 Dengan mengubah bentuk kertas fisik menjadi digital, maka tumpukan kertas dapat dikurangi dan 

berdampak pada lebih lapangnya ruangan. Dari segi psikologis, tentu akan lebih terasa nyaman tanpa 
harus melihat tumpukan kertas yang semakin banyak pada sebuah tempat.

2. Hemat waktu, tenaga dan biaya 
 Dalam arsip digital, dapat dilakukan pencarian kata yang diinginkan dengan lebih cepat dibandingkan 

dengan mencarinya dalam dokumen fisik, sehingga penghematan waktu dan
Sedangkan penghematan dari sisi biaya dapat dilihat tidak saja dari pengurangan kertas, akan tetapi 
penghematan penggunaan printer, tinta / toner printer, filing cabinet dan lainnya dapat menjadi 
pertimbangan yang signikan dalam pe

3. Mudah dalam melakukan pencarian kata yang diinginkan
 Bentuk digital dapat memudahkan dalam pencarian kata yang diinginkan, hal ini disebabkan adanya 

fasilitas dari aplikasi yang dapat mencari kata tersebut dari sejumlah arsip di
tentunya berkesinambungan dengan penghematan waktu yang dapat dicapai.

4. Dapat saling berbagi 
 Dengan arsip digital, untuk mengirimkan dokumen pada orang lain, dapat dilakukan dengan 

mengirimkannya via email, unggah pada sebuah server yan
arsip maupun berbagi melalui jejaring sosial.

5. Dapat digunakan sebagai sarana back
 Arsip digital dapat juga digunakan sebagai sarana untuk back

dapat disimpan pada tempat yang le
6. Membantu bumi menjadi lebih hijau (
 Tentunya dengan mengubah dokumen kertas menjadi bentuk digital akan mengurangi penggunaan 

kertas dan penebangan pohon yang mana merupakan bahan baku kertas. Dengan semakin ba
pohon yang ada, maka paperless dapat membantu bumi kita menjadi lebih hijau.

 
2.2. Prototype Development Methodology 

Metodologi yang digunakan dal
Development Methodology. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 
prototype yang cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 
untuk menggunakannya. 

 
Gambar 1 merupakan gambar daur hidup (

digunakan dalam implementasi. Selain hal te

Gambar 
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lembar saja. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi informasi; maka pengurangan jumlah kertas 
dilakukan dengan mengubah dokumen – dokumen fisik menjadi bentuk digital (dapat berupa arsip digital 

. Arsip digital dapat dibuat dengan berbagai cara; antara lain: menggunakan scanner dengan fasilitas 
– sehingga arsip digital yang dibuat mempunyai ukuran file yang lebih 

kecil dibandingkan dengan file hasil scan dalam bentuk gambar), meminta tagihan dalam bentuk digital 
dibandingkan dengan menerima bentuk dalam kertas atau dapat juga langsung membuat arsip digital dalam 

Portable Document Format). 

Beberapa keuntungan yang didapat dengan menerapkan konsep paperless, antara lain: 

Dengan mengubah bentuk kertas fisik menjadi digital, maka tumpukan kertas dapat dikurangi dan 
berdampak pada lebih lapangnya ruangan. Dari segi psikologis, tentu akan lebih terasa nyaman tanpa 

tumpukan kertas yang semakin banyak pada sebuah tempat. 

Dalam arsip digital, dapat dilakukan pencarian kata yang diinginkan dengan lebih cepat dibandingkan 
dengan mencarinya dalam dokumen fisik, sehingga penghematan waktu dan tenaga dapat dilakukan. 
Sedangkan penghematan dari sisi biaya dapat dilihat tidak saja dari pengurangan kertas, akan tetapi 
penghematan penggunaan printer, tinta / toner printer, filing cabinet dan lainnya dapat menjadi 
pertimbangan yang signikan dalam penghematan dari sisi biaya. 
Mudah dalam melakukan pencarian kata yang diinginkan 
Bentuk digital dapat memudahkan dalam pencarian kata yang diinginkan, hal ini disebabkan adanya 
fasilitas dari aplikasi yang dapat mencari kata tersebut dari sejumlah arsip digital yang ada. Dan 
tentunya berkesinambungan dengan penghematan waktu yang dapat dicapai. 

Dengan arsip digital, untuk mengirimkan dokumen pada orang lain, dapat dilakukan dengan 
mengirimkannya via email, unggah pada sebuah server yang menyediakan layanan tempat kumpulan 
arsip maupun berbagi melalui jejaring sosial. 

back-up 
Arsip digital dapat juga digunakan sebagai sarana untuk back-up, sehingga dokumen yang dibutuhkan 
dapat disimpan pada tempat yang lebih aman (misalnya: CD maupun DVD). 
Membantu bumi menjadi lebih hijau (go-green) 
Tentunya dengan mengubah dokumen kertas menjadi bentuk digital akan mengurangi penggunaan 
kertas dan penebangan pohon yang mana merupakan bahan baku kertas. Dengan semakin ba
pohon yang ada, maka paperless dapat membantu bumi kita menjadi lebih hijau. 

2.2. Prototype Development Methodology  
Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan prototype adalah menggunakan 

. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 
yang cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 

Gambar 1 merupakan gambar daur hidup (life cycle) dari Prototype Development Methodology
digunakan dalam implementasi. Selain hal tersebut, penggunaan biskitZ Multipurpose Content Management

Gambar 5: Prototype Development Methodology 
([Dennis, et.al 2009], 4) 
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lembar saja. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi informasi; maka pengurangan jumlah kertas 
dokumen fisik menjadi bentuk digital (dapat berupa arsip digital 

. Arsip digital dapat dibuat dengan berbagai cara; antara lain: menggunakan scanner dengan fasilitas 
sehingga arsip digital yang dibuat mempunyai ukuran file yang lebih 

ntuk gambar), meminta tagihan dalam bentuk digital 
dibandingkan dengan menerima bentuk dalam kertas atau dapat juga langsung membuat arsip digital dalam 

Dengan mengubah bentuk kertas fisik menjadi digital, maka tumpukan kertas dapat dikurangi dan 
berdampak pada lebih lapangnya ruangan. Dari segi psikologis, tentu akan lebih terasa nyaman tanpa 

Dalam arsip digital, dapat dilakukan pencarian kata yang diinginkan dengan lebih cepat dibandingkan 
tenaga dapat dilakukan. 

Sedangkan penghematan dari sisi biaya dapat dilihat tidak saja dari pengurangan kertas, akan tetapi 
penghematan penggunaan printer, tinta / toner printer, filing cabinet dan lainnya dapat menjadi 

Bentuk digital dapat memudahkan dalam pencarian kata yang diinginkan, hal ini disebabkan adanya 
gital yang ada. Dan 

Dengan arsip digital, untuk mengirimkan dokumen pada orang lain, dapat dilakukan dengan 
g menyediakan layanan tempat kumpulan 

up, sehingga dokumen yang dibutuhkan 

Tentunya dengan mengubah dokumen kertas menjadi bentuk digital akan mengurangi penggunaan 
kertas dan penebangan pohon yang mana merupakan bahan baku kertas. Dengan semakin banyaknya 

adalah menggunakan Prototype 
. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 

yang cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 

Prototype Development Methodology yang 
Multipurpose Content Management 



 

System yang dibuat, sangat membantu dalam menghasilkan prototype dan dapat segera melakukan 
implementasi. 

 
2.3. UML 

UML yang merupakan kependekan dari 
penggambaran diagram dari spesifikasi desain untuk perangkat lunak (
(object oriented software). Ada banyak diagram yang dapat digunakan pada UML, beberapa diagram yang 
sering digunakan; antara lain: Use Case Diagram
Component Diagram, Package Diagram, Entity Relationship Diagram

Tiap diagram pada UML memiliki fungsinya tersendiri yang menjelaskan suatu hal yang lebih spesifik 
dan untuk menggambarkan spesifikasi desain perangkat lunak yang berorientasi objek; tidak selalu seluruh 
diagram yang ada pada UML digunakan. Pada paper ini akan digunakan Use Case Diagram dan Class 
Diagram untuk keperluan implementasi paperless melalui website SENMI Budi Lu
 
2.4. Use Case Diagram  

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sebuah sistem yang 
mana terdiri dari aktor (yang merupakan pengguna sistem) dan 
aktor dengan sistem); dimana sistem akan memberikan respon terhadap 
aktor; bukan bagaimana sistem tersebut melakukannya.
 
2.5. Class Diagram  

Class Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sebuah class 
dengan class lainnya yang dihubungkan dengan sebuah garis. Hubungan antar class pada Class Diagram 
disebut dengan asosiasi (association).  
Pada sebuah asosiasi, perlu dinyatakan berapa banyak data yang dibutuhkan untuk direlasikan antar class. 
Jumlah data ini disebut dengan multiplicity; yang mana pada multiplicity dapat terdiri hanya satu (
opsional (0..1), nol atau lebih (*), satu atau lebih (
dibutuhkan (m..n). 
 
2.6. Codeigniter Framework 

Codeigniter merupakan sebuah 
aplikasi berbasis web. Tujuan dari framework ini adalah membantu developer dalam membuat 
lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional dengan menyediakan library yang umum 
digunakan pada pembuatan aplikasi berbasis web.

Codeigniter menggunakan konsep MVC (Model 
bisnis dan user interface, sehingga developer dapat lebih konsen dalam pembuatan proses bisnis dengan 
meminimalkan kode program yang digunakan dan menggunakan fungs
sedangkan designer akan lebih berfokus pada pembuatan themes aplikasi.

 
 
2.7. Kelebihan Codeigniter Framework
Seperti yang dipaparkan rumahdotcom, bahwa berikut ini adalah beberapa kelebihan 

1. Dokumentasi Lengkap 

Gambar 6: Konsep Aplikasi Tanpa Framework dan Dengan 
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System yang dibuat, sangat membantu dalam menghasilkan prototype dan dapat segera melakukan 

UML yang merupakan kependekan dari Unified Modeling Language adalah salah satu cara 
penggambaran diagram dari spesifikasi desain untuk perangkat lunak (software) yang berorientasikan objek 

). Ada banyak diagram yang dapat digunakan pada UML, beberapa diagram yang 
Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, 

Component Diagram, Package Diagram, Entity Relationship Diagram. 
Tiap diagram pada UML memiliki fungsinya tersendiri yang menjelaskan suatu hal yang lebih spesifik 

rkan spesifikasi desain perangkat lunak yang berorientasi objek; tidak selalu seluruh 
diagram yang ada pada UML digunakan. Pada paper ini akan digunakan Use Case Diagram dan Class 
Diagram untuk keperluan implementasi paperless melalui website SENMI Budi Luhur. 

digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sebuah sistem yang 
mana terdiri dari aktor (yang merupakan pengguna sistem) dan use case (menjelaskan urutan interaksi antara 

sistem akan memberikan respon terhadap apa yang diberikan masukan oleh 
sistem tersebut melakukannya. 

Class Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sebuah class 
dengan class lainnya yang dihubungkan dengan sebuah garis. Hubungan antar class pada Class Diagram 

 
erlu dinyatakan berapa banyak data yang dibutuhkan untuk direlasikan antar class. 

Jumlah data ini disebut dengan multiplicity; yang mana pada multiplicity dapat terdiri hanya satu (
), satu atau lebih (1..*), atau disebutkan secara spesifik angka yang 

merupakan sebuah framework pada PHP yang dapat mempermudah dalam pembuatan 
aplikasi berbasis web. Tujuan dari framework ini adalah membantu developer dalam membuat 
lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional dengan menyediakan library yang umum 
digunakan pada pembuatan aplikasi berbasis web. 

menggunakan konsep MVC (Model – View – Controller) yang memisahkan antara proses 
bisnis dan user interface, sehingga developer dapat lebih konsen dalam pembuatan proses bisnis dengan 
meminimalkan kode program yang digunakan dan menggunakan fungsi – fungsi yang sudah disediakan; 
sedangkan designer akan lebih berfokus pada pembuatan themes aplikasi. 

2.7. Kelebihan Codeigniter Framework 
Seperti yang dipaparkan rumahdotcom, bahwa berikut ini adalah beberapa kelebihan Codeigniter

 
: Konsep Aplikasi Tanpa Framework dan Dengan 
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System yang dibuat, sangat membantu dalam menghasilkan prototype dan dapat segera melakukan 

adalah salah satu cara 
) yang berorientasikan objek 

). Ada banyak diagram yang dapat digunakan pada UML, beberapa diagram yang 
, Activity Diagram, 

Tiap diagram pada UML memiliki fungsinya tersendiri yang menjelaskan suatu hal yang lebih spesifik 
rkan spesifikasi desain perangkat lunak yang berorientasi objek; tidak selalu seluruh 

diagram yang ada pada UML digunakan. Pada paper ini akan digunakan Use Case Diagram dan Class 

digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sebuah sistem yang 
(menjelaskan urutan interaksi antara 

yang diberikan masukan oleh 

Class Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sebuah class 
dengan class lainnya yang dihubungkan dengan sebuah garis. Hubungan antar class pada Class Diagram 

erlu dinyatakan berapa banyak data yang dibutuhkan untuk direlasikan antar class. 
Jumlah data ini disebut dengan multiplicity; yang mana pada multiplicity dapat terdiri hanya satu (1), 

utkan secara spesifik angka yang 

pada PHP yang dapat mempermudah dalam pembuatan 
aplikasi berbasis web. Tujuan dari framework ini adalah membantu developer dalam membuat aplikasi yang 
lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional dengan menyediakan library yang umum 

Controller) yang memisahkan antara proses 
bisnis dan user interface, sehingga developer dapat lebih konsen dalam pembuatan proses bisnis dengan 

fungsi yang sudah disediakan; 

Codeigniter: 



 

 Dokumentasi yang lengkap dari sebuah framework sangat membantu para developer dalam 
mengembangkan aplikasi dan Codeigniter memiliki hal tersebut.

2. Plug & Play  
 Yang dimaksud dengan plug & play disini adalah, bahwa Codeigniter dapat dengan mudah 

ditambahkan berbagai plugins yang siap pakai dan sudah tersedia di dunia maya. Sehingga developer 
tidak perlu lagi melakukan pengerjaan code dari awal (reinventing the wheel).

3. Small Simple Yet Fast  
 Framework Codeigniter memiliki ukuran file yang relatif 

– framework lainnya; akan tetapi memiliki proses kompilasi yang cukup cepat.
4. Model – View – Controller  
 Konsep MVC (Model – View – 

aplikasi yang dibuat sehingga lebih terstruktur dan lebih berorientasi objek. Tentu hal ini sangat 
membantu dalam pengerjaan aplikasi yang kompleks akan tetapi membutuhkan waktu penyelesaian 
aplikasi yang cepat. 

5. Small Learning Curve  
 Dikarenakan dokumentasi yang cukup len

mempelajari framework Codeigniter dengan lebih cepat dan menyenangkan yang berdampak pada 
lebih cepatnya pembuatan aplikasi yang dibutuhkan.

 
2.8. Kekurangan Codeigniter Framework

Kekurangan Codeigniter seperti yang dipaparkan oleh rumahdotcom adalah sebagai berikut:
1. Tidak dikembangkan oleh komunitas, tetapi oleh EllisLab yang berdampak pada update dari core 

engine tidak secepat framework yang dikembangkan oleh komunitas.
2. Jika terdapat masalah dengan framework, 
3. Bukan untuk kelas enterprise, meskipun dapat di
4. Tidak ada support, sehingga harus bersosialisasi pada forum yang telah disediakan.

 
2.9. Content Management System  

Content Management System 
pembuatan, penyimpanan, pemanggilan, deskripsi dan publikasi dari berbagai informasi yang dapat 
digunakan bersama – sama untuk membantu mengatur proses bisnis 
berkolaborasi. Pada CMS, data dapat didefinisikan sebagai: dokumen, film, gambar, dan lain sebagainya 
yang digunakan untuk dipublikasikan menggunakan CMS dari sisi 
 
2.10. BiskitZ Multipurpose CMS 

BiskitZ Multipurpose CMS merupakan sebuah CMS yang dibuat agar dapat memudahkan baik dari 
pihak developer maupun dari pihak executive untuk membantu pembuatan aplikasi 
BiskitZ Multipurpose CMS dibuat dengan konsep modular, dimana pada konsep ini sanga
pihak developer dalam membangun aplikasi berbasis web; karena pihak 
pada proses bisnis yang ingin dibuat, baik dari sisi 
juga menjadi lebih cepat dan penyesuaian dapat dengan mudah dilakukan terhadap proses bisnis dari sebuah 
modul yang ingin dibuat. 

 
3. metodologi penelitian 

Metode Pengumpulan Data. Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data 
sekunder; dimana pada data primer dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, uji coba serta 
mendapatkan feedback. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang 
paperless, Codeigniter framework dan 
 

Pengumpulan Data. Pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada 
pihak executive dan pihak divisi IT (Information Technology) serta mendapatkan feedback dari mereka.

 
Observasi Lapangan, Melakukan pengamatan pada lapangan dilakukan untuk menghimpun 

pengumpulan data, sehingga hal ini dapat membantu melihat hal yang terjadi sebenarnya di lapangan.
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Dokumentasi yang lengkap dari sebuah framework sangat membantu para developer dalam 
mengembangkan aplikasi dan Codeigniter memiliki hal tersebut. 

Yang dimaksud dengan plug & play disini adalah, bahwa Codeigniter dapat dengan mudah 
ditambahkan berbagai plugins yang siap pakai dan sudah tersedia di dunia maya. Sehingga developer 
tidak perlu lagi melakukan pengerjaan code dari awal (reinventing the wheel). 

Framework Codeigniter memiliki ukuran file yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan framework 
framework lainnya; akan tetapi memiliki proses kompilasi yang cukup cepat. 

 Controller) akan memudahkan developer dalam melakukan organisasi 
uat sehingga lebih terstruktur dan lebih berorientasi objek. Tentu hal ini sangat 

membantu dalam pengerjaan aplikasi yang kompleks akan tetapi membutuhkan waktu penyelesaian 

Dikarenakan dokumentasi yang cukup lengkap dan mudah dipahami, maka developer dapat 
mempelajari framework Codeigniter dengan lebih cepat dan menyenangkan yang berdampak pada 
lebih cepatnya pembuatan aplikasi yang dibutuhkan. 

2.8. Kekurangan Codeigniter Framework 
yang dipaparkan oleh rumahdotcom adalah sebagai berikut:

Tidak dikembangkan oleh komunitas, tetapi oleh EllisLab yang berdampak pada update dari core 
engine tidak secepat framework yang dikembangkan oleh komunitas. 
Jika terdapat masalah dengan framework, maka harus mencari solusi nya dengan mencari di internet.
Bukan untuk kelas enterprise, meskipun dapat di-extend dengan tersedianya library dari komunitas.
Tidak ada support, sehingga harus bersosialisasi pada forum yang telah disediakan.

 (CMS) merupakan sekumpulan proses yang dapat menangani 
pembuatan, penyimpanan, pemanggilan, deskripsi dan publikasi dari berbagai informasi yang dapat 

sama untuk membantu mengatur proses bisnis dalam lingkungan yang saling 
berkolaborasi. Pada CMS, data dapat didefinisikan sebagai: dokumen, film, gambar, dan lain sebagainya 
yang digunakan untuk dipublikasikan menggunakan CMS dari sisi back-end. 

CMS merupakan sebuah CMS yang dibuat agar dapat memudahkan baik dari 
pihak developer maupun dari pihak executive untuk membantu pembuatan aplikasi – aplikasi berbasis web. 

CMS dibuat dengan konsep modular, dimana pada konsep ini sanga
pihak developer dalam membangun aplikasi berbasis web; karena pihak developer dapat lebih berkonsentrasi 
pada proses bisnis yang ingin dibuat, baik dari sisi back-end maupun dari sisi front-end. Hasil yang didapat 

dan penyesuaian dapat dengan mudah dilakukan terhadap proses bisnis dari sebuah 

Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data 
primer dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, uji coba serta 

. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang 
dan content management system. 

umpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada 
pihak executive dan pihak divisi IT (Information Technology) serta mendapatkan feedback dari mereka.

Melakukan pengamatan pada lapangan dilakukan untuk menghimpun 
mpulan data, sehingga hal ini dapat membantu melihat hal yang terjadi sebenarnya di lapangan.
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Dokumentasi yang lengkap dari sebuah framework sangat membantu para developer dalam 

Yang dimaksud dengan plug & play disini adalah, bahwa Codeigniter dapat dengan mudah 
ditambahkan berbagai plugins yang siap pakai dan sudah tersedia di dunia maya. Sehingga developer 

lebih kecil dibandingkan dengan framework 

Controller) akan memudahkan developer dalam melakukan organisasi 
uat sehingga lebih terstruktur dan lebih berorientasi objek. Tentu hal ini sangat 

membantu dalam pengerjaan aplikasi yang kompleks akan tetapi membutuhkan waktu penyelesaian 

gkap dan mudah dipahami, maka developer dapat 
mempelajari framework Codeigniter dengan lebih cepat dan menyenangkan yang berdampak pada 

yang dipaparkan oleh rumahdotcom adalah sebagai berikut: 
Tidak dikembangkan oleh komunitas, tetapi oleh EllisLab yang berdampak pada update dari core 

maka harus mencari solusi nya dengan mencari di internet. 
extend dengan tersedianya library dari komunitas. 

Tidak ada support, sehingga harus bersosialisasi pada forum yang telah disediakan. 

(CMS) merupakan sekumpulan proses yang dapat menangani 
pembuatan, penyimpanan, pemanggilan, deskripsi dan publikasi dari berbagai informasi yang dapat 

dalam lingkungan yang saling 
berkolaborasi. Pada CMS, data dapat didefinisikan sebagai: dokumen, film, gambar, dan lain sebagainya 

CMS merupakan sebuah CMS yang dibuat agar dapat memudahkan baik dari 
aplikasi berbasis web. 

CMS dibuat dengan konsep modular, dimana pada konsep ini sangat memudahkan dari 
dapat lebih berkonsentrasi 

. Hasil yang didapat 
dan penyesuaian dapat dengan mudah dilakukan terhadap proses bisnis dari sebuah 

Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data 
primer dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, uji coba serta 

. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang 

umpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada 
pihak executive dan pihak divisi IT (Information Technology) serta mendapatkan feedback dari mereka.  

Melakukan pengamatan pada lapangan dilakukan untuk menghimpun 
mpulan data, sehingga hal ini dapat membantu melihat hal yang terjadi sebenarnya di lapangan. 



 

Studi Literatur, mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implementasi paperless dan 
pembuatan website untuk keperluan penelitian agar dapat mengu
melakukan transaksi administrasi SENMI Budi Luhur.
 
4. RANCANG BANGUN DAN UJI MODEL
 
Project Management And Requirement
Analisa Kebutuhan 
 
Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan pengumpulan data, yaitu:

1. Dibutuhkan sebuah sistem administrasi yang dapat membantu kelacaran transaksi agar acara SENMI 
Budi Luhur dapat berjalan dengan baik.

2. Dibutuhkan sebuah cara agar dapat membantu mengurangi penggunaan jumlah kertas, menghemat 
waktu dan biaya dalam pengiriman makalah se
memantau makalah – makalah yang sudah diterima untuk dapat dilakukan persetujuan maupun 
penolakan. 

 
Pengembangan Website SENMI Budi Luhur

Dibutuhkan sebuah metode untuk membantu mengurangi penggunaan jumlah 
yang dikirimkan oleh pemakalah untuk dapat dilakukan tinjauan oleh pihak executive SENMI Budi Luhur 
agar dapat memenuhi analisa kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam membuat website 
SENMI Budi Luhur, digunakan pendekatan 
pendekatan ini, maka pembuatan website dapat lebih terorganisir dan lebih flexibel dalam menyesuaikan 
proses bisnis yang diinginkan oleh pihak executive. Untuk membuat website SENMI Budi Luhur yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan, maka tidak saja dibutuhkan pendekatan berorientasi objek; akan tetapi dibutuhkan 
juga sebuah CMS yang dapat memudahkan bagi para pemakalah dan pihak executive dalam melakukan 
administrasi yang ada pada proses bisnis SENMI Budi Luh

Seperti halnya website Kompas dan OkeZone yang menggunakan Codeigniter sebagai framework 
dalam pembuatan aplikasi berbasis web, maka pada implementasi SENMI Budi Luhur juga menggunakan 
framework yang sama dengan perbedaan pada CMS yang digunakan. CMS (
pada SENMI Budi Luhur menggunakan biskitZ yang dibuat secara khusus untuk keperluan dan tujuan 
SENMI Budi Luhur. 

 
Use Case Website SENMI Budi Luhur 

Diagram use case dari website SENMI Budi Luhur dapat dilihat sebagai berikut :
 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

178 

mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implementasi paperless dan 
pembuatan website untuk keperluan penelitian agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dalam 
melakukan transaksi administrasi SENMI Budi Luhur. 

4. RANCANG BANGUN DAN UJI MODEL 

Project Management And Requirement  

Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan pengumpulan data, yaitu: 
sebuah sistem administrasi yang dapat membantu kelacaran transaksi agar acara SENMI 

Budi Luhur dapat berjalan dengan baik. 
Dibutuhkan sebuah cara agar dapat membantu mengurangi penggunaan jumlah kertas, menghemat 
waktu dan biaya dalam pengiriman makalah serta dapat membantu dari pihak executive dalam 

makalah yang sudah diterima untuk dapat dilakukan persetujuan maupun 

Pengembangan Website SENMI Budi Luhur 
Dibutuhkan sebuah metode untuk membantu mengurangi penggunaan jumlah kertas pada makalah 

yang dikirimkan oleh pemakalah untuk dapat dilakukan tinjauan oleh pihak executive SENMI Budi Luhur 
agar dapat memenuhi analisa kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam membuat website 
SENMI Budi Luhur, digunakan pendekatan yang berorientasi objek; dimana dengan menggunakan 
pendekatan ini, maka pembuatan website dapat lebih terorganisir dan lebih flexibel dalam menyesuaikan 
proses bisnis yang diinginkan oleh pihak executive. Untuk membuat website SENMI Budi Luhur yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan, maka tidak saja dibutuhkan pendekatan berorientasi objek; akan tetapi dibutuhkan 
juga sebuah CMS yang dapat memudahkan bagi para pemakalah dan pihak executive dalam melakukan 
administrasi yang ada pada proses bisnis SENMI Budi Luhur. 

Seperti halnya website Kompas dan OkeZone yang menggunakan Codeigniter sebagai framework 
dalam pembuatan aplikasi berbasis web, maka pada implementasi SENMI Budi Luhur juga menggunakan 
framework yang sama dengan perbedaan pada CMS yang digunakan. CMS (Content Management System
pada SENMI Budi Luhur menggunakan biskitZ yang dibuat secara khusus untuk keperluan dan tujuan 

 
SENMI Budi Luhur dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3: Use Case Aktor Admin 
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mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implementasi paperless dan 
rangi penggunaan jumlah kertas dalam 

sebuah sistem administrasi yang dapat membantu kelacaran transaksi agar acara SENMI 

Dibutuhkan sebuah cara agar dapat membantu mengurangi penggunaan jumlah kertas, menghemat 
rta dapat membantu dari pihak executive dalam 

makalah yang sudah diterima untuk dapat dilakukan persetujuan maupun 

kertas pada makalah 
yang dikirimkan oleh pemakalah untuk dapat dilakukan tinjauan oleh pihak executive SENMI Budi Luhur 
agar dapat memenuhi analisa kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam membuat website 

yang berorientasi objek; dimana dengan menggunakan 
pendekatan ini, maka pembuatan website dapat lebih terorganisir dan lebih flexibel dalam menyesuaikan 
proses bisnis yang diinginkan oleh pihak executive. Untuk membuat website SENMI Budi Luhur yang sesuai 
dengan analisa kebutuhan, maka tidak saja dibutuhkan pendekatan berorientasi objek; akan tetapi dibutuhkan 
juga sebuah CMS yang dapat memudahkan bagi para pemakalah dan pihak executive dalam melakukan 

Seperti halnya website Kompas dan OkeZone yang menggunakan Codeigniter sebagai framework 
dalam pembuatan aplikasi berbasis web, maka pada implementasi SENMI Budi Luhur juga menggunakan 

Content Management System) 
pada SENMI Budi Luhur menggunakan biskitZ yang dibuat secara khusus untuk keperluan dan tujuan 



 

Class Diagram Website SENMI Budi Luhur
Class Diagram yang digunakan dalam implementasi

berikut: 
 
 

Gambar 
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Class Diagram Website SENMI Budi Luhur 
yang digunakan dalam implementasi paperless melalui website SENMI adalah sebagai 

 
Gambar 4: Use Case Aktor Pemakalah 
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SENMI adalah sebagai 



 

 
 
5. PENGUJIAN 
 

Sebelum di-implementasikan, aplikasi diuji dengan memanfaatkan metodologi White Box Testing. 
Metode ini dipilih agar dapat melihat kesalahan 
analisa kesalahan pada source code untuk segera diperbaiki. Pengu
dan beta testing. Dimana aplikasi yang akan diterapkan, diuji oleh pihak developer (sebagai alpha tester) dan 
pihak panitia (beta tester) untuk melakukan pengecekan kesesuaian aplikasi yang dibuat dengan proses bisni
yang diinginkan. 
 
Implikasi Penelitian 
Aspek Manajerial 
Implikasi penelitian terhadap aspek manajerial adalah:

1. Implementasi paperless pada website SENMI Budi Luhur dapat dimanfaatkan oleh pihak manajerial 
untuk mengunduh file abstraksi dan fullpaper yang
dilakukan peninjauan (review) serta dapat mengetahui jumlah pemakalah yang terdaftar beserta 
melihat daftar makalah yang dikirimkan.

2. Penyampaian paper yang dikirimkan oleh para pemakalah menjadi lebih cepat denga

Gambar 
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implementasikan, aplikasi diuji dengan memanfaatkan metodologi White Box Testing. 
Metode ini dipilih agar dapat melihat kesalahan – kesalahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan 
analisa kesalahan pada source code untuk segera diperbaiki. Pengujian aplikasi juga melewati tahap alpha 
dan beta testing. Dimana aplikasi yang akan diterapkan, diuji oleh pihak developer (sebagai alpha tester) dan 
pihak panitia (beta tester) untuk melakukan pengecekan kesesuaian aplikasi yang dibuat dengan proses bisni

Implikasi penelitian terhadap aspek manajerial adalah: 
Implementasi paperless pada website SENMI Budi Luhur dapat dimanfaatkan oleh pihak manajerial 
untuk mengunduh file abstraksi dan fullpaper yang telah dikirimkan oleh para pemakalah untuk 
dilakukan peninjauan (review) serta dapat mengetahui jumlah pemakalah yang terdaftar beserta 
melihat daftar makalah yang dikirimkan. 
Penyampaian paper yang dikirimkan oleh para pemakalah menjadi lebih cepat denga

Gambar 7: Class Diagram SENMI Budi Luhur 
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implementasikan, aplikasi diuji dengan memanfaatkan metodologi White Box Testing. 
kesalahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan 

jian aplikasi juga melewati tahap alpha 
dan beta testing. Dimana aplikasi yang akan diterapkan, diuji oleh pihak developer (sebagai alpha tester) dan 
pihak panitia (beta tester) untuk melakukan pengecekan kesesuaian aplikasi yang dibuat dengan proses bisnis 

Implementasi paperless pada website SENMI Budi Luhur dapat dimanfaatkan oleh pihak manajerial 
telah dikirimkan oleh para pemakalah untuk 

dilakukan peninjauan (review) serta dapat mengetahui jumlah pemakalah yang terdaftar beserta 

Penyampaian paper yang dikirimkan oleh para pemakalah menjadi lebih cepat dengan adanya 



 

fasilitas unggah dari sisi pemakalah yang dapat dirasakan dampaknya oleh pihak manajerial dalam 
menerima paper yang dikirimkan untuk dilakukan peninjauan.

 
Aspek Sistem 
Implikasi pada aspek sistem yang terjadi adalah:

1. Implementasi website SENMI Bu
kelancaran administrasi penyampaian informasi dan makalah yang dikirimkan dari pemakalah 
kepada pihak panitia SENMI Budi Luhur.

2. Implementasi website SENMI Budi Luhur yang menerapkan konsep paperles
sistem yang sudah ada, karena implementasi ini merupakan sebuah sistem tambahan.

 
Aspek Penelitian Lanjut 
Aspek penelitian lanjut yang dapat dilakukan yaitu:

1. Integrasi aplikasi yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi Web Services.
2. Integrasi aplikasi yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi Cloud Computing.

6. KESIMPULAN 
 
Pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang dapat membantu memudahkan implementasi 
paperless pada website SENMI Budi Luhur yang membutuhkan partisipas
mengirimkan makalahnya untuk dapat dilakukan peninjauan oleh pihak panitia SENMI Budi Luhur. 
Meskipun belum semua proses bisnis pada SENMI Budi Luhur menerapkan 
telah membantu Budi Luhur menjadi leb
pemakalah kepada panitia SENMI. 
Implementasi paperless pada website 
harus mendukung pemakalah yang akan mengirimkan makalahnya; dan jika makalah yang dikirimkan cukup 
besar, maka kebutuhan dari koneksi internet yang memadai harus dipenuhi agar penerapan 
terlaksana. Kebutuhan akan koneksi internet ini dapat diatasi dengan berlangganan paket 
yang telah disediakan oleh penyedia jasa untuk disesuaikan dengan kebutuhan.
Pada pengembangan kedepan, website
lebih luas; seperti dengan menambahkan fasilitas yang memanfaatkan teknologi 
Computing, sehingga dapat digunakan kembali oleh pihak pengembang lain yang membutuhkan informasi 
dari disediakan oleh website SENMI Budi Luhur.
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fasilitas unggah dari sisi pemakalah yang dapat dirasakan dampaknya oleh pihak manajerial dalam 
menerima paper yang dikirimkan untuk dilakukan peninjauan. 

Implikasi pada aspek sistem yang terjadi adalah: 
Implementasi website SENMI Budi Luhur dengan menerapkan konsep paperless dapat membantu 
kelancaran administrasi penyampaian informasi dan makalah yang dikirimkan dari pemakalah 
kepada pihak panitia SENMI Budi Luhur. 
Implementasi website SENMI Budi Luhur yang menerapkan konsep paperles
sistem yang sudah ada, karena implementasi ini merupakan sebuah sistem tambahan.

Aspek penelitian lanjut yang dapat dilakukan yaitu: 
Integrasi aplikasi yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi Web Services. 

egrasi aplikasi yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi Cloud Computing.
 
 

Pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang dapat membantu memudahkan implementasi 
SENMI Budi Luhur yang membutuhkan partisipasi dari para pemakalah yang 

mengirimkan makalahnya untuk dapat dilakukan peninjauan oleh pihak panitia SENMI Budi Luhur. 
Meskipun belum semua proses bisnis pada SENMI Budi Luhur menerapkan paperless, akan tetapi hal ini 
telah membantu Budi Luhur menjadi lebih hijau (go green) dengan mengurangi pengiriman makalah dari 

 SENMI membutuhkan koneksi internet, oleh karena itu fasilitas ini 
harus mendukung pemakalah yang akan mengirimkan makalahnya; dan jika makalah yang dikirimkan cukup 
besar, maka kebutuhan dari koneksi internet yang memadai harus dipenuhi agar penerapan 
terlaksana. Kebutuhan akan koneksi internet ini dapat diatasi dengan berlangganan paket 
yang telah disediakan oleh penyedia jasa untuk disesuaikan dengan kebutuhan. 

website yang telah ada dapat dilakukan penambahan untuk keperluan yang 
lebih luas; seperti dengan menambahkan fasilitas yang memanfaatkan teknologi Web Services

, sehingga dapat digunakan kembali oleh pihak pengembang lain yang membutuhkan informasi 
eh website SENMI Budi Luhur. 
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fasilitas unggah dari sisi pemakalah yang dapat dirasakan dampaknya oleh pihak manajerial dalam 

di Luhur dengan menerapkan konsep paperless dapat membantu 
kelancaran administrasi penyampaian informasi dan makalah yang dikirimkan dari pemakalah 

Implementasi website SENMI Budi Luhur yang menerapkan konsep paperless tidak mengubah 
sistem yang sudah ada, karena implementasi ini merupakan sebuah sistem tambahan. 

 
egrasi aplikasi yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi Cloud Computing. 

Pemanfaatan teknologi internet yang semakin berkembang dapat membantu memudahkan implementasi 
i dari para pemakalah yang 

mengirimkan makalahnya untuk dapat dilakukan peninjauan oleh pihak panitia SENMI Budi Luhur. 
, akan tetapi hal ini 

) dengan mengurangi pengiriman makalah dari 

SENMI membutuhkan koneksi internet, oleh karena itu fasilitas ini 
harus mendukung pemakalah yang akan mengirimkan makalahnya; dan jika makalah yang dikirimkan cukup 
besar, maka kebutuhan dari koneksi internet yang memadai harus dipenuhi agar penerapan paperless dapat 
terlaksana. Kebutuhan akan koneksi internet ini dapat diatasi dengan berlangganan paket – paket internet 

ukan penambahan untuk keperluan yang 
Web Services maupun Cloud 

, sehingga dapat digunakan kembali oleh pihak pengembang lain yang membutuhkan informasi 
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Prototipe Model Penduga Tingkat Kemacetan Jalan Raya 
Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 

Studi Kasus Rute Cileduk Kebayoran Lama
TW Wisjhnuadji

1)

2)

This paper presents a modeling of road traffic  congestion prediction system using Adaptive Neuro 
Fuzzy Inference System (ANFIS).  The system is designed to emulate human’s expertise on
level  of traffic congestion  within Cileduk
three input parameters , such as vehichle average velocity,  vehicle volume  and traffic regularity .  We 
propose ANFIS approach to solve this problem. Because neuro fuzzy modeling can be regarded as a bridge 
between neural network and qualitative fuzzy models. The established model is the used to predict the 
behaviour of the underlying system. We verify a moderate accuracy of our syste
(Root Mean Square Error) from our ANFIS 
development. 
 
Keywords:  ANFIS , neuro fuzzy system, congestion, Takagi Sugeno Fuzzy System, non

RMSE, MATLAB. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Penggunaan  transportasi yang tepat dan memadai adalah tantangan yang harus dihadapi dihampir semua 
kota di dunia. Kota-kota akan selalu mengalami masalah baru, yang timbul akibat sistem transportasi. Kota
kota besar di negara berkembang secara umum adalah sangat bergantung kepada transportasi jalan raya.

Dalam penelitian ini akan digunakan metoda 
melakuan prediksi tingkat kemacetan (congestion)
yang sangat efisien untuk pemodelan sistem non
dengan aturan if-then[2]. Keunggulan ANFIS jika dibandingkan dengan metoda tradisional dalam 
melakukan proses “estimasi” adalah : memil
otomatis dan cepat guna menemukan hubungan antara input dengan output suatu sistem non

Tingkat kemacetan lalu lintas jalan raya juga memiliki karakteristik non
hubungan yang linier antara parameter
kendaraan, volume kendaraan  per satuan waktu, tingkat keteraturan berlalu lintas  sebagai input sistem 
dengan Tingkat Kemacetan sebagai outputnya, sehingga p
System (ANFIS) dipilih sebagi metoda dalam penelitian ini , guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan 
efisien. 

 
2. ANFIS 
 

Neuro-fuzzy adalah gabungan dari dua sistem yaitu sistem logika 
neuro-fuzzy berdasar pada sistem inferensi 
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ABSTRACT 
 

This paper presents a modeling of road traffic  congestion prediction system using Adaptive Neuro 
Fuzzy Inference System (ANFIS).  The system is designed to emulate human’s expertise on
level  of traffic congestion  within Cileduk-Kebayoran Lama  Route . The traffic information comes from 
three input parameters , such as vehichle average velocity,  vehicle volume  and traffic regularity .  We 

olve this problem. Because neuro fuzzy modeling can be regarded as a bridge 
between neural network and qualitative fuzzy models. The established model is the used to predict the 
behaviour of the underlying system. We verify a moderate accuracy of our system  by comparing the RMSE 
(Root Mean Square Error) from our ANFIS – MATLAB simulation results, as a base for our modeling system 

ANFIS , neuro fuzzy system, congestion, Takagi Sugeno Fuzzy System, non-linear system, 

Penggunaan  transportasi yang tepat dan memadai adalah tantangan yang harus dihadapi dihampir semua 
kota akan selalu mengalami masalah baru, yang timbul akibat sistem transportasi. Kota

secara umum adalah sangat bergantung kepada transportasi jalan raya.
Dalam penelitian ini akan digunakan metoda Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)

(congestion) lalu lintas di jalan raya. ANFIS merupakan 
yang sangat efisien untuk pemodelan sistem non-linier serta sistem  berbasis knowledge yang dikarakterisasi 

then[2]. Keunggulan ANFIS jika dibandingkan dengan metoda tradisional dalam 
melakukan proses “estimasi” adalah : memiliki kemampuan untuk melakukan proses 
otomatis dan cepat guna menemukan hubungan antara input dengan output suatu sistem non

Tingkat kemacetan lalu lintas jalan raya juga memiliki karakteristik non-linier, dimana tidak ada 
an yang linier antara parameter-parameter penyebab kemacetan seperti: tingkat kecepatan rata

kendaraan, volume kendaraan  per satuan waktu, tingkat keteraturan berlalu lintas  sebagai input sistem 
dengan Tingkat Kemacetan sebagai outputnya, sehingga pendekatan Adaptive Neuro Fuzzy Inference 
System (ANFIS) dipilih sebagi metoda dalam penelitian ini , guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan 

adalah gabungan dari dua sistem yaitu sistem logika fuzzy dan jaringan syaraf tiruan. Sistem 
berdasar pada sistem inferensi fuzzy yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran yang 
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Prototipe Model Penduga Tingkat Kemacetan Jalan Raya  
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System :  

 

This paper presents a modeling of road traffic  congestion prediction system using Adaptive Neuro 
Fuzzy Inference System (ANFIS).  The system is designed to emulate human’s expertise on specifying  three 

Kebayoran Lama  Route . The traffic information comes from 
three input parameters , such as vehichle average velocity,  vehicle volume  and traffic regularity .  We 

olve this problem. Because neuro fuzzy modeling can be regarded as a bridge 
between neural network and qualitative fuzzy models. The established model is the used to predict the 

m  by comparing the RMSE 
MATLAB simulation results, as a base for our modeling system 

linear system, 

Penggunaan  transportasi yang tepat dan memadai adalah tantangan yang harus dihadapi dihampir semua 
kota akan selalu mengalami masalah baru, yang timbul akibat sistem transportasi. Kota-

secara umum adalah sangat bergantung kepada transportasi jalan raya. 
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk 
lalu lintas di jalan raya. ANFIS merupakan suatu metoda 

yang dikarakterisasi 
then[2]. Keunggulan ANFIS jika dibandingkan dengan metoda tradisional dalam 

iki kemampuan untuk melakukan proses searching secara 
otomatis dan cepat guna menemukan hubungan antara input dengan output suatu sistem non-linier[4]. 

linier, dimana tidak ada 
parameter penyebab kemacetan seperti: tingkat kecepatan rata-rata 

kendaraan, volume kendaraan  per satuan waktu, tingkat keteraturan berlalu lintas  sebagai input sistem 
endekatan Adaptive Neuro Fuzzy Inference 

System (ANFIS) dipilih sebagi metoda dalam penelitian ini , guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan 

dan jaringan syaraf tiruan. Sistem 
yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran yang 

mailto:wisnoeex@yahoo.com
mailto:prabowopw@yahoo.com


 

diturunkan dari sistem jaringan syaraf tiruan. Dengan demikian, sistem 
kelebihan yang dimiliki oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem jaringan syaraf tiruan[1]. Dari 
kemampuannya untuk belajar maka sistem 
inference systems). 

Seperti terlihat pada Gambar 2.1, sistem ANFIS terdiri dari 5 lapisan, lapisan yang disimbolkan dengan 
kotak adalah lapisan yang bersifat adaptif. Sedangkan yang disimbolkan dengan lingkaran adalah bersifat 
tetap. Setiap keluaran dari masing-masing lapisan disimbolkan dengan 
dan l adalah menunjukan urutan lapisannya. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap lapisan, yaitu[4]:
 
Lapisan 1.  

Berfungsi untuk membangkitkan derajat keanggotaan
 

dan  

 
dengan x dan y adalah masukan simpul ke

                                       
 

dengan {ai, bi dan ci}adalah parameter dari fungsi keanggotaan atau disebut sebagai parameter 
 
Lapisan 2 

Berfungsi untuk membangkitkan firing

Lapisan 3 
Menormalkan firing strength 

Lapisan 4 
Menghitung keluaran kaidah berdasarkan parameter 

Lapisan 5 
Menghitung sinyal keluaran ANFIS dengan menjumlahkan s
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diturunkan dari sistem jaringan syaraf tiruan. Dengan demikian, sistem neuro-fuzzy
iki oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem jaringan syaraf tiruan[1]. Dari 

kemampuannya untuk belajar maka sistem neuro-fuzzy sering disebut sebagai ANFIS (adaptive neuro fuzzy 

 
Gambar 2.1. Struktur ANFIS 

 
2.1, sistem ANFIS terdiri dari 5 lapisan, lapisan yang disimbolkan dengan 

kotak adalah lapisan yang bersifat adaptif. Sedangkan yang disimbolkan dengan lingkaran adalah bersifat 
masing lapisan disimbolkan dengan Ol,i dengan  i adalah urutan simpul 

dan l adalah menunjukan urutan lapisannya. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap lapisan, yaitu[4]:

Berfungsi untuk membangkitkan derajat keanggotaan 

 ………………(1) 

 …………………(2) 

simpul ke-i 

 …….……..…………(3) 

}adalah parameter dari fungsi keanggotaan atau disebut sebagai parameter 

firing-strength dengan mengalikan setiap sinyal masukan.

 …(4) 

…………..(5) 

Menghitung keluaran kaidah berdasarkan parameter consequent {pi, qi dan ri} 

………(6) 

Menghitung sinyal keluaran ANFIS dengan menjumlahkan semua sinyal yang masuk 
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fuzzy memiliki semua 
iki oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem jaringan syaraf tiruan[1]. Dari 

adaptive neuro fuzzy 

2.1, sistem ANFIS terdiri dari 5 lapisan, lapisan yang disimbolkan dengan 
kotak adalah lapisan yang bersifat adaptif. Sedangkan yang disimbolkan dengan lingkaran adalah bersifat 

i adalah urutan simpul 
dan l adalah menunjukan urutan lapisannya. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap lapisan, yaitu[4]: 

}adalah parameter dari fungsi keanggotaan atau disebut sebagai parameter premise. 

dengan mengalikan setiap sinyal masukan. 

 



 

 
3. SIMULASI 
 

Data Penelitian dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. 100 data pertama digunakan  sebagai 
2. 100 data kedua digunakan sebagai 
 
Tahapan Proses Simulasi: 
1. Tahap Load Data  (Tahap Memasukkan Data)
2. Tahap  Generate FIS  (Tahap Membangkitkan FIS)
3. Tahap Train FIS  (Tahap Pembelajaran FIS)
4. Tahap Test FIS  (Tahap Validasi FIS)
 
Tahap Load Data  Adalah tahap memasukkan

load, yaitu training data  dan testing data
pertama dengan cara membuka File, yang kedua dengan cara memindahkan data yang sudah terleb
berada dalam Workspace Matlab. 

Dalam hal ini, yang digunakan adalah cara melakukan load data dari dalam 
cara ini lebih meyakinkan, karena isi dari data dapat dilihat didalam 

Sebelum dapat melakukan proses pembelajaran, maka harus dibangkitkan terlebih dulu struktur dari 
model FIS. Untuk keperluan ini digunakan Grid

Parameter Input: meliputi banyaknya INPUT 
INPUT MF dinyatakan dengan [3 3 3] , sedangkan tipe MF yang akan digunakan dalam kasus ini ada 4 tipe :  
trimf, trapmf, gbellmf (sugeno default), dan gaussmf. 

Parameter Output: ada 2 parameter output, yaitu Tipe Constant dan Linea
digunakan Parameter Output jenis Linear , yang merupakan parameter default untuk ANFIS.
 
 
4. HASIL SIMULASI 
 

Berdasarkan simulasi ANFIS yang dilakukan di atas, dengan menggunakan epoch sebanyak 500 epoch, 
serta jumlah rule sebanyak 27 rule pada setiap tahap simulasi, maka didapatkan hasil simulasi dengan 
kategori berdasarkan jenis Algoritma yang digunakan, yaitu 
Algorithm, selain itu juga berdasarkan tipe MF (
simulasi. 

Tabel 4.1. RMSE Proses Training
Fungsi 

Keanggotaan

trimf 
trapmf 
gbellmf 
gaussmf 

 
Pada tabel 4.1. di atas dapat dilihat  bahwa pada proses pembelajaran (training) yang dilakukan , ternyata 

menghasilkan nilai RMSE terendah untuk algoritma Hybrid dengan gbellmf, yaitu 0,0859 . Selain itu terlihat 
dari tabel 4.1. bahwa Hybrid Algorithm secara rata r
dengan Backpropagation Algorithm. 
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 ………………(7) 

Data Penelitian dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 
100 data pertama digunakan  sebagai Training-Data (Data Pembelajaran) 
100 data kedua digunakan sebagai Testing-Data (Data Penguji Validitas) 

(Tahap Memasukkan Data) 
(Tahap Membangkitkan FIS) 

(Tahap Pembelajaran FIS) 
(Tahap Validasi FIS) 

Adalah tahap memasukkan data , dari file ke memori , ada 2 jenis data yang harus di 
testing data, ada 2 cara untuk memasukkan kedua jenis data tersebut, yang 

, yang kedua dengan cara memindahkan data yang sudah terleb

Dalam hal ini, yang digunakan adalah cara melakukan load data dari dalam workspace
cara ini lebih meyakinkan, karena isi dari data dapat dilihat didalam internal-worksheet Matlab.

melakukan proses pembelajaran, maka harus dibangkitkan terlebih dulu struktur dari 
model FIS. Untuk keperluan ini digunakan Grid-Partition untuk membangkitkan Single Output Sugeno FIS.

Parameter Input: meliputi banyaknya INPUT – MF (membership Function)  dalam kasus ini banyaknya 
INPUT MF dinyatakan dengan [3 3 3] , sedangkan tipe MF yang akan digunakan dalam kasus ini ada 4 tipe :  
trimf, trapmf, gbellmf (sugeno default), dan gaussmf.  

Parameter Output: ada 2 parameter output, yaitu Tipe Constant dan Linear, dalam kasus ini akan 
digunakan Parameter Output jenis Linear , yang merupakan parameter default untuk ANFIS.

Berdasarkan simulasi ANFIS yang dilakukan di atas, dengan menggunakan epoch sebanyak 500 epoch, 
27 rule pada setiap tahap simulasi, maka didapatkan hasil simulasi dengan 

kategori berdasarkan jenis Algoritma yang digunakan, yaitu Hybrid Algorithm  dan 
, selain itu juga berdasarkan tipe MF (Membership Function) yang digunakan p

 
Tabel 4.1. RMSE Proses Training 

Keanggotaan 
RMSE (Root Mean Square Error) 

Hybrid 
Algorithm 

Back propagation 
Algorithm 

0,5693 1,1044 
0,6979 1,1453 
0,0859 1,1220 
0,1635 1,1205 

4.1. di atas dapat dilihat  bahwa pada proses pembelajaran (training) yang dilakukan , ternyata 
menghasilkan nilai RMSE terendah untuk algoritma Hybrid dengan gbellmf, yaitu 0,0859 . Selain itu terlihat 
dari tabel 4.1. bahwa Hybrid Algorithm secara rata rata memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan 
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data , dari file ke memori , ada 2 jenis data yang harus di 
, ada 2 cara untuk memasukkan kedua jenis data tersebut, yang 

, yang kedua dengan cara memindahkan data yang sudah terlebih dahulu 

workspace Matlab, karena 
Matlab. 

melakukan proses pembelajaran, maka harus dibangkitkan terlebih dulu struktur dari 
Partition untuk membangkitkan Single Output Sugeno FIS. 

alam kasus ini banyaknya 
INPUT MF dinyatakan dengan [3 3 3] , sedangkan tipe MF yang akan digunakan dalam kasus ini ada 4 tipe :  

r, dalam kasus ini akan 
digunakan Parameter Output jenis Linear , yang merupakan parameter default untuk ANFIS. 

Berdasarkan simulasi ANFIS yang dilakukan di atas, dengan menggunakan epoch sebanyak 500 epoch, 
27 rule pada setiap tahap simulasi, maka didapatkan hasil simulasi dengan 

dan Backpropagation 
) yang digunakan pada setiap tahap 

4.1. di atas dapat dilihat  bahwa pada proses pembelajaran (training) yang dilakukan , ternyata 
menghasilkan nilai RMSE terendah untuk algoritma Hybrid dengan gbellmf, yaitu 0,0859 . Selain itu terlihat 

ata memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan 



 

Tabel 4.2. RMSE Proses Validasi
Fungsi 

Keanggotaan

trimf 
trapmf 
gbellmf 
gaussmf 

 
Pada tabel 4.2. dapat dilihat  bahwa pada proses validasi, menghasilkan nilai RMSE terendah untuk 

algoritma Backpropagation dengan trimf, yaitu 1,1079. Selain itu terlihat bahwa Backpropagation 
secara rata rata memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan Hybrid Algorithm.

 

Gambar 4.1. RMSE Proses Training

Gambar 4.2. RMSE Proses Validasi
 
Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang tepat memungkinkan 

untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik. Algoritma Hybrid dalam simulasi ini cocok digunakan 
untuk proses pembelajaran (training), sedangkan algoritma Backpropagation dalam simulasi ini cocok 
digunakan untuk menguji proses validasi.

 
 
5. PENGUJIAN PROTOTIPE SISTEM
 

Berdasarkan model yang didapat dari hasil simulasi, maka dilakukan pembuatan prototipe perangkat 
lunak. Dimana uji kelayakan perangkat lunak digunakan metoda matrik dari SQA (Software Quality 
Assurance)[6], dengan hasil seperti pada tabel

No Metrik 
1 Auditability 
2 Accuracy 
3 Completeness 
4 Error Tolerance 
5 Execution Efficiency 
6 Operability 
7 Simplicity 
8 Training 
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Tabel 4.2. RMSE Proses Validasi 

Keanggotaan 
RMSE (Root Mean Square Error) 

Hybrid 
Algorithm 

Backpropagation Algorithm 

2,0226 1,1079 
2,5733 1,1567 
2,7779 1,1244 
3,4832 1,1219 

Pada tabel 4.2. dapat dilihat  bahwa pada proses validasi, menghasilkan nilai RMSE terendah untuk 
algoritma Backpropagation dengan trimf, yaitu 1,1079. Selain itu terlihat bahwa Backpropagation 
secara rata rata memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan Hybrid Algorithm. 

 
Gambar 4.1. RMSE Proses Training 

 

 
Gambar 4.2. RMSE Proses Validasi 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang tepat memungkinkan 
ntuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik. Algoritma Hybrid dalam simulasi ini cocok digunakan 

untuk proses pembelajaran (training), sedangkan algoritma Backpropagation dalam simulasi ini cocok 
digunakan untuk menguji proses validasi. 

PROTOTIPE SISTEM 

Berdasarkan model yang didapat dari hasil simulasi, maka dilakukan pembuatan prototipe perangkat 
lunak. Dimana uji kelayakan perangkat lunak digunakan metoda matrik dari SQA (Software Quality 
Assurance)[6], dengan hasil seperti pada tabel 4.3 di bawah ini 

 
Tabel 4.3 Matrik SQA 

Deskripsi 
Memenuhi standard atau tidak 
Keakuratan komputasi 
Kelengkapan 
Toleransi terhadap kesalahan 
Kinerja Eksekusi 
Kemudahan untuk dioperasikan 
Kemudahan untuk difahami 
Kemudahan  pembelajaran fasilitas Help 
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Pada tabel 4.2. dapat dilihat  bahwa pada proses validasi, menghasilkan nilai RMSE terendah untuk 
algoritma Backpropagation dengan trimf, yaitu 1,1079. Selain itu terlihat bahwa Backpropagation Algorithm 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang tepat memungkinkan 
ntuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik. Algoritma Hybrid dalam simulasi ini cocok digunakan 

untuk proses pembelajaran (training), sedangkan algoritma Backpropagation dalam simulasi ini cocok 

Berdasarkan model yang didapat dari hasil simulasi, maka dilakukan pembuatan prototipe perangkat 
lunak. Dimana uji kelayakan perangkat lunak digunakan metoda matrik dari SQA (Software Quality 

Bobot 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 



 

 

User 
1 

#1 76 

#2 83 

#3 74 

#4 72 

#5 84 

 
Tabel 4.4. tersebut  merupakan hasil angket yang dilakukan 

user dan diambil secara acak. 
 
Skor = <SkorAuditability>*0.125 + <SkorAccuracy>*0.125 + <SkorCompleteness>*0.125 + 

<SkorErrorTolerance>*0.125 + <SkorExecutionEfficiency>*0.125 + 
<SkorOperability>*0.125 + <SkorSimp

 
Skor rata-rata yang dihasilkan adalah 78,1 sedangkan nilai optimal untuk sebuah perangkat lunak 

berdasarkan uji SQA adalah 80. 
 
 
6. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil simulasi ANFIS yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis Algoritma 
Pembelajaran yang berbed, yaitu Hybrid Algorithm
parameter Input dan Output yang berbeda, maka dalam kasus ini Pemodelan
optimal adalah dengan menggunakan Hybrid Algorithm serta MF “gbellmf” dengan RMSE bernilai 0.0859. 
Sedangkan Pemodelan yang paling Optimal yang menghasilkan nilai RMSE terendah untuk proses validasi 
model adalah Pemodelan dengan Backpropagation dengan MF “trimf” dengan RMSE bernilai 1.1079

Hasil uji kelayakan perangkat lunak , cukup baik karena mendekati nilai  standar SQA 80 untuk suatu 
kualitas peangkat lunak yang baik.  Sehingga prototipe pemodelan tersebut diharapkan  bisa digu
memprediksi, untuk tingkat kemacetan lalu lintas jalan raya rute cileduk kebayoran lama.
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Tabel 4.4. Hasil evaluasi SQA 
Skor Metrik 

Skor 
2 3 4 5 6 7 8 

78 71 70 87 72 87 71 76,5 

77 70 83 87 84 71 70 78,125 

87 85 75 87 81 74 70 79,125 

74 86 75 70 79 71 88 76,875 

80 71 76 88 72 87 81 79,875 

Rata-Rata 78,1 

Tabel 4.4. tersebut  merupakan hasil angket yang dilakukan pada 5 orang pengamat yang berperan sebagi 

<SkorAuditability>*0.125 + <SkorAccuracy>*0.125 + <SkorCompleteness>*0.125 + 
<SkorErrorTolerance>*0.125 + <SkorExecutionEfficiency>*0.125 + 
<SkorOperability>*0.125 + <SkorSimplicity>*0.125 + <SkorTraining>*0.125

rata yang dihasilkan adalah 78,1 sedangkan nilai optimal untuk sebuah perangkat lunak 

Berdasarkan hasil simulasi ANFIS yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis Algoritma 
Hybrid Algorithm dan Backpropagation Algorithm, serta menggunakan 

parameter Input dan Output yang berbeda, maka dalam kasus ini Pemodelan Pembelajaran yang paling 
optimal adalah dengan menggunakan Hybrid Algorithm serta MF “gbellmf” dengan RMSE bernilai 0.0859. 
Sedangkan Pemodelan yang paling Optimal yang menghasilkan nilai RMSE terendah untuk proses validasi 

ackpropagation dengan MF “trimf” dengan RMSE bernilai 1.1079
Hasil uji kelayakan perangkat lunak , cukup baik karena mendekati nilai  standar SQA 80 untuk suatu 

kualitas peangkat lunak yang baik.  Sehingga prototipe pemodelan tersebut diharapkan  bisa digu
memprediksi, untuk tingkat kemacetan lalu lintas jalan raya rute cileduk kebayoran lama.  
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 Desain Sistem Fuzzy Menggunakan Toolbox Matlab. 

Software Engineering: A Practitioner's Approach (6th ed.), McGraw

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

pada 5 orang pengamat yang berperan sebagi 

<SkorAuditability>*0.125 + <SkorAccuracy>*0.125 + <SkorCompleteness>*0.125 + 

licity>*0.125 + <SkorTraining>*0.125 

rata yang dihasilkan adalah 78,1 sedangkan nilai optimal untuk sebuah perangkat lunak 

Berdasarkan hasil simulasi ANFIS yang dilakukan dengan menggunakan dua jenis Algoritma 
, serta menggunakan 

Pembelajaran yang paling 
optimal adalah dengan menggunakan Hybrid Algorithm serta MF “gbellmf” dengan RMSE bernilai 0.0859. 
Sedangkan Pemodelan yang paling Optimal yang menghasilkan nilai RMSE terendah untuk proses validasi 

ackpropagation dengan MF “trimf” dengan RMSE bernilai 1.1079 
Hasil uji kelayakan perangkat lunak , cukup baik karena mendekati nilai  standar SQA 80 untuk suatu 

kualitas peangkat lunak yang baik.  Sehingga prototipe pemodelan tersebut diharapkan  bisa digunakan untuk 
 

and Programming 

hall, 1997. 
Desain Sistem Fuzzy Menggunakan Toolbox Matlab. Yogyakarta, 

, McGraw-Hill, 2005. 



 

KAJIAN PENERAPAN 
UNTUK EFISIENSI ENERGI 

PADA FASILITAS SERVER DATA PERUSAHAAN : 
STUDI KASUS PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

1) Universitas Budi Luhur, 
2) Universitas Budi Luhur, 

Isu utama mengenai perkembangan teknologi sebagai faktor pendorong globalisasi adalah eksploitasi 
sumber daya alam yang semakin mendorong kearah penurunan kualitas lingku
merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung kelestarian lingkungan, dengan cara menggunakan 
sumber daya komputasi secara efisien. Seiring pertumbuhan kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) yang 
terus meningkat, perusahaan terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta 
secara cepat dan optimal, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk mendukung pencapaian 
tersebut, perusahaan perlu melakukan perubahan
caranya yaitu dengan meningkatkan performance kinerja server dan infrastruktur pendukungnya, yang 
merupakan bagian terpenting dalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) untuk 
menampung dan memproses data peserta. Namun peru
penggunaan sumber daya di masing
Computing, diharapkan dapat menjadi solusi bagi manajemen untuk bisa melakukan penghematan / 
efisiensi, baik dalam hal penggunaan sumber daya maupun terhadap pembiayaan operasional. Dalam 
kajian penerapan ini digunakan metode analisis SWOT dan metode ANP (Analytical Network Process), yang 
digunakan untuk mengidentifikasi faktor
diperoleh alternatif-alternatif strategi penerapan Green Computing. Penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan sebuah model yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 
prioritas dari alternatif-alternatif strategi ya
server, tetapi dapat juga diterapkan di semua bagian pendukung proses bisnis PT. Jamsostek (Persero).
 
Kata kunci : green computing, analisis SWOT, Analytical Network Process (ANP), server, alterna
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

Istilah Green IT atau Green Computing
penyelamatan lingkungan. Dan di beberapa perusahaan, organisasi, dan media bahkan sudah menjadi agenda 
tersendiri bagi perusahaan untuk mencapai 
mengembangkan serta memperluas target
seluruh peserta Jamsostek secara cepat dan optimal. Dengan dukungan dari pihak manajemen,  PT. 
Jamsostek (Persero)  melakukan perubahan
infrastruktur IT. Perubahan yang terjadi di infrastruktur IT PT. Jamsostek (Persero), ternyata menimbulkan 
permasalahan tersendiri, antara lain yaitu tidak optimalnya pemanfaatan server di Kantor Cabang dan Kantor 
Wilayah, yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam operasional pelayanan bisnis PT. Jamsostek 
(Persero).  
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ABSTRAK 
 

Isu utama mengenai perkembangan teknologi sebagai faktor pendorong globalisasi adalah eksploitasi 
sumber daya alam yang semakin mendorong kearah penurunan kualitas lingkungan. Green computing 
merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung kelestarian lingkungan, dengan cara menggunakan 
sumber daya komputasi secara efisien. Seiring pertumbuhan kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) yang 

s berupaya untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta 
secara cepat dan optimal, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk mendukung pencapaian 
tersebut, perusahaan perlu melakukan perubahan-perubahan terhadap system yang ada saat ini. 
caranya yaitu dengan meningkatkan performance kinerja server dan infrastruktur pendukungnya, yang 
merupakan bagian terpenting dalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) untuk 
menampung dan memproses data peserta. Namun perubahan tersebut menimbulkan dampak terhadap 
penggunaan sumber daya di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Penerapan Green 
Computing, diharapkan dapat menjadi solusi bagi manajemen untuk bisa melakukan penghematan / 

gunaan sumber daya maupun terhadap pembiayaan operasional. Dalam 
kajian penerapan ini digunakan metode analisis SWOT dan metode ANP (Analytical Network Process), yang 
digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan perus

alternatif strategi penerapan Green Computing. Penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan sebuah model yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

alternatif strategi yang diperoleh. Kajian ini tidak hanya dapat diterapkan pada 
server, tetapi dapat juga diterapkan di semua bagian pendukung proses bisnis PT. Jamsostek (Persero).

green computing, analisis SWOT, Analytical Network Process (ANP), server, alterna

Green Computing mulai muncul dalam topik-topik pembicaraan tentang 
penyelamatan lingkungan. Dan di beberapa perusahaan, organisasi, dan media bahkan sudah menjadi agenda 
tersendiri bagi perusahaan untuk mencapai Go Green. PT. Jamsostek (Persero), saat ini dalam upaya 

gembangkan serta memperluas target-target kepesertaan, dituntut dapat memberikan pelayanan kepada 
seluruh peserta Jamsostek secara cepat dan optimal. Dengan dukungan dari pihak manajemen,  PT. 
Jamsostek (Persero)  melakukan perubahan-perubahan terhadap infrastruktur yang ada, salah satunya adalah 
infrastruktur IT. Perubahan yang terjadi di infrastruktur IT PT. Jamsostek (Persero), ternyata menimbulkan 
permasalahan tersendiri, antara lain yaitu tidak optimalnya pemanfaatan server di Kantor Cabang dan Kantor 
Wilayah, yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam operasional pelayanan bisnis PT. Jamsostek 
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GREEN COMPUTING 

PADA FASILITAS SERVER DATA PERUSAHAAN :  

Isu utama mengenai perkembangan teknologi sebagai faktor pendorong globalisasi adalah eksploitasi 
ngan. Green computing 

merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung kelestarian lingkungan, dengan cara menggunakan 
sumber daya komputasi secara efisien. Seiring pertumbuhan kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) yang 

s berupaya untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh peserta 
secara cepat dan optimal, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk mendukung pencapaian 

perubahan terhadap system yang ada saat ini. Salah satu 
caranya yaitu dengan meningkatkan performance kinerja server dan infrastruktur pendukungnya, yang 
merupakan bagian terpenting dalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) untuk 

bahan tersebut menimbulkan dampak terhadap 
masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Penerapan Green 

Computing, diharapkan dapat menjadi solusi bagi manajemen untuk bisa melakukan penghematan / 
gunaan sumber daya maupun terhadap pembiayaan operasional. Dalam 

kajian penerapan ini digunakan metode analisis SWOT dan metode ANP (Analytical Network Process), yang 
faktor internal dan eksternal di lingkungan perusahaan, sehingga 

alternatif strategi penerapan Green Computing. Penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan sebuah model yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

ng diperoleh. Kajian ini tidak hanya dapat diterapkan pada 
server, tetapi dapat juga diterapkan di semua bagian pendukung proses bisnis PT. Jamsostek (Persero). 

green computing, analisis SWOT, Analytical Network Process (ANP), server, alternatif strate 

topik pembicaraan tentang 
penyelamatan lingkungan. Dan di beberapa perusahaan, organisasi, dan media bahkan sudah menjadi agenda 

. PT. Jamsostek (Persero), saat ini dalam upaya 
target kepesertaan, dituntut dapat memberikan pelayanan kepada 

seluruh peserta Jamsostek secara cepat dan optimal. Dengan dukungan dari pihak manajemen,  PT. 
rastruktur yang ada, salah satunya adalah 

infrastruktur IT. Perubahan yang terjadi di infrastruktur IT PT. Jamsostek (Persero), ternyata menimbulkan 
permasalahan tersendiri, antara lain yaitu tidak optimalnya pemanfaatan server di Kantor Cabang dan Kantor 
Wilayah, yang merupakan salah satu infrastruktur penting dalam operasional pelayanan bisnis PT. Jamsostek 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka permasalahan utama adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan 

dalam penerapan Green Computing di PT. Jamsostek (Persero) dengan melihat kondisi infrastruktur server 
data saat ini. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor
Green Computing pada infrastruktur IT di perusahaan dan kemudian menganalisa faktor
sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas dari alternatif strategi p
 
 
 
1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru kepada manajemen dalam menentukan prioritas 
strategi penerapan green computing pada fasilitas server data dan infrastruktur lainnya di lingkungan PT. 
Jamsostek (Persero). Serta diharapkan dapat meningkatkan kepedulian karyawan perusahaan terhadap 
konsumsi energi dari setiap infrastuktur IT yang digunakan, khususnya server data.

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Green Computing 

Green Computing adalah perilaku penggun
komputer dan segala hal yang berhubungan dengannya secara efisien, dengan cara memaksimalkan  efisiensi 
energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal 
teknis lainnya. 

Cikal bakal Green Computing
Agency (EPA) merelease program Energy Star
efisiensi energi pada teknologi monitor, pengontrol iklim, dan teknologi lain. 
dengan teknologi meningkat pesat. Menurut penelitian dari Intel
melakukan audit energi dan hanya 29% perusahaan yang berinvestasi di PC hemat energi 
Perusahaan-perusahaan tersebut banyak  kehilangan uang karena tidak tahu apa yang mereka habiskan dan 
bagaimana mereka dapat mengurangi biaya
tersebut mulai berpikir untuk melakukan penghematan energi. Ada beberapa alasan mengapa sebuah 
perusahaan menerapkan green computing
1) Perubahan Iklim (Climate Change

yang menyebabkan iklim global dan kerusakan lingkungan. 
2) Penghematan (Saving): Green Computing

waktu. Pengurangan biaya energi untuk server, pendinginan dan pencahayaan akan menghasilkan 
penghematan yang serius bagi banyak perusahaan.

3) Keandalan Daya (Reliability of Power
pasokan energi menurun. Hemat energi sist

4) Konsumsi Daya Komputasi telah mencapai titik kritis.
 
2.2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode 
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (
atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT adalah alat dukungan penting untuk pengambilan keputusan dan 
digunakan untuk menganalisis sebuah organisasi internal dan eksternal lingkungan ([Kangas,et.al, 2003], 5). 

 
a. Komponen SWOT 

Penjelasan dari masing-masing komponen SWOT adalah seb
1) Kekuatan 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan
dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. 

2) Kelemahan 
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Berdasarkan latar belakang maka permasalahan utama adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan 
di PT. Jamsostek (Persero) dengan melihat kondisi infrastruktur server 

litian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung penerapan 
pada infrastruktur IT di perusahaan dan kemudian menganalisa faktor

sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas dari alternatif strategi penerapan Green Computing

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru kepada manajemen dalam menentukan prioritas 
pada fasilitas server data dan infrastruktur lainnya di lingkungan PT. 

tek (Persero). Serta diharapkan dapat meningkatkan kepedulian karyawan perusahaan terhadap 
konsumsi energi dari setiap infrastuktur IT yang digunakan, khususnya server data. 

adalah perilaku penggunaan sumber daya komputasi maupun pengembangan 
komputer dan segala hal yang berhubungan dengannya secara efisien, dengan cara memaksimalkan  efisiensi 
energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal 

Green Computing dimulai pada tahun 1992. Saat US Environmental Protection 
Energy Star, yaitu program promosi dan penghargaan bagi penerap 

efisiensi energi pada teknologi monitor, pengontrol iklim, dan teknologi lain. Konsumsi daya yang terkait 
dengan teknologi meningkat pesat. Menurut penelitian dari Intel, 80% dari perusahaan tidak pernah
melakukan audit energi dan hanya 29% perusahaan yang berinvestasi di PC hemat energi 

perusahaan tersebut banyak  kehilangan uang karena tidak tahu apa yang mereka habiskan dan 
bagaimana mereka dapat mengurangi biaya-biaya ([Toby, et.al,2008], 5). Sehingga perusahaan
tersebut mulai berpikir untuk melakukan penghematan energi. Ada beberapa alasan mengapa sebuah 

green computing atau komputer yang efisien energi ([Phillip,2009],1), yaitu : 
Climate Change): penelitian konklusif menunjukkan bahwa emisi CO

yang menyebabkan iklim global dan kerusakan lingkungan.  
Green Computing dapat menyebabkan penghematan yang serius dari waktu ke 

biaya energi untuk server, pendinginan dan pencahayaan akan menghasilkan 
penghematan yang serius bagi banyak perusahaan. 

Reliability of Power): Sebagai tuntutan energi dunia meningkat, mengakibatkan 
pasokan energi menurun. Hemat energi sistem membantu menjaga konsumsi daya yang lebih rendah.
Konsumsi Daya Komputasi telah mencapai titik kritis. 

adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 
), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu 
SWOT adalah alat dukungan penting untuk pengambilan keputusan dan 

digunakan untuk menganalisis sebuah organisasi internal dan eksternal lingkungan ([Kangas,et.al, 2003], 5). 

masing komponen SWOT adalah sebagai berikut ([Pear,1997

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing 
dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.  
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Berdasarkan latar belakang maka permasalahan utama adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan 
di PT. Jamsostek (Persero) dengan melihat kondisi infrastruktur server 

faktor apa saja yang mendukung penerapan 
pada infrastruktur IT di perusahaan dan kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut 

Green Computing. 

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru kepada manajemen dalam menentukan prioritas 
pada fasilitas server data dan infrastruktur lainnya di lingkungan PT. 

tek (Persero). Serta diharapkan dapat meningkatkan kepedulian karyawan perusahaan terhadap 

aan sumber daya komputasi maupun pengembangan 
komputer dan segala hal yang berhubungan dengannya secara efisien, dengan cara memaksimalkan  efisiensi 
energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal 

Environmental Protection 
, yaitu program promosi dan penghargaan bagi penerap 

Konsumsi daya yang terkait 
, 80% dari perusahaan tidak pernah 

melakukan audit energi dan hanya 29% perusahaan yang berinvestasi di PC hemat energi – [Intel, 2006]. 
perusahaan tersebut banyak  kehilangan uang karena tidak tahu apa yang mereka habiskan dan 

y, et.al,2008], 5). Sehingga perusahaan-perusahaan 
tersebut mulai berpikir untuk melakukan penghematan energi. Ada beberapa alasan mengapa sebuah 

atau komputer yang efisien energi ([Phillip,2009],1), yaitu :  
): penelitian konklusif menunjukkan bahwa emisi CO2 dan lainnya 

dapat menyebabkan penghematan yang serius dari waktu ke 
biaya energi untuk server, pendinginan dan pencahayaan akan menghasilkan 

: Sebagai tuntutan energi dunia meningkat, mengakibatkan 
em membantu menjaga konsumsi daya yang lebih rendah. 

yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 
) dalam suatu proyek 

SWOT adalah alat dukungan penting untuk pengambilan keputusan dan 
digunakan untuk menganalisis sebuah organisasi internal dan eksternal lingkungan ([Kangas,et.al, 2003], 5).  

1997], 8): 

keunggulan lain relatif terhadap pesaing 



 

Kelemahan adalah keterbatasan atau
secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan.

3) Peluang 
Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

4) Ancaman 
Ancaman adalah situasi penting yang tidak

Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa dalam penyusunan SWOT terdapat empat langkah utama 
yang harus dilakukan, yaitu : 
1) Mengidentifikasi existing strategy dalam institusi sebelumnya.
2) Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi di masa 

mendatang. 
3) Membuat cross tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada.
4) Menentukan katagorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strat

masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang. 
 
b. Matrik SWOT 

Matrik SWOT dihasilkan dari analisa SWOT yang disusun menjadi table menjadi strategi 
Threats (ST), Strategi Weaknesses-Opportunities

 
Tabel 

 STRENGTHS

OPPORTUNITIES 
Strategi SO 
Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan peluang

THREATS 
Strategi ST 
Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi ancaman

 
Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang

dihadapi perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
 
 
2.3. Analytical Network Process (ANP)
a. Definisi  Analytical Network  Process

Metode Analytic Network Process (ANP)
pada dominasi suatu pengaruh terhadap beberapa stakeholder atau alternatif melalui suatu atribut atau 
kriteria [Saaty, 2001]. 

ANP membebaskan kebutuhan untuk menyusun komponen dalam bentuk rantai lurus seperti da
hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk berkembang lebih alami sehingga merupakan cara yang lebih 
baik dalam untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan dengan memasukkan dependensi, 
feedback dan siklus pengaruh pada supermatriks. ANP l
menangkap apa yang terjadi pada dunia nyata.

 
b. Feedback Network 

Struktur feedback ini tidak memiliki bentuk lurus dari atas ke bawah seperti pada hirarki tapi lebih 
menyerupai jaringan dengan siklus yang menghubung
komponen itu sendiri. Struktur ini juga memiliki 
pengaruh dan tidak pernah menjadi tujuan jalur tersebut. 
dari jalur pengaruh dan tidak akan pernaj menjadi sumber dari jalur pengaruh yang ada. Contoh struktur 
feedback network dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang 
secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.  

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 
Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa dalam penyusunan SWOT terdapat empat langkah utama 

dalam institusi sebelumnya. 
ngkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi di masa 

antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada.
Menentukan katagorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang saat ini ada 
masih sesuai dengan perubahan lingkungan di masa mendatang.  

Matrik SWOT dihasilkan dari analisa SWOT yang disusun menjadi table menjadi strategi 
Opportunities (WO), Strategi Weaknesses-Threats (WT). 

Tabel 2-1. Matrik SWOT ([Marimin 2008], 60) 
STRENGTHS WEAKNESSES

Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

Strategi WO 
Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 
Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari ancaman

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang 
dihadapi perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

2.3. Analytical Network Process (ANP) 
Process (ANP) 

Analytic Network Process (ANP) adalah suatu teori pengukuran yang umumnya diaplikasikan 
pada dominasi suatu pengaruh terhadap beberapa stakeholder atau alternatif melalui suatu atribut atau 

ANP membebaskan kebutuhan untuk menyusun komponen dalam bentuk rantai lurus seperti da
hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk berkembang lebih alami sehingga merupakan cara yang lebih 
baik dalam untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan dengan memasukkan dependensi, 
feedback dan siklus pengaruh pada supermatriks. ANP lebih obyektif dan lebih memungkinkan untuk 
menangkap apa yang terjadi pada dunia nyata. 

ini tidak memiliki bentuk lurus dari atas ke bawah seperti pada hirarki tapi lebih 
menyerupai jaringan dengan siklus yang menghubungkan komponen-komponen di dalamnya pada 
komponen itu sendiri. Struktur ini juga memiliki sources dan sinks. Source node adalah asal dari suatu jalur 
pengaruh dan tidak pernah menjadi tujuan jalur tersebut. Sink node kebalikan dari source node
ari jalur pengaruh dan tidak akan pernaj menjadi sumber dari jalur pengaruh yang ada. Contoh struktur 

feedback network dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.  
Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa dalam penyusunan SWOT terdapat empat langkah utama 

ngkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi di masa 

antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada. 
egi yang saat ini ada 

Matrik SWOT dihasilkan dari analisa SWOT yang disusun menjadi table menjadi strategi Strengths-
(WT).  

WEAKNESSES 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 
memanfaatkan peluang 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari ancaman 

dan ancaman eksternal yang 
dihadapi perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

teori pengukuran yang umumnya diaplikasikan 
pada dominasi suatu pengaruh terhadap beberapa stakeholder atau alternatif melalui suatu atribut atau 

ANP membebaskan kebutuhan untuk menyusun komponen dalam bentuk rantai lurus seperti dalam 
hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk berkembang lebih alami sehingga merupakan cara yang lebih 
baik dalam untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dunia nyata. Dan dengan memasukkan dependensi, 

ebih obyektif dan lebih memungkinkan untuk 

ini tidak memiliki bentuk lurus dari atas ke bawah seperti pada hirarki tapi lebih 
komponen di dalamnya pada 

adalah asal dari suatu jalur 
source node yaitu tujuan 

ari jalur pengaruh dan tidak akan pernaj menjadi sumber dari jalur pengaruh yang ada. Contoh struktur 



 

Gambar 2-1 Hubungan source di network ([Saaty,1999],4)
 

c. Prioritas dalam Supermatriks 
Prioritas dari sebuah elemen dalam komponen adalah indikator dari prioritas komponen tersebut dalam 

keseluruhan susunan komponen. Untuk itu perlu dibandingkan antara komponen tersebut menurut pengaruh 
masing-masing komponen dalam supermatriks.

 
2.4. Tinjauan Studi  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan ditemukan beberapa penelitian yang membahas aplikasi 
dan penelitian Green Computing  dengan berbagai metode

Handaru, Jati [Handaru,2009], menganalisa penerapan 
pendekatan Analytic Network Processor
dalam penerapan Green Computing, dapat dilakukan ketika ada dependensi antara faktor strategis. Algoritma 
yang diusulkan menggunakan proses jaringan analitik (A
ketergantungan antara faktor-faktor pelaksanaan 
perguruan tinggi kesadaran, 2) pengadaan komputer, 3) kebutuhan yang meningkat untuk menghilangkan 
panas, dan 4) kepadatan meningkat peralatan listrik untuk meningkatkan pelaksanaan 
universitas. Namun, analisis SWOT tidak dapat secara kuantitatif menentukan berat dan pengaruh faktor
faktor strategis pada pelaksanaan alternatif 
antar faktor dependensi dengan mengubah semua faktor dari analisis SWOT menjadi strategi alternatif. 

Sania Khan [Khan,2010], membahas tentang penentuan prioritas parameter 
di India menggunakan Analytic Hierachy Process (AHP
melaksanakan praktek. Oleh karena itu, penting bagi negara
dan menempatkan mereka ke dalam praktek untuk mencakup semua bidang
organisasi internal, budaya kerja, aspek ekonomi, infrastruktur dan pelanggan seiring dengan pertumbuhan 
spektakuler dari teknologi saat ini.  

 
2.5. Tinjauan Obyek Penelitian 

PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 
penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

 
a. Jaringan Kantor 

PT. Jamsostek (Persero) memiliki 8 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, 
diharapkan PT. Jamsostek (Persero) dapat memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja swasta dan 
menjadi mitra bagi perusahaan melalui kantor

 
b. Platform Sistem  

Pada tahun 2006, PT. Jamsostek (Persero) melakukan perubahan system, dari desentralisasi database 
menjadi sentralisasi database. Sehingga proses transaksi saat ini lang
yang ada di data center. Namun pada kenyataannya, infrastruktur server yang masih ada di kantor 
cabang/wilayah, sampai saat ini masih digunakan, untuk kebutuhan historical data di masing
cabang/wilayah. 
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1 Hubungan source di network ([Saaty,1999],4) 

dari sebuah elemen dalam komponen adalah indikator dari prioritas komponen tersebut dalam 
keseluruhan susunan komponen. Untuk itu perlu dibandingkan antara komponen tersebut menurut pengaruh 

masing komponen dalam supermatriks. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan ditemukan beberapa penelitian yang membahas aplikasi 
dengan berbagai metode, antara lain: 

[Handaru,2009], menganalisa penerapan Green Computing di universitas dengan 
Analytic Network Processor. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses analisis SWOT 

dapat dilakukan ketika ada dependensi antara faktor strategis. Algoritma 
yang diusulkan menggunakan proses jaringan analitik (ANP), yang memungkinkan pengukuran 

faktor pelaksanaan Green Computing. Ada empat alternatif: 1) program 
perguruan tinggi kesadaran, 2) pengadaan komputer, 3) kebutuhan yang meningkat untuk menghilangkan 

eningkat peralatan listrik untuk meningkatkan pelaksanaan Green Computing
universitas. Namun, analisis SWOT tidak dapat secara kuantitatif menentukan berat dan pengaruh faktor
faktor strategis pada pelaksanaan alternatif Green Computing. ANP teknik yang digunakan untuk mengukur 
antar faktor dependensi dengan mengubah semua faktor dari analisis SWOT menjadi strategi alternatif. 

Sania Khan [Khan,2010], membahas tentang penentuan prioritas parameter Green IT
Hierachy Process (AHP). Menurut Khan, India menuju tahap embrio dalam 

melaksanakan praktek. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk penerapan 
dan menempatkan mereka ke dalam praktek untuk mencakup semua bidang-bidang seperti: 
organisasi internal, budaya kerja, aspek ekonomi, infrastruktur dan pelanggan seiring dengan pertumbuhan 

PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan perlindungan 
dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 

iko sosial. 

PT. Jamsostek (Persero) memiliki 8 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, 
diharapkan PT. Jamsostek (Persero) dapat memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja swasta dan 

melalui kantor-kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2006, PT. Jamsostek (Persero) melakukan perubahan system, dari desentralisasi database 
menjadi sentralisasi database. Sehingga proses transaksi saat ini langsung mengakses ke sebuah server data 
yang ada di data center. Namun pada kenyataannya, infrastruktur server yang masih ada di kantor 
cabang/wilayah, sampai saat ini masih digunakan, untuk kebutuhan historical data di masing
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dari sebuah elemen dalam komponen adalah indikator dari prioritas komponen tersebut dalam 
keseluruhan susunan komponen. Untuk itu perlu dibandingkan antara komponen tersebut menurut pengaruh 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan ditemukan beberapa penelitian yang membahas aplikasi 

di universitas dengan 
. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses analisis SWOT 

dapat dilakukan ketika ada dependensi antara faktor strategis. Algoritma 
NP), yang memungkinkan pengukuran 

. Ada empat alternatif: 1) program 
perguruan tinggi kesadaran, 2) pengadaan komputer, 3) kebutuhan yang meningkat untuk menghilangkan 

Green Computing di 
universitas. Namun, analisis SWOT tidak dapat secara kuantitatif menentukan berat dan pengaruh faktor-

digunakan untuk mengukur 
antar faktor dependensi dengan mengubah semua faktor dari analisis SWOT menjadi strategi alternatif.  

Green IT untuk Industri IT 
). Menurut Khan, India menuju tahap embrio dalam 

negara berkembang untuk penerapan Green IT 
bidang seperti: Lingkungan, 

organisasi internal, budaya kerja, aspek ekonomi, infrastruktur dan pelanggan seiring dengan pertumbuhan 

memberikan perlindungan 
dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian 
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 

PT. Jamsostek (Persero) memiliki 8 Kantor Wilayah dan 121 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, 
diharapkan PT. Jamsostek (Persero) dapat memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja swasta dan 

kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pada tahun 2006, PT. Jamsostek (Persero) melakukan perubahan system, dari desentralisasi database 
sung mengakses ke sebuah server data 

yang ada di data center. Namun pada kenyataannya, infrastruktur server yang masih ada di kantor 
cabang/wilayah, sampai saat ini masih digunakan, untuk kebutuhan historical data di masing-masing kantor 



 

Perubahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi data, memungkinkan seluruh kantor cabang dapat 
melihat dan melakukan proses secara cepat., tidak ada lagi permintaan data atau pengiriman data dari dan ke 
kantor cabang yang bersangkutan.  
 
 
3. DESAIN PENELITIAN 
 
Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bermaksud membuktikan hipotesa yang dibangun dengan pendekatan 
Analytic Network Process (ANP), untuk mendapatkan hasil berupa langkah
yang harus dilakukan pada proses penerapan 
(Persero) dan diuji menggunakan perangkat lunak 

Populasi survei ini adalah karyawan IT di kantor cabang dan kantor pusat
langsung pada server data di masing
berdasarkan pertimbangan ahli (expert Judgement

 
Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari data primer dengan melakukan survei sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dan pada saat yang sama, penelitian ini juga mencari data sekunder 
guna memperkaya pengetahuan dan literat
melakukan analisa dan membuat model dalam bentuk kuisioner perbandingan berpasangan (
comparisons). 

 
Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awal untuk 
penelitian pendahuluan dilakukan kuesioner dengan pendekatan metode 
menentukan elemen-elemen yang signifikan pada masing
kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan alternatif pilihan. Dan diolah 
menggunakan uji Cochran Q Test, sehingga elemen
ahli. Pada tahap selanjutnya, dilakukan penelitian utama dengan membuat kuesioner perbandingan 
berpasangan di antara elemen pada masing

 
 

4. ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN
 
Riset Pendahuluan 

Dalam penelitian riset pendahuluan dilakuk
responden ahli yang akan melakukan pengujian terhadap variable
faktor, yaitu faktor kekuatan (Strengths
(Threats). 

Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi 
dengan faktor luar Opportunities dan 
dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang pa
ancaman yang paling kecil. 
1. Perencanaan penggadaan teknologi baru mendukung efisiensi energi
2. Menciptakan inovasi 
3. Menggunakan konsep virtualisasi server
4. Melakukan Integrasi Sistem 

Uji validitas yang dilakukan untuk variable
metode Cochran Q Test, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah (valid), 
dimana peneliti mengeluarkan attribut
yang dipakai. 
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rubahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi data, memungkinkan seluruh kantor cabang dapat 
melihat dan melakukan proses secara cepat., tidak ada lagi permintaan data atau pengiriman data dari dan ke 

Penelitian yang dilakukan bermaksud membuktikan hipotesa yang dibangun dengan pendekatan 
untuk mendapatkan hasil berupa langkah-langkah pengambilan keputusan 

yang harus dilakukan pada proses penerapan Green Computing  pada fasilitas server data di PT.Jamsostek 
diuji menggunakan perangkat lunak Super Decision.  

adalah karyawan IT di kantor cabang dan kantor pusat, yang mempunyai akses 
di masing-masing wilayah kerjanya. Dimana sampel-sampel ini dipilih 

expert Judgement) berjumlah 4-6 (enam) orang ahli. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari data primer dengan melakukan survei sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dan pada saat yang sama, penelitian ini juga mencari data sekunder 
guna memperkaya pengetahuan dan literatur. Setelah data yang diperoleh memadai , maka peneliti 
melakukan analisa dan membuat model dalam bentuk kuisioner perbandingan berpasangan (

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awal untuk 
penelitian pendahuluan dilakukan kuesioner dengan pendekatan metode Judgement Skala Guttman

elemen yang signifikan pada masing-masing level dimulai dari level I untuk penentuan 
kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan alternatif pilihan. Dan diolah 

, sehingga elemen-elemen menjadi signifikan berdasarkan data responden 
a tahap selanjutnya, dilakukan penelitian utama dengan membuat kuesioner perbandingan 

berpasangan di antara elemen pada masing-masing level. 

4. ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Dalam penelitian riset pendahuluan dilakukan penyebaran kuisioner tahap pertama kepada 10 
responden ahli yang akan melakukan pengujian terhadap variable-variabel untuk setiap masing

trengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities

Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi Strengths
dan Threats, sehingga diperoleh strategi alternatif untuk dapat 

dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan 

Perencanaan penggadaan teknologi baru mendukung efisiensi energi 

Menggunakan konsep virtualisasi server 

Uji validitas yang dilakukan untuk variable-variabel pada masing-masing level dilakukan dengan 
, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah (valid), 

dimana peneliti mengeluarkan attribut-attribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria
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rubahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi data, memungkinkan seluruh kantor cabang dapat 
melihat dan melakukan proses secara cepat., tidak ada lagi permintaan data atau pengiriman data dari dan ke 

Penelitian yang dilakukan bermaksud membuktikan hipotesa yang dibangun dengan pendekatan 
langkah pengambilan keputusan 

pada fasilitas server data di PT.Jamsostek 

yang mempunyai akses 
sampel ini dipilih 

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari data primer dengan melakukan survei sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dan pada saat yang sama, penelitian ini juga mencari data sekunder 

ur. Setelah data yang diperoleh memadai , maka peneliti 
melakukan analisa dan membuat model dalam bentuk kuisioner perbandingan berpasangan (pairwise 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awal untuk 
Judgement Skala Guttman, untuk 

imulai dari level I untuk penentuan 
kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan alternatif pilihan. Dan diolah 

elemen menjadi signifikan berdasarkan data responden 
a tahap selanjutnya, dilakukan penelitian utama dengan membuat kuesioner perbandingan 

an penyebaran kuisioner tahap pertama kepada 10 
variabel untuk setiap masing-masing 

pportunities) dan ancaman 

Strengths dan Weaknesses 
, sehingga diperoleh strategi alternatif untuk dapat 

ling menguntungkan dengan resiko dan 

masing level dilakukan dengan 
, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah (valid), 

dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik 



 

Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode
Guttman , yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri atas YA jika setuju dengan attri
diberikan dan TIDAK jika tidak setuju dengan attribut yang diberikan.
 
Hasil Penelitian 

Jumlah kuesioner yang disebarkan untuk responden ahli sebanyak 10 lembar dengan jumlah 
pengembalian sebanyak 10 lembar. Tanggapan responden ahli yang menjadi o
ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 4

Berdasarkan dari hasil tanggapan responden 
masing-masing level dimulai dari level I untuk penentu
dan  level  III  untuk  penentuan alternatif  pilihan  dengan  metode  Cochran  Q  Test,  
Kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 16,446 dan Q tab sebesar 24,99579 sehingga 
ketentuan Qhit<Qtab maka attribut sub kriteria sah/valid. Sedangkan untuk 
mendapatkan nilai Qhitung sebesar 1,286 dan Q tab sebesar 7,81473 
Qhit<Qtab maka attribut alternatif sah/valid. 
 
Metode ANP 

Metode Analytic Network Process 
Process (AHP). Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi 
keterkaitan antar kriteria atau alternatif [Saaty,1999]. 

Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi 
dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria
tergantung pada alternatif-alternatif dan pada sesa
prioritas yang diturunkan dari judgements
dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan 
simpul atau elemen utama dan simpul
yang berbeda. Elemen dalam suatu komponen/
komponen/cluster yang sama (inner dependence
lain (outer dependence) dengan memperhatikan setiap kriteria.

Berikut adalah gambar metode ANP dalam penentuan strategi untuk penerapan 
melalui software SuperDecision : 
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Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode
, yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri atas YA jika setuju dengan attri

diberikan dan TIDAK jika tidak setuju dengan attribut yang diberikan. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan untuk responden ahli sebanyak 10 lembar dengan jumlah 
pengembalian sebanyak 10 lembar. Tanggapan responden ahli yang menjadi obyek penelitian pendahuluan 

Tabel 4-1  Responden Ahli Penelitian 

 
 

Berdasarkan dari hasil tanggapan responden ahli terhadap elemen - elemen yang 
level I untuk penentuan kriteria,  level  II  untuk  penentuan  sub kriteria,  

alternatif  pilihan  dengan  metode  Cochran  Q  Test,  
Kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 16,446 dan Q tab sebesar 24,99579 sehingga 
ketentuan Qhit<Qtab maka attribut sub kriteria sah/valid. Sedangkan untuk 
mendapatkan nilai Qhitung sebesar 1,286 dan Q tab sebesar 7,81473 sehingga sesuai dengan ketentuan 
Qhit<Qtab maka attribut alternatif sah/valid.  

Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan metode Analytical Hierarchy 
(AHP). Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi 

keterkaitan antar kriteria atau alternatif [Saaty,1999].  
alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi 

dapat juga bergantung/terikat pada sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat 
alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu, feedback

judgements dan  membuat prediksi menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, hasil 
dari ANP diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan feedback pada gambar IV-1 dapat dilihat ba
simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat berada pada 
yang berbeda. Elemen dalam suatu komponen/cluster dapat mempengaruhi elemen lain dalam 

inner dependence), dan dapat pula mempengaruhi elemen pada cluster yang 
) dengan memperhatikan setiap kriteria. 

Berikut adalah gambar metode ANP dalam penentuan strategi untuk penerapan 
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Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode Judgement Skala 
, yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri atas YA jika setuju dengan attribut yang 

Jumlah kuesioner yang disebarkan untuk responden ahli sebanyak 10 lembar dengan jumlah 
byek penelitian pendahuluan 

yang signifikan pada 
kriteria,  level  II  untuk  penentuan  sub kriteria,  

alternatif  pilihan  dengan  metode  Cochran  Q  Test,  untuk attribut Sub 
Kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 16,446 dan Q tab sebesar 24,99579 sehingga sesuai dengan 
ketentuan Qhit<Qtab maka attribut sub kriteria sah/valid. Sedangkan untuk elemen Alternatif 

sehingga sesuai dengan ketentuan 

Analytical Hierarchy 
(AHP). Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi 

alternatif dapat bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki tetapi 
kriteria itu sendiri dapat 

feedback meningkatkan 
dan  membuat prediksi menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, hasil 

dapat dilihat bahwa 
simpul yang akan dibandingkan dapat berada pada cluster-cluster 

r dapat mempengaruhi elemen lain dalam 
pengaruhi elemen pada cluster yang 

Berikut adalah gambar metode ANP dalam penentuan strategi untuk penerapan Green Computing 



 

Gambar 4-1 Model ANP pada 

Dalam studi kasus penentuan strategi penerapan 
yang lain yaitu cluster Strength, cluster Weaknesses, cluster Opportunities, 
kriteria dari masing-masing bagian/cluster
didapat dari kuesioner yang disebar ke responden. 
 
Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metode ANP dengan bantuan 
melihat dari 4 faktor SWOT, dan masing
penentuan alternatif strategi yang berbeda. Berikut adalah hasil pengujian sehingga diperoleh prioritas 
strategi: 

 

Gambar 4.2 Hasil penelitian prioritas alternatif strategi penerapan 

Gambar 4.3 Hasil penelitian rangking untuk alternatif strategi penerapan green computing
 
Implikasi Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas implikasi penelitian dari berbagai aspek meliputi aspek sistem, aspek 
manajerial, dan aspek penelitian lanjutan. 
prioritas alternatif strategi, yang membantu da
Green Computing selanjutnya, yaitu : 
1) Tahap pertama : Melakukan Integrasi sistem, dengan dukungan kebijakan manajemen, semua sistem yang 

masih desentralisasi di kantor cabang PT. Jamsostek (Persero), ha
sehingga pengelolaan data hanya ada di satu tempat dan secara otomatis pemanfaatan daya atau energi 
untuk server di seluruh kantor cabang akan berkurang.
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1 Model ANP pada Penerapan Green Computing 

 
studi kasus penentuan strategi penerapan green computing, elemen dalam komponen/

cluster Strength, cluster Weaknesses, cluster Opportunities, dan cluster Threats
cluster. Perbandingan dalam cluster dan Perbandingan antar 

didapat dari kuesioner yang disebar ke responden.  

Dalam penelitian ini, digunakan metode ANP dengan bantuan software Super Decision
, dan masing-masing faktor mempunyai ragam variabel yang mempengaruhi 

penentuan alternatif strategi yang berbeda. Berikut adalah hasil pengujian sehingga diperoleh prioritas 

 
Gambar 4.2 Hasil penelitian prioritas alternatif strategi penerapan green computing

 

 
Gambar 4.3 Hasil penelitian rangking untuk alternatif strategi penerapan green computing

Pada bagian ini akan dibahas implikasi penelitian dari berbagai aspek meliputi aspek sistem, aspek 
manajerial, dan aspek penelitian lanjutan. Dari subkriteria-subkriteria dan analisis statistik ANP, diperoleh 
prioritas alternatif strategi, yang membantu dalam pengambilan keputusan untuk melangkah ke penerapan 

Tahap pertama : Melakukan Integrasi sistem, dengan dukungan kebijakan manajemen, semua sistem yang 
masih desentralisasi di kantor cabang PT. Jamsostek (Persero), harus segera sentralisasi database, 
sehingga pengelolaan data hanya ada di satu tempat dan secara otomatis pemanfaatan daya atau energi 
untuk server di seluruh kantor cabang akan berkurang. 
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elemen dalam komponen/cluster 
cluster Threats, adalah 

Perbandingan dalam cluster dan Perbandingan antar cluster 

software Super Decision dengan 
masing faktor mempunyai ragam variabel yang mempengaruhi 

penentuan alternatif strategi yang berbeda. Berikut adalah hasil pengujian sehingga diperoleh prioritas 

green computing 

Gambar 4.3 Hasil penelitian rangking untuk alternatif strategi penerapan green computing  

Pada bagian ini akan dibahas implikasi penelitian dari berbagai aspek meliputi aspek sistem, aspek 
subkriteria dan analisis statistik ANP, diperoleh 

lam pengambilan keputusan untuk melangkah ke penerapan 

Tahap pertama : Melakukan Integrasi sistem, dengan dukungan kebijakan manajemen, semua sistem yang 
rus segera sentralisasi database, 

sehingga pengelolaan data hanya ada di satu tempat dan secara otomatis pemanfaatan daya atau energi 



 

2) Tahap kedua : Menciptakan inovasi, menyambung strategi awal, dari ha
di kantor cabang yang tidak digunakan, dapat dimanfaatkan  untuk membantu dalam proses pelayanan 
kepada peserta. Hal ini yang perlu dipicu ke seluruh karyawan PT. Jamsostek (Persero), untuk dapat 
menciptakan sebuah inovasi atau ide untuk mewujudukan strategi ini. Seperti, membuat sebuah sistem 
pengolahan data awal atau membuat sebuah arsip elektronik sehingga pencarian arsip lebih cepat, dan lain 
sebagainya. 

3) Tahap ketiga : Perencanaan pengadaan teknologi baru, tahap ini mer
semakin hari pengolahan data meningkat. Ada baiknya, untuk mendukung pelayanan kepada peserta di 
seluruh Indonesia, disiapkan sebuah teknologi baru yang lebih baik dari sisi 
kapasitas data, namun tetap mendukung efisiensi energi. 

4) Tahap keempat : Konsep virtualisasi server, tahapan ini merupakan salah satu cara untuk dapat 
meminimalisasi jumlah fisik hardware / server, dengan menggunakan konsep virtual server. Dengan 
mengkonsolidasi setiap server ke sebuah sistem virtual yang lebih besar.

 
Aspek Sistem  

Pemanfaatan server data dapat lebih difokuskan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan 
aplikasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.   Dan jika melihat masih adanya sistem yang 
berjalan terpisah atau offline atau desentralisasi, tahapan integrasi sistem dirasa perlu, untuk penghematan 
pemakaian energi pada server data di kantor cabang/wilayah dan data center.

Dampak dari pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, akan meningkatkan beban 
server, sehingga harus dilakukan upgrade 
terjaga. 

Selain itu, perlindungan sistem dari faktor eksternal atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau 
biasa dikenal dengan sebutan hacker, 
disiapkan. Perlu adanya langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mengatasi hal tersebut. 

Sistem dalam hal ini yaitu software dan hardware
 
Aspek Manajerial  

Pihak manajemen yang terkait, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai implikasi dari hasil tindak 
lanjut penelitian yang telah dilakukan. Hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah kebijakan akan 
perubahan maupun pengadaan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelaya
dirasa perlu juga mendukung dalam hal peningkatan kualitas dari sisi personil atau 
sistem. 

Kebijakan akan perubahan terhadap sistem yang berjalan di sebuah server, sangat tergantung dari 
kebijakan pihak manajerial itu sendiri. Oleh karenanya, pihak manajerial harus membuat aturan atau 
kebijakan yang menjelaskan alasan pemilihan infrastruktur dan juga membuat kebijakan untuk melakukan 
efisiensi terhadap semua prilaku karyawan pada penggunaan peralatan IT, k
peralatan pendukung lainnya. 

Pihak manajemen juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas server, dengan melakukan 
pemeliharaan terhadap server secara periodik, baik untuk server baru maupun server lama. Termasuk 
memperhatikan kondisi lingkungan server itu sendiri, misal tata letak, pencahayaan, pendingin ruangan, dll. 
Hal ini dilakukan seiring dengan peningkatan standarisasi sebuah server yang layak diperusahaan.

Untuk karyawan, pihak manajemen yang terkait perlu mempertimbangkan
user agar dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Hal ini perlu dilakukan supaya hasil yang 
diberikan oleh sistem adalah hasil yang maksimal dan dapat membantu pengambilan keputusan bagi 
pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan yang
cabang dan wilayah. 
 
Aspek Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan fungsi server 
secara optimal, dan memberikan feedback 
perusahaan, namun hal ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya yang ada.
yang diperoleh, dapat ditindak lanjuti berupa tindakan atau dapat pula dikaji kembali apabila ternya
diperoleh informasi baru yang mempengaruhi hasil.
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Tahap kedua : Menciptakan inovasi, menyambung strategi awal, dari hasil integrasi sistem, maka server 
di kantor cabang yang tidak digunakan, dapat dimanfaatkan  untuk membantu dalam proses pelayanan 
kepada peserta. Hal ini yang perlu dipicu ke seluruh karyawan PT. Jamsostek (Persero), untuk dapat 

atau ide untuk mewujudukan strategi ini. Seperti, membuat sebuah sistem 
pengolahan data awal atau membuat sebuah arsip elektronik sehingga pencarian arsip lebih cepat, dan lain 

Tahap ketiga : Perencanaan pengadaan teknologi baru, tahap ini merupakan pengembangan sistem yang 
semakin hari pengolahan data meningkat. Ada baiknya, untuk mendukung pelayanan kepada peserta di 
seluruh Indonesia, disiapkan sebuah teknologi baru yang lebih baik dari sisi performance, 

ap mendukung efisiensi energi.  
Tahap keempat : Konsep virtualisasi server, tahapan ini merupakan salah satu cara untuk dapat 
meminimalisasi jumlah fisik hardware / server, dengan menggunakan konsep virtual server. Dengan 

ebuah sistem virtual yang lebih besar. 

Pemanfaatan server data dapat lebih difokuskan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan 
aplikasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.   Dan jika melihat masih adanya sistem yang 

terpisah atau offline atau desentralisasi, tahapan integrasi sistem dirasa perlu, untuk penghematan 
pemakaian energi pada server data di kantor cabang/wilayah dan data center. 

Dampak dari pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, akan meningkatkan beban 
upgrade terhadap server, sehingga performance kinerja server dapat 

Selain itu, perlindungan sistem dari faktor eksternal atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau 
 yang dapat mengganggu jalannya transaksional sistem sudah harus 

langkah yang harus disiapkan untuk mengatasi hal tersebut. 
software dan hardware.   

it, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai implikasi dari hasil tindak 
lanjut penelitian yang telah dilakukan. Hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah kebijakan akan 
perubahan maupun pengadaan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, dan serta 
dirasa perlu juga mendukung dalam hal peningkatan kualitas dari sisi personil atau user yang menggunakan 

Kebijakan akan perubahan terhadap sistem yang berjalan di sebuah server, sangat tergantung dari 
anajerial itu sendiri. Oleh karenanya, pihak manajerial harus membuat aturan atau 

kebijakan yang menjelaskan alasan pemilihan infrastruktur dan juga membuat kebijakan untuk melakukan 
efisiensi terhadap semua prilaku karyawan pada penggunaan peralatan IT, khususnya server data data 

Pihak manajemen juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas server, dengan melakukan 
pemeliharaan terhadap server secara periodik, baik untuk server baru maupun server lama. Termasuk 

ndisi lingkungan server itu sendiri, misal tata letak, pencahayaan, pendingin ruangan, dll. 
Hal ini dilakukan seiring dengan peningkatan standarisasi sebuah server yang layak diperusahaan.

Untuk karyawan, pihak manajemen yang terkait perlu mempertimbangkan untuk adanya pelatihan 
agar dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Hal ini perlu dilakukan supaya hasil yang 

diberikan oleh sistem adalah hasil yang maksimal dan dapat membantu pengambilan keputusan bagi 
pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan yang dimaksud adalah jajaran direksi dan pimpinan

Penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan fungsi server 
feedback  yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi pihak 

perusahaan, namun hal ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya yang ada.
yang diperoleh, dapat ditindak lanjuti berupa tindakan atau dapat pula dikaji kembali apabila ternya
diperoleh informasi baru yang mempengaruhi hasil. 
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sil integrasi sistem, maka server 
di kantor cabang yang tidak digunakan, dapat dimanfaatkan  untuk membantu dalam proses pelayanan 
kepada peserta. Hal ini yang perlu dipicu ke seluruh karyawan PT. Jamsostek (Persero), untuk dapat 

atau ide untuk mewujudukan strategi ini. Seperti, membuat sebuah sistem 
pengolahan data awal atau membuat sebuah arsip elektronik sehingga pencarian arsip lebih cepat, dan lain 

upakan pengembangan sistem yang 
semakin hari pengolahan data meningkat. Ada baiknya, untuk mendukung pelayanan kepada peserta di 

performance, lebih besar 

Tahap keempat : Konsep virtualisasi server, tahapan ini merupakan salah satu cara untuk dapat 
meminimalisasi jumlah fisik hardware / server, dengan menggunakan konsep virtual server. Dengan 

Pemanfaatan server data dapat lebih difokuskan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan 
aplikasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.   Dan jika melihat masih adanya sistem yang 

terpisah atau offline atau desentralisasi, tahapan integrasi sistem dirasa perlu, untuk penghematan 

Dampak dari pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, akan meningkatkan beban dari kinerja 
kinerja server dapat 

Selain itu, perlindungan sistem dari faktor eksternal atau pihak yang tidak bertanggung jawab, atau 
yang dapat mengganggu jalannya transaksional sistem sudah harus 

langkah yang harus disiapkan untuk mengatasi hal tersebut.  

it, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai implikasi dari hasil tindak 
lanjut penelitian yang telah dilakukan. Hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah kebijakan akan 

nan kepada peserta, dan serta 
yang menggunakan 

Kebijakan akan perubahan terhadap sistem yang berjalan di sebuah server, sangat tergantung dari 
anajerial itu sendiri. Oleh karenanya, pihak manajerial harus membuat aturan atau 

kebijakan yang menjelaskan alasan pemilihan infrastruktur dan juga membuat kebijakan untuk melakukan 
hususnya server data data 

Pihak manajemen juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas server, dengan melakukan 
pemeliharaan terhadap server secara periodik, baik untuk server baru maupun server lama. Termasuk 

ndisi lingkungan server itu sendiri, misal tata letak, pencahayaan, pendingin ruangan, dll. 
Hal ini dilakukan seiring dengan peningkatan standarisasi sebuah server yang layak diperusahaan. 

untuk adanya pelatihan 
agar dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Hal ini perlu dilakukan supaya hasil yang 

diberikan oleh sistem adalah hasil yang maksimal dan dapat membantu pengambilan keputusan bagi 
dimaksud adalah jajaran direksi dan pimpinan-pimpinan kantor 

Penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan fungsi server 
yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi pihak 

perusahaan, namun hal ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya yang ada. Dan keputusan 
yang diperoleh, dapat ditindak lanjuti berupa tindakan atau dapat pula dikaji kembali apabila ternyata 



 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Penentuan strategi untuk penerapan 
perubahan terhadap beberapa aspek-aspek, antara lain yaitu :
1) Aspek Manajerial, dukungan penuh terhadap perubahan memungkinkan manajemen harus mengeluarkan 

lebih banyak biaya (cost) untuk menyiapkan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan ini, 
dengan harapan hasil yang diperoleh dapat meningkatkan pelayanan kepada pesert
terhadap biaya operasional. 

2) Aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tentang server dapat 
mendukung dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lain, khususnya dalam hal pengembangan 
produk-produk layanan kepada peserta dan perusahaan.

3) Sistem,  
a) Software, akan adanya penyesuaian proses terhadap perangkat lunak yang ada untuk dapat mendukung 

perubahan dan pengembangan produk layanan. 
b) Hardware, akan ada peralatan IT terutama server yang ditambah maupun 

mendukung pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk layanan baru.
 
Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena penelitian belum dilakukan pengukuran dari sisi 
2. Adanya aturan dan kebijakan dari pihak manajemen 

dibutuhkan. 
3. Diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, agar penerapan sistem dapat berjalan 

dengan baik dan memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan.
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Penentuan strategi untuk penerapan Green Computing pada server data akan membawa dampak 
aspek, antara lain yaitu : 

dukungan penuh terhadap perubahan memungkinkan manajemen harus mengeluarkan 
) untuk menyiapkan sebuah infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan ini, 

dengan harapan hasil yang diperoleh dapat meningkatkan pelayanan kepada peserta dan adanya efisiensi 

Aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tentang server dapat 
mendukung dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lain, khususnya dalam hal pengembangan 

yanan kepada peserta dan perusahaan. 

, akan adanya penyesuaian proses terhadap perangkat lunak yang ada untuk dapat mendukung 
perubahan dan pengembangan produk layanan.  

, akan ada peralatan IT terutama server yang ditambah maupun dialih fungsi untuk 
mendukung pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk layanan baru. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena penelitian belum dilakukan pengukuran dari sisi 
Adanya aturan dan kebijakan dari pihak manajemen untuk mendukung penerapan sistem yang 

Diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, agar penerapan sistem dapat berjalan 
dengan baik dan memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan. 
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Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in 
Wireless Sensor Networks

1Budi Luhur University, moedjiono@gmail.com
2 Budi Luhur University, aries.kusdaryono@gmail.com

The Wireless sensor network (WSN) are composed of a large number of sensor nodes with limited energy 
resources. One critical issue in wireless sensor networks is how to gather sensed information in an energy 
efficient way, since the energy is limited. The clustering algorithm i
consumption. It can improve the scalability and lifetime of wireless sensor networks. In this paper, we 
introduce energy efficient base station assisted cluster routing protocol (BSCRP) in wireless sensor 
networks. Our scheme improves the performance of Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 
(BCDCP) and Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol) (BIDRP) routing protocol. In BSCRP, the 
base station constructs clusters and makes the head node with highest
station. Furthermore, we can save the energy of head nodes using modes selection method. The simulation 
results show that BSCRP achieves longer lifetime and more data messages transmissions than current 
important clustering protocol in wireless sensor networks.
 
Keywords : Wireless Sensor Networks (WSN), Base Station Assisted Cluster Routing Protocol (BSCRP), Base Station 

Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol 
(BIDRP). 

 
1. INTRODUCTION 

Wireless sensor networks have been widely used in many different areas of application such as military, 
health care and monitoring environments. The main ability of wireless sensor networks is communicating 
and sensing between nodes, which are deployed in 
increase the utilization of wireless sensor networks, many researchers have developed efficient ways to 
increase the usability of a single node. For increasing network lifetime it is essential to make t
efficient use of every node since each node of wireless sensor networks has limited energy resources. One of 
the important key points in utilizing a network is to increase the network’s performance by constructing an 
efficient routing protocol. The most popular routing protocol that has been used in many applications is 
clustering. Many different methods of clustering have been developed to increase network lifetime in 
wireless sensor networks. Each clustering method has been used and proven to redu
consumption of each node.  

In this paper, we introduce an enhanced clustering method based on well proven clustering schemes 
BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol) and BIDRP (Base Station Initiated Dynamic 
Routing Protocol). One of the head nodes is selected as a leader node to send messages to the base station 
and this leader node can vary according to the residual energy of cluster heads. Constructing an efficient 
routing path in clusters is very crucial to decrease di
“energy efficient base station assisted cluster routing protocol” (BSCRP), we use clustering and leveling 
methods to construct a network. The base station will collect data of each node and process th
construct the clusters of the whole network. Each node will receive information from the base station about 
the clusters and energy levels. In order to save the energy of cluster heads, message transmission should be 
delayed if possible. 

The whole paper is organized as follows: section 2 presents related work on clustering methods, section 3 
provides the proposed algorithm, section 4 discusses the simulation, and section 5 describes the conclusion 
of the work. 
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ABSTRACT 
 

twork (WSN) are composed of a large number of sensor nodes with limited energy 
resources. One critical issue in wireless sensor networks is how to gather sensed information in an energy 
efficient way, since the energy is limited. The clustering algorithm is a technique used to reduce energy 
consumption. It can improve the scalability and lifetime of wireless sensor networks. In this paper, we 
introduce energy efficient base station assisted cluster routing protocol (BSCRP) in wireless sensor 

cheme improves the performance of Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 
(BCDCP) and Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol) (BIDRP) routing protocol. In BSCRP, the 
base station constructs clusters and makes the head node with highest residual energy sent data to base 
station. Furthermore, we can save the energy of head nodes using modes selection method. The simulation 
results show that BSCRP achieves longer lifetime and more data messages transmissions than current 

ng protocol in wireless sensor networks. 

Wireless Sensor Networks (WSN), Base Station Assisted Cluster Routing Protocol (BSCRP), Base Station 
Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol 

Wireless sensor networks have been widely used in many different areas of application such as military, 
health care and monitoring environments. The main ability of wireless sensor networks is communicating 
and sensing between nodes, which are deployed in a wide area with a large number of nodes. In order to 
increase the utilization of wireless sensor networks, many researchers have developed efficient ways to 
increase the usability of a single node. For increasing network lifetime it is essential to make t
efficient use of every node since each node of wireless sensor networks has limited energy resources. One of 
the important key points in utilizing a network is to increase the network’s performance by constructing an 

most popular routing protocol that has been used in many applications is 
clustering. Many different methods of clustering have been developed to increase network lifetime in 
wireless sensor networks. Each clustering method has been used and proven to redu

In this paper, we introduce an enhanced clustering method based on well proven clustering schemes 
BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol) and BIDRP (Base Station Initiated Dynamic 

col). One of the head nodes is selected as a leader node to send messages to the base station 
and this leader node can vary according to the residual energy of cluster heads. Constructing an efficient 
routing path in clusters is very crucial to decrease dissipating energy of cluster heads. In our scheme, named 
“energy efficient base station assisted cluster routing protocol” (BSCRP), we use clustering and leveling 
methods to construct a network. The base station will collect data of each node and process th
construct the clusters of the whole network. Each node will receive information from the base station about 
the clusters and energy levels. In order to save the energy of cluster heads, message transmission should be 

e paper is organized as follows: section 2 presents related work on clustering methods, section 3 
provides the proposed algorithm, section 4 discusses the simulation, and section 5 describes the conclusion 
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Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in 

twork (WSN) are composed of a large number of sensor nodes with limited energy 
resources. One critical issue in wireless sensor networks is how to gather sensed information in an energy 

s a technique used to reduce energy 
consumption. It can improve the scalability and lifetime of wireless sensor networks. In this paper, we 
introduce energy efficient base station assisted cluster routing protocol (BSCRP) in wireless sensor 

cheme improves the performance of Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 
(BCDCP) and Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol) (BIDRP) routing protocol. In BSCRP, the 

residual energy sent data to base 
station. Furthermore, we can save the energy of head nodes using modes selection method. The simulation 
results show that BSCRP achieves longer lifetime and more data messages transmissions than current 

Wireless Sensor Networks (WSN), Base Station Assisted Cluster Routing Protocol (BSCRP), Base Station 
Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol 

Wireless sensor networks have been widely used in many different areas of application such as military, 
health care and monitoring environments. The main ability of wireless sensor networks is communicating 

a wide area with a large number of nodes. In order to 
increase the utilization of wireless sensor networks, many researchers have developed efficient ways to 
increase the usability of a single node. For increasing network lifetime it is essential to make the most 
efficient use of every node since each node of wireless sensor networks has limited energy resources. One of 
the important key points in utilizing a network is to increase the network’s performance by constructing an 

most popular routing protocol that has been used in many applications is 
clustering. Many different methods of clustering have been developed to increase network lifetime in 
wireless sensor networks. Each clustering method has been used and proven to reduce the energy 

In this paper, we introduce an enhanced clustering method based on well proven clustering schemes - 
BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol) and BIDRP (Base Station Initiated Dynamic 

col). One of the head nodes is selected as a leader node to send messages to the base station 
and this leader node can vary according to the residual energy of cluster heads. Constructing an efficient 

ssipating energy of cluster heads. In our scheme, named 
“energy efficient base station assisted cluster routing protocol” (BSCRP), we use clustering and leveling 
methods to construct a network. The base station will collect data of each node and process the data to 
construct the clusters of the whole network. Each node will receive information from the base station about 
the clusters and energy levels. In order to save the energy of cluster heads, message transmission should be 

e paper is organized as follows: section 2 presents related work on clustering methods, section 3 
provides the proposed algorithm, section 4 discusses the simulation, and section 5 describes the conclusion 

mailto:moedjiono@gmail.com
mailto:aries.kusdaryono@gmail.com
mailto:moedjiono@gmail.com
mailto:aries.kusdaryono@gmail.com


 

 
2. RELATED WORK 

In wireless sensor networks the routing construction methods are very important to decrease energy 
dissipations. The clustering scheme has been used and proven to decrease the energy consumption of sensor 
nodes since it groups several nodes that are close together. In the clu
appointed as a cluster head, which usually, has the highest power in that cluster. The key point of the 
clustering scheme is to make the cluster heads collect data in their own cluster and send them to the other 
cluster heads or base station. In this way, each member node can save the energy required for transmission 
and so they can survive longer. 
 
2.1 BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol)

 
Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing

Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor 
nodes to improve network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a 
given sensor network model are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped 
with power control capabilities, and stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase 
and data communication phase. BCDCP uses class 
in a network. 

In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head
cluster head (CH-to-CH) routing path formation, and schedule creation for e
phase, the base station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. 
The base station computes the average energy level after receiving information from each node and decides 
which nodes are appointed as cluster heads. The base station sends information back to the nodes which 
include identification for each node. Each node holds two identifications which represent the identification 
for each node and identification of cluster head. Each
uses a minimum spanning tree to create a routing path. 

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since 
sensor nodes are geographically groupe
small spatial separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes 
has been received, the cluster head performs data fusion on the collected data,
data that needs to be sent to the base station.

Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 

 
2.2 BIDRP (Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol)
 

An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base Station 
Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the 
base station to increase the network lifetime.

In BIDRP, the method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive Clustering 
Hierarchy-Centralized (LEACH-C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node 
sends its data to the base station for the initial creation. BIDRP uses a 
cluster head to the base station while creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster 
heads; the closest cluster head to the base station has the lowest level and the farthest one to the base 
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etworks the routing construction methods are very important to decrease energy 
dissipations. The clustering scheme has been used and proven to decrease the energy consumption of sensor 
nodes since it groups several nodes that are close together. In the clustering scheme, one of the nodes is 
appointed as a cluster head, which usually, has the highest power in that cluster. The key point of the 
clustering scheme is to make the cluster heads collect data in their own cluster and send them to the other 

heads or base station. In this way, each member node can save the energy required for transmission 

2.1 BCDCP (Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol) 

Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing protocol called Base Station Controlled 
Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor 
nodes to improve network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a 

ensor network model are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped 
with power control capabilities, and stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase 
and data communication phase. BCDCP uses class based addressing which gives identifications to each node 

In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head
CH) routing path formation, and schedule creation for each cluster. During each setup 

phase, the base station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. 
The base station computes the average energy level after receiving information from each node and decides 

s are appointed as cluster heads. The base station sends information back to the nodes which 
include identification for each node. Each node holds two identifications which represent the identification 
for each node and identification of cluster head. Each cluster head is connected to the other cluster heads and 
uses a minimum spanning tree to create a routing path.  

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since 
sensor nodes are geographically grouped into clusters, these transmissions consume minimal energy due to 
small spatial separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes 
has been received, the cluster head performs data fusion on the collected data, and reduces the amount of raw 
data that needs to be sent to the base station. 

 
Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 

(BCDCP) routing path 

(Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol) 

An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base Station 
Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the 
base station to increase the network lifetime. 

method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive Clustering 
C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node 

sends its data to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from each 
cluster head to the base station while creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster 
heads; the closest cluster head to the base station has the lowest level and the farthest one to the base 
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etworks the routing construction methods are very important to decrease energy 
dissipations. The clustering scheme has been used and proven to decrease the energy consumption of sensor 

stering scheme, one of the nodes is 
appointed as a cluster head, which usually, has the highest power in that cluster. The key point of the 
clustering scheme is to make the cluster heads collect data in their own cluster and send them to the other 

heads or base station. In this way, each member node can save the energy required for transmission 

protocol called Base Station Controlled 
Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor 
nodes to improve network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a 

ensor network model are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped 
with power control capabilities, and stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase 

based addressing which gives identifications to each node 

In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head-to-
ach cluster. During each setup 

phase, the base station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. 
The base station computes the average energy level after receiving information from each node and decides 

s are appointed as cluster heads. The base station sends information back to the nodes which 
include identification for each node. Each node holds two identifications which represent the identification 

cluster head is connected to the other cluster heads and 

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since 
d into clusters, these transmissions consume minimal energy due to 

small spatial separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes 
and reduces the amount of raw 

Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol 

An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base Station 
Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the 

method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive Clustering 
C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node 

layer to send data from each 
cluster head to the base station while creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster 
heads; the closest cluster head to the base station has the lowest level and the farthest one to the base 



 

station has the highest level. The farthest cluster head sends its data to the neighbouring cluster head. 
Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the lowest level. Then the cluster head 
in the lowest level (leader node) will send aggregate
node will dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a large amount of 
energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die 
our scheme, we also use the signal level to route, but we improve the problem of the leader node’s fast 
death. 

 

Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP)

3. ENERGY EFFICIENT BASE STATION ASSISTE
 

We adopt the basic mechanism of BCDCP and BIDRP but we improve the performance of network 
lifetime – by choosing the leader node, which sends final data to the base station, considering not only 
the energy transmission but the energy level as well. To 
two modes of operation – ON and Standby.

Our scheme starts with the initialization phase in which each node sends data of energy level and 
location to the base station. The base station computes the values a
message contains the following data: 

• ID of node,  
• ID of cluster head,  
• ID of level,  
• ID of layer, 
• Mode of operation 

The next step is the formation phase. In this phase we organize clusters with ID of nodes and ID of 
cluster heads first and then build the energy layer’s level. Finally, the leader node which will send the 
final aggregated data to the base station is determined. 

The final step is the transmission phase, where all nodes will send data to a designated node.
prefix of each node can be assigned as follows:

• Regular node 
• Cluster head 
• Layer center 
• Leader node 

The formation phase is described in more detail in the proceeding sections. 
 
3.1 Forming Clusters 
 

In our scheme, we use the similar approach as in BCD
energy base station. Since the base station has an unlimited energy source, the location of all the nodes in 
a network is calculated and updated by the base station. The base station performs the formation of 
balanced clustering, where each cluster head serves an approximately equal number of member nodes to 
avoid cluster head overload. At the initialization phase, each node sends the information of energy status 
and its location in the network to the base statio
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the highest level. The farthest cluster head sends its data to the neighbouring cluster head. 
Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the lowest level. Then the cluster head 
in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. In this scheme, the leader 
node will dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a large amount of 
energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die 
our scheme, we also use the signal level to route, but we improve the problem of the leader node’s fast 

 
Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP) 

 
 

BASE STATION ASSISTED CLUSTER ROUTING PR

We adopt the basic mechanism of BCDCP and BIDRP but we improve the performance of network 
by choosing the leader node, which sends final data to the base station, considering not only 

the energy transmission but the energy level as well. To reduce the energy dissipation, we also introduce 
ON and Standby. 

Our scheme starts with the initialization phase in which each node sends data of energy level and 
location to the base station. The base station computes the values and sends a message to each node. The 

following data:  

The next step is the formation phase. In this phase we organize clusters with ID of nodes and ID of 
uster heads first and then build the energy layer’s level. Finally, the leader node which will send the 

final aggregated data to the base station is determined.  
The final step is the transmission phase, where all nodes will send data to a designated node.

prefix of each node can be assigned as follows: 

The formation phase is described in more detail in the proceeding sections.  

In our scheme, we use the similar approach as in BCDCP to create the clusters utilizing the high 
energy base station. Since the base station has an unlimited energy source, the location of all the nodes in 
a network is calculated and updated by the base station. The base station performs the formation of 

lanced clustering, where each cluster head serves an approximately equal number of member nodes to 
avoid cluster head overload. At the initialization phase, each node sends the information of energy status 
and its location in the network to the base station. The base station executes the cluster splitting process 

Base Station
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the highest level. The farthest cluster head sends its data to the neighbouring cluster head. 
Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the lowest level. Then the cluster head 

d data to the base station. In this scheme, the leader 
node will dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a large amount of 
energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die quickly. In 
our scheme, we also use the signal level to route, but we improve the problem of the leader node’s fast 

 

D CLUSTER ROUTING PROTOCOL 

We adopt the basic mechanism of BCDCP and BIDRP but we improve the performance of network 
by choosing the leader node, which sends final data to the base station, considering not only 

reduce the energy dissipation, we also introduce 

Our scheme starts with the initialization phase in which each node sends data of energy level and 
nd sends a message to each node. The 

The next step is the formation phase. In this phase we organize clusters with ID of nodes and ID of 
uster heads first and then build the energy layer’s level. Finally, the leader node which will send the 

The final step is the transmission phase, where all nodes will send data to a designated node. The 

CP to create the clusters utilizing the high 
energy base station. Since the base station has an unlimited energy source, the location of all the nodes in 
a network is calculated and updated by the base station. The base station performs the formation of 

lanced clustering, where each cluster head serves an approximately equal number of member nodes to 
avoid cluster head overload. At the initialization phase, each node sends the information of energy status 

n. The base station executes the cluster splitting process 



 

and cluster head selection by computing their energy levels and performing a balanced clustering 
technique [12] in order to distribute evenly the number of nodes in each cluster as well as the load
cluster heads. The base station sends the required information to all the nodes. The information includes 
the ID of node to distinguish in which cluster the node resides, and the ID of the cluster head appointed 
as cluster head. The creation of clu
BCDCP. Figure 3 shows the process of cluster formation.

 

Fig. 3: The forming clusters with appointed cluster heads (the red dots are the cluster heads)
 

3.2 Forming Layers of a Level 
 

The focus of forming layers of a level is finding the appropriate node to send the final aggregated data 
to the base station, i.e., finding the leader node of all clusters. Since the energy consumption of the leader 
node is quite significant, we have to c
just because it has the highest energy (as in BCDCP) or just because it is situated at the shortest distance 
from the base station (as in BIDRP), but we must consider energy and distance at 
 
3.2.1 Creating Levels 

 
In order to select the leader node, considering distance and energy, we have to divide the sensor field 

into several levels. As in BIDRP, the base station computes the signal strength from the nodes and 
creates an energy level hierarchy, that is, the distance to the base station becomes one of the major 
factors in deciding the leader node. In BIDRP, the cluster head in the lower level (i.e., the shortest 
distance to the base station) becomes the leader node which aggre
the base station. However in our algorithm, we also consider the energy status of each cluster head node 
in selecting the leader node. 

Each cluster head will receive its ID of level denoted such as Level
of levels. The level and energy of cluster heads are used to find the appropriate leader node, and this will 
be described in the next section. 
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and cluster head selection by computing their energy levels and performing a balanced clustering 
technique [12] in order to distribute evenly the number of nodes in each cluster as well as the load
cluster heads. The base station sends the required information to all the nodes. The information includes 
the ID of node to distinguish in which cluster the node resides, and the ID of the cluster head appointed 
as cluster head. The creation of clusters and the selection of cluster head are identical to the scheme in 
BCDCP. Figure 3 shows the process of cluster formation. 

 
Fig. 3: The forming clusters with appointed cluster heads (the red dots are the cluster heads)

The focus of forming layers of a level is finding the appropriate node to send the final aggregated data 
to the base station, i.e., finding the leader node of all clusters. Since the energy consumption of the leader 
node is quite significant, we have to choose the leader node very carefully. We should not select a node 
just because it has the highest energy (as in BCDCP) or just because it is situated at the shortest distance 
from the base station (as in BIDRP), but we must consider energy and distance at the same time.

In order to select the leader node, considering distance and energy, we have to divide the sensor field 
into several levels. As in BIDRP, the base station computes the signal strength from the nodes and 

rgy level hierarchy, that is, the distance to the base station becomes one of the major 
factors in deciding the leader node. In BIDRP, the cluster head in the lower level (i.e., the shortest 
distance to the base station) becomes the leader node which aggregates the sensed data and relays it to 
the base station. However in our algorithm, we also consider the energy status of each cluster head node 

Each cluster head will receive its ID of level denoted such as Leveln. Figure 4 shows the distribution 
of levels. The level and energy of cluster heads are used to find the appropriate leader node, and this will 

 
Fig. 4: Forming layer’s levels 
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and cluster head selection by computing their energy levels and performing a balanced clustering 
technique [12] in order to distribute evenly the number of nodes in each cluster as well as the load on all 
cluster heads. The base station sends the required information to all the nodes. The information includes 
the ID of node to distinguish in which cluster the node resides, and the ID of the cluster head appointed 

sters and the selection of cluster head are identical to the scheme in 

Fig. 3: The forming clusters with appointed cluster heads (the red dots are the cluster heads) 

The focus of forming layers of a level is finding the appropriate node to send the final aggregated data 
to the base station, i.e., finding the leader node of all clusters. Since the energy consumption of the leader 

hoose the leader node very carefully. We should not select a node 
just because it has the highest energy (as in BCDCP) or just because it is situated at the shortest distance 

the same time. 

In order to select the leader node, considering distance and energy, we have to divide the sensor field 
into several levels. As in BIDRP, the base station computes the signal strength from the nodes and 

rgy level hierarchy, that is, the distance to the base station becomes one of the major 
factors in deciding the leader node. In BIDRP, the cluster head in the lower level (i.e., the shortest 

gates the sensed data and relays it to 
the base station. However in our algorithm, we also consider the energy status of each cluster head node 

shows the distribution 
of levels. The level and energy of cluster heads are used to find the appropriate leader node, and this will 



 

• Red dots are the cluster heads
• A Yellow dot is the c
• A Green dot is the cluster head with highest energy

becomes the leader node
 
3.2.2 Calculating energy-distance ratio
 

In order to select the best leader node, we consider not only the remaining energy of the cluster head 
but also energy levels (hence the distance to the base station). The energy
calculated as in formula (1):  

 

 
In formula (1), ERm (Energy Remaining) denotes the energy remaining 

Leveln denotes the level where the cluster head node is located. The base station will choose the cluster 
head node which has the largest RED

In figure 4, the yellow dot (CH9
level 4 has the largest RED. BCDCP takes CH
since there is no cluster head in level 1, but we choose CH
 

Table 1. Calculation of energy ratio remaining
Level

1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 

4 
5 
5 

6 
 
 
3.2.3 Creating Layers 

 
The purpose of creating layers is to determine the direction of data transmission of cluster heads. 

When we decide on the leader node, we 
leader node. The level where the leader node is situated becomes level 0 and the adjacent levels to layer 
0 become layer 1 – there are usually two layers with value 1. The distance from la
value of that layer. 

The data will always be transferred from the head node in a higher layer to the head node in a lower 
layer. Finally, the cluster head node in layer 0, hence the leader node, will send the aggregated data to the 
base station. Therefore, this method will decrease the energy dissipation of each cluster head node 
thereby increasing the network lifetime.
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Red dots are the cluster heads 
A Yellow dot is the cluster head with highest energy remaining 
A Green dot is the cluster head with highest energy-distance ratio and 
becomes the leader node 

distance ratio 

In order to select the best leader node, we consider not only the remaining energy of the cluster head 
but also energy levels (hence the distance to the base station). The energy-distance ratio can be 

RED = ERm / Leveln       (1) 

(Energy Remaining) denotes the energy remaining s in the cluster head node and 
denotes the level where the cluster head node is located. The base station will choose the cluster 

ED (Ratio of Energy-Distance) as the leader node.  
9) in level 5 has the highest energy (2.9 J) and the green dot (CH

. BCDCP takes CH9 as the leader node, BIDRP takes a node in level 2 (CH
is no cluster head in level 1, but we choose CH6 as the leader node. 

Table 1. Calculation of energy ratio remaining 
Level Cluster 

Head 
ERem RED 

- - - 
CH1 1 0.5 
CH2  1.1 0.55 
CH3 0.9 0.45 
CH4 1.4 0.467 
CH5 1.9 0.475 
CH6 

(green dot) 
2.5 0.625 

CH7 2.1 0.525 
CH8 1.7 0.34 
CH9 

(yellow 
dot) 

2.9 0.58 

CH10 2.3 0.38 

The purpose of creating layers is to determine the direction of data transmission of cluster heads. 
When we decide on the leader node, we create the layer using the level of information and location of the 
leader node. The level where the leader node is situated becomes level 0 and the adjacent levels to layer 

there are usually two layers with value 1. The distance from la

The data will always be transferred from the head node in a higher layer to the head node in a lower 
layer. Finally, the cluster head node in layer 0, hence the leader node, will send the aggregated data to the 

tation. Therefore, this method will decrease the energy dissipation of each cluster head node 
thereby increasing the network lifetime. 
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distance ratio and 

In order to select the best leader node, we consider not only the remaining energy of the cluster head 
distance ratio can be 

in the cluster head node and 
denotes the level where the cluster head node is located. The base station will choose the cluster 

) in level 5 has the highest energy (2.9 J) and the green dot (CH6) in 
as the leader node, BIDRP takes a node in level 2 (CH2), 

The purpose of creating layers is to determine the direction of data transmission of cluster heads. 
create the layer using the level of information and location of the 

leader node. The level where the leader node is situated becomes level 0 and the adjacent levels to layer 
there are usually two layers with value 1. The distance from layer 0 becomes the 

The data will always be transferred from the head node in a higher layer to the head node in a lower 
layer. Finally, the cluster head node in layer 0, hence the leader node, will send the aggregated data to the 

tation. Therefore, this method will decrease the energy dissipation of each cluster head node 



 

3.3 Modes of Operation 
 

In the formation phase, the modes of operation are defined to decrease energy consumption and
the network lifetime. The modes of operation are only used for cluster heads and there are two modes.

1. ON – in this mode, the operations of cluster heads are as follows:
• Cluster head receives and aggregates data from the surrounding member node
• Cluster head can receive data from cluster heads in the same layer or upper layer
• Cluster head cannot receive data from cluster heads in the lower layer
• Cluster head can send data to cluster heads in the same layer or upper layer
• Cluster head cannot send data to the cluster heads in a lower layer
• Cluster head enters standby mode when there is no transmission of data from the member nodes for a 

pre-defined time. 
 

2. Standby – in this mode, the operation of cluster heads are as follows:
• Cluster head sends a message to cluster heads in the same layer or a lower layer to be notified that 

this cluster head will not send data until there are changes in the data of member nodes (sensing that 
events occurred). Therefore, this method will reduce
Access (TDMA) schedule. 

• Cluster head receives sensing data from surrounding node in the cluster, but does not send data to 
other cluster head. Once changes have occurred in the sensing data, cluster head swit
mode. 

• A cluster head (which has the highest energy in one level) should receive data from the same layer or 
upper layer and send data to the lower layer, if all cluster heads in one layer are in Standby mode.

• Cluster heads that have been selecte
• Cluster heads that have new data changes in the sensing field will join the TDMA schedule by 

sending one message to the cluster head in the same layer or lower layer

Fig. 5: Deciding the modes of operation for 
 

 
 
 
 
 
 
 
In case there are several cluster heads in ON mode in the same layer, one of the cluster heads must be 

selected to be the layer’s center node. The role of a layer’s center node is collecting data from cluster heads 
which reside in the same layer. It also r
head, and finally sends to the lower layer of the layer center node. It is elected in a similar way as leader 
node, by finding the highest energy ratio among cluster heads in the current
computed as follows:  

 

• A Green dot represents the leader node
• A Purple dots represent layer center node
• Red dots represent cluster heads in On mode 
• Blue dots represent cluster heads in Standby mode 
• Black dots represent regular nodes
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In the formation phase, the modes of operation are defined to decrease energy consumption and
the network lifetime. The modes of operation are only used for cluster heads and there are two modes.

in this mode, the operations of cluster heads are as follows: 
Cluster head receives and aggregates data from the surrounding member nodes in a cluster
Cluster head can receive data from cluster heads in the same layer or upper layer. 
Cluster head cannot receive data from cluster heads in the lower layer. 
Cluster head can send data to cluster heads in the same layer or upper layer. 

head cannot send data to the cluster heads in a lower layer. 
Cluster head enters standby mode when there is no transmission of data from the member nodes for a 

in this mode, the operation of cluster heads are as follows: 
Cluster head sends a message to cluster heads in the same layer or a lower layer to be notified that 
this cluster head will not send data until there are changes in the data of member nodes (sensing that 
events occurred). Therefore, this method will reduce the waiting time in the Time Division Multiple 

Cluster head receives sensing data from surrounding node in the cluster, but does not send data to 
other cluster head. Once changes have occurred in the sensing data, cluster head swit

A cluster head (which has the highest energy in one level) should receive data from the same layer or 
upper layer and send data to the lower layer, if all cluster heads in one layer are in Standby mode.
Cluster heads that have been selected as leader node must switch to ON mode. 
Cluster heads that have new data changes in the sensing field will join the TDMA schedule by 
sending one message to the cluster head in the same layer or lower layer. 

 

 
 

Fig. 5: Deciding the modes of operation for cluster heads 

In case there are several cluster heads in ON mode in the same layer, one of the cluster heads must be 
selected to be the layer’s center node. The role of a layer’s center node is collecting data from cluster heads 
which reside in the same layer. It also receives data from the upper layer of the layer center node or cluster 
head, and finally sends to the lower layer of the layer center node. It is elected in a similar way as leader 
node, by finding the highest energy ratio among cluster heads in the current layer. The highest energy ratio is 

A Green dot represents the leader node 
A Purple dots represent layer center node 
Red dots represent cluster heads in On mode  
Blue dots represent cluster heads in Standby mode  
Black dots represent regular nodes 
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In the formation phase, the modes of operation are defined to decrease energy consumption and increase 
the network lifetime. The modes of operation are only used for cluster heads and there are two modes. 

s in a cluster. 
 

Cluster head enters standby mode when there is no transmission of data from the member nodes for a 

Cluster head sends a message to cluster heads in the same layer or a lower layer to be notified that 
this cluster head will not send data until there are changes in the data of member nodes (sensing that 

the waiting time in the Time Division Multiple 

Cluster head receives sensing data from surrounding node in the cluster, but does not send data to 
other cluster head. Once changes have occurred in the sensing data, cluster head switches to ON 

A cluster head (which has the highest energy in one level) should receive data from the same layer or 
upper layer and send data to the lower layer, if all cluster heads in one layer are in Standby mode. 

Cluster heads that have new data changes in the sensing field will join the TDMA schedule by 

In case there are several cluster heads in ON mode in the same layer, one of the cluster heads must be 
selected to be the layer’s center node. The role of a layer’s center node is collecting data from cluster heads 

eceives data from the upper layer of the layer center node or cluster 
head, and finally sends to the lower layer of the layer center node. It is elected in a similar way as leader 

layer. The highest energy ratio is 



 

 
The highest energy ratio of the layer center Node denoted as R

calculated using the energy remaining of the cluster head (
from the cluster head (dCH) and layer center node in the lower layer (
discovered then the cluster head can be appointed as the layer center node. 

The maintenance of the routing protocol in the mode operation step of the formation phase does not need 
to reconstruct the entire routing. The changes will only occur in the layer w
its changes to the lower layer level or the upper layer cluster heads.

 
3.4 Construction of Routing Path
 

In this step, schedule creation is required to allocate the time slot in order to transmit data from a 
certain node to an intended node without any data collision in the receiving node. In our algorithm, we 
adopt a scheduling technique in BCDCP utilizing t
The benefit of using the TDMA scheduling technique in our algorithm is to avoid data collision at every 
receiving node and decrease energy consumption. The base station assigns the identification of time sl
to all nodes. The purpose of identification of time slots is to identify the time slot of each node to send its 
data.  

Each node is assigned identification for a specific time slot sent by the base station 
each cluster, member nodes have the task of sending their data to the cluster head according to the 
assigned time as noted in the ID of the time node. Each cluster head is also assigned identification for 
specific time slot noted as the ID of the cluster head node (ID of CH node)
have the task of sending their data aggregate to the layer center node according to the assigned time as 
the noted ID of a CH node.  

In the operation mode selection step, each cluster head which is in Standby mode sends a mes
the layer center node which indicates that it will not join the TDMA scheduling. Cluster heads which are 
changed to ON mode should send a message to the layer center node to notify that they will join the 
TDMA scheduling. We can run the TDMA schedu
Therefore, BSCRP is more efficient than BCDCP and BIDRP regarding TDMA scheduling. 

After the formation phase, the data transmission phase takes place. The data transmission phase starts 
by sensing the surrounding area then it sends the data to the cluster head. The cluster heads construct a 
cluster chain from the highest layer level to the lowest layer level then send the data through this chain. 
Finally, the leader node which is in the lowest layer level sen
station. 

 
 

Fig. 6: Final routing example in BSCRP
 

The leader node (green dot) in figure 6 drains the energy rapidly since its role of data collection and 
transmission to the base station consumes a lot of energy. 
energy-distance ratio of the leader node becomes smaller than a pre
the leader node with the head node which has the largest energy
the energy spent on the cluster heads is spread evenly throughout the network.
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RELC = ERm / (dCH - d LC(L))      (2) 

The highest energy ratio of the layer center Node denoted as RELC (Ratio Energy of Layer Center) is 
calculated using the energy remaining of the cluster head (ERm) divided by the difference of the distance 

and layer center node in the lower layer (d LC(L)). Once the highest energy ratio is 
scovered then the cluster head can be appointed as the layer center node.  
The maintenance of the routing protocol in the mode operation step of the formation phase does not need 

to reconstruct the entire routing. The changes will only occur in the layer where each cluster head can notify 
its changes to the lower layer level or the upper layer cluster heads. 

3.4 Construction of Routing Path 

In this step, schedule creation is required to allocate the time slot in order to transmit data from a 
certain node to an intended node without any data collision in the receiving node. In our algorithm, we 
adopt a scheduling technique in BCDCP utilizing the time division multiple access (TDMA) schedule. 
The benefit of using the TDMA scheduling technique in our algorithm is to avoid data collision at every 
receiving node and decrease energy consumption. The base station assigns the identification of time sl
to all nodes. The purpose of identification of time slots is to identify the time slot of each node to send its 

Each node is assigned identification for a specific time slot sent by the base station 
es have the task of sending their data to the cluster head according to the 

assigned time as noted in the ID of the time node. Each cluster head is also assigned identification for 
specific time slot noted as the ID of the cluster head node (ID of CH node). In each layer, cluster heads 
have the task of sending their data aggregate to the layer center node according to the assigned time as 

In the operation mode selection step, each cluster head which is in Standby mode sends a mes
the layer center node which indicates that it will not join the TDMA scheduling. Cluster heads which are 
changed to ON mode should send a message to the layer center node to notify that they will join the 
TDMA scheduling. We can run the TDMA scheduling more efficiently using the operation mode. 
Therefore, BSCRP is more efficient than BCDCP and BIDRP regarding TDMA scheduling. 

After the formation phase, the data transmission phase takes place. The data transmission phase starts 
nding area then it sends the data to the cluster head. The cluster heads construct a 

cluster chain from the highest layer level to the lowest layer level then send the data through this chain. 
the leader node which is in the lowest layer level sends all the aggregated data to the base 

 
 

Fig. 6: Final routing example in BSCRP 

The leader node (green dot) in figure 6 drains the energy rapidly since its role of data collection and 
transmission to the base station consumes a lot of energy. To avoid the leader’s quick death, if the 

distance ratio of the leader node becomes smaller than a pre-determined value, we have to change 
the leader node with the head node which has the largest energy-distance ratio in that status. As a result, 

e energy spent on the cluster heads is spread evenly throughout the network. 
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(Ratio Energy of Layer Center) is 
) divided by the difference of the distance 

). Once the highest energy ratio is 

The maintenance of the routing protocol in the mode operation step of the formation phase does not need 
here each cluster head can notify 

In this step, schedule creation is required to allocate the time slot in order to transmit data from a 
certain node to an intended node without any data collision in the receiving node. In our algorithm, we 

he time division multiple access (TDMA) schedule. 
The benefit of using the TDMA scheduling technique in our algorithm is to avoid data collision at every 
receiving node and decrease energy consumption. The base station assigns the identification of time slots 
to all nodes. The purpose of identification of time slots is to identify the time slot of each node to send its 

- ID of time slot. In 
es have the task of sending their data to the cluster head according to the 

assigned time as noted in the ID of the time node. Each cluster head is also assigned identification for 
. In each layer, cluster heads 

have the task of sending their data aggregate to the layer center node according to the assigned time as 

In the operation mode selection step, each cluster head which is in Standby mode sends a message to 
the layer center node which indicates that it will not join the TDMA scheduling. Cluster heads which are 
changed to ON mode should send a message to the layer center node to notify that they will join the 

ling more efficiently using the operation mode. 
Therefore, BSCRP is more efficient than BCDCP and BIDRP regarding TDMA scheduling.  

After the formation phase, the data transmission phase takes place. The data transmission phase starts 
nding area then it sends the data to the cluster head. The cluster heads construct a 

cluster chain from the highest layer level to the lowest layer level then send the data through this chain. 
ds all the aggregated data to the base 

The leader node (green dot) in figure 6 drains the energy rapidly since its role of data collection and 
To avoid the leader’s quick death, if the 

determined value, we have to change 
distance ratio in that status. As a result, 



 

 
4. SIMULATION 

 
To assess the performance of BSCRP, we simulated BSCRP performance using Network Simulator 2 

(NS2) and compared its performance with the other clustering
and BIDRP. The performance is measured by the quantitative metrics of average energy dissipation, 
system lifetime, total data messages delivered successfully, and number of nodes alive. 

 
• Network field : 100m × 100m
• Number of nodes : n = 100
• Initial energy : E
• Data packet size : 4000 bits
• Energy transmit : E
• Energy transmit : E
• Energy transmit dissipation for free space : E
• Energy transmit dis

pJ/bit/m4 
• Energy Aggregation Data : E

 
 
In the experiment, the nodes are deployed in an area with the base station located far from the sensor 

field. The initial energy of each node is 3J and the nodes are placed in the same coordinates for each 
simulation. We simulate 100 m × 100 m network topo
away from the nearest node. Figure 7 shows the average energy dissipation of the protocols under the 
study observation over the number of rounds of operation. This plot clearly shows that BSCRP has a 
much more desirable energy expenditure curve than those of BCDCP and BIDRP. On the average, 
BSCRP exhibits a reduction in energy consumption of 12% and 17% over BCDCP and BIDRP, 
respectively.  

Fig. 7: Comparison between BSCRP with BCDCP and BIDRP
 
Next we analyzed the number of data messages received by the base station for the three routing 

protocols under consideration. For this experiment, we again simulated 100 m × 100 m network 
topologies where each node begins with an initial energy of 3J. Figure 8 shows
data messages received by the base station over the number of rounds of activities. The plot clearly 
illustrates the effectiveness of BSCRP in delivering significantly more data messages than its 
counterparts. BCDCP offers improvemen
BIDRP, respectively.  
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To assess the performance of BSCRP, we simulated BSCRP performance using Network Simulator 2 
(NS2) and compared its performance with the other clustering-based routing protocols such as BCDCP 
and BIDRP. The performance is measured by the quantitative metrics of average energy dissipation, 
system lifetime, total data messages delivered successfully, and number of nodes alive. 

 
Table 2. Simulation Parameters 

field : 100m × 100m 
Number of nodes : n = 100 
Initial energy : EInit = 3 J 
Data packet size : 4000 bits 
Energy transmit : ETx = 50 nJ/bit 
Energy transmit : ERx = 50 nJ/bit 
Energy transmit dissipation for free space : Efs = 10 pJ/bit/m2 
Energy transmit dissipation for two ray model : Ers = 0.0013 

Energy Aggregation Data : EAD = 5 nJ/bit/message 

In the experiment, the nodes are deployed in an area with the base station located far from the sensor 
field. The initial energy of each node is 3J and the nodes are placed in the same coordinates for each 
simulation. We simulate 100 m × 100 m network topologies with the base station located at least 75 m 
away from the nearest node. Figure 7 shows the average energy dissipation of the protocols under the 
study observation over the number of rounds of operation. This plot clearly shows that BSCRP has a 

more desirable energy expenditure curve than those of BCDCP and BIDRP. On the average, 
BSCRP exhibits a reduction in energy consumption of 12% and 17% over BCDCP and BIDRP, 

 
Fig. 7: Comparison between BSCRP with BCDCP and BIDRP 

lyzed the number of data messages received by the base station for the three routing 
protocols under consideration. For this experiment, we again simulated 100 m × 100 m network 
topologies where each node begins with an initial energy of 3J. Figure 8 shows the average number of 
data messages received by the base station over the number of rounds of activities. The plot clearly 
illustrates the effectiveness of BSCRP in delivering significantly more data messages than its 
counterparts. BCDCP offers improvements in data delivery by factors of 33% and 44% over BCDCP and 
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To assess the performance of BSCRP, we simulated BSCRP performance using Network Simulator 2 
ting protocols such as BCDCP 

and BIDRP. The performance is measured by the quantitative metrics of average energy dissipation, 
system lifetime, total data messages delivered successfully, and number of nodes alive.  

 

In the experiment, the nodes are deployed in an area with the base station located far from the sensor 
field. The initial energy of each node is 3J and the nodes are placed in the same coordinates for each 

logies with the base station located at least 75 m 
away from the nearest node. Figure 7 shows the average energy dissipation of the protocols under the 
study observation over the number of rounds of operation. This plot clearly shows that BSCRP has a 

more desirable energy expenditure curve than those of BCDCP and BIDRP. On the average, 
BSCRP exhibits a reduction in energy consumption of 12% and 17% over BCDCP and BIDRP, 

lyzed the number of data messages received by the base station for the three routing 
protocols under consideration. For this experiment, we again simulated 100 m × 100 m network 

the average number of 
data messages received by the base station over the number of rounds of activities. The plot clearly 
illustrates the effectiveness of BSCRP in delivering significantly more data messages than its 

ts in data delivery by factors of 33% and 44% over BCDCP and 



 

Fig. 8: Comparison of average number of data messages received at the base station

The improvement gained through BCDCP is further exemplified by the system lifetime gra
9. This plot shows the number of nodes that remain alive over the number of rounds of activities for the 
100 m × 100 m network scenario. With BSCRP, all the nodes remain alive for 1290 rounds, while the 
corresponding numbers of rounds for BCDC

 

Fig. 9: Performance result for 100m x 100m
 

Figure 10, shows similar results with a different network area size of 50 m × 50 m network scenario. 
With BSCRP, all the nodes remain alive for 2490 rounds, while th
BCDCP and BIDRP are 1920 and 2130, respectively. 

 
 

Fig. 10: Performance result for 50m x 50m with initial energy .5J/node
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Fig. 8: Comparison of average number of data messages received at the base station

 
The improvement gained through BCDCP is further exemplified by the system lifetime gra

9. This plot shows the number of nodes that remain alive over the number of rounds of activities for the 
100 m × 100 m network scenario. With BSCRP, all the nodes remain alive for 1290 rounds, while the 
corresponding numbers of rounds for BCDCP and BIDRP are 678 and 777, respectively. 

 
Fig. 9: Performance result for 100m x 100m 

Figure 10, shows similar results with a different network area size of 50 m × 50 m network scenario. 
With BSCRP, all the nodes remain alive for 2490 rounds, while the corresponding number of rounds for 
BCDCP and BIDRP are 1920 and 2130, respectively.  

 
Fig. 10: Performance result for 50m x 50m with initial energy .5J/node
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Fig. 8: Comparison of average number of data messages received at the base station 

The improvement gained through BCDCP is further exemplified by the system lifetime graph in figure 
9. This plot shows the number of nodes that remain alive over the number of rounds of activities for the 
100 m × 100 m network scenario. With BSCRP, all the nodes remain alive for 1290 rounds, while the 

P and BIDRP are 678 and 777, respectively.  

Figure 10, shows similar results with a different network area size of 50 m × 50 m network scenario. 
e corresponding number of rounds for 

Fig. 10: Performance result for 50m x 50m with initial energy .5J/node 



 

5. CONCLUSION 
 
In this paper we propose an enhanced centralized clustering

efficient base station assisted cluster routing protocol), that utilizes high
the most energy-intensive tasks. BCDCP and BIDRP
routing protocols. However, BCDCP chooses the leader node only based on the energy of head nodes 
and BIDRP chooses the leader node only focusing on its distance. Since BSCRP considers the energy of 
cluster head nodes and the distance, it outperforms BCDCP and BIDRP. Furthermore, BSCRP 
introduces modes of operation and this increases the lifetime of cluster heads. 

Performance of the proposed BSCRP protocol is assessed by simulation and compared to other 
clustering-based protocols (BCDCP and BIDRP). The simulation results show that BSCRP outperforms 
its comparatives since it adopts the energy status of cluster heads and the relative distance between the 
cluster heads and the base station. It is also observed 
counterparts increases with the area of the sensor field. Therefore, it is concluded that BSCRP provides 
an energy-efficient routing scheme suitable for a vast range of sensing applications.
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In this paper we propose an enhanced centralized clustering-based routing protocol, BSCRP (Energy 
efficient base station assisted cluster routing protocol), that utilizes high-energy base stations to perform 

intensive tasks. BCDCP and BIDRP are energy efficient centralized clustering
routing protocols. However, BCDCP chooses the leader node only based on the energy of head nodes 
and BIDRP chooses the leader node only focusing on its distance. Since BSCRP considers the energy of 

the distance, it outperforms BCDCP and BIDRP. Furthermore, BSCRP 
introduces modes of operation and this increases the lifetime of cluster heads.  

Performance of the proposed BSCRP protocol is assessed by simulation and compared to other 
based protocols (BCDCP and BIDRP). The simulation results show that BSCRP outperforms 

its comparatives since it adopts the energy status of cluster heads and the relative distance between the 
cluster heads and the base station. It is also observed that the performance gain of BSCRP over its 
counterparts increases with the area of the sensor field. Therefore, it is concluded that BSCRP provides 

efficient routing scheme suitable for a vast range of sensing applications.  
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Sistem Aplikasi Parkir adalah bisnis y
untuk kontrol. Sistem Aplikasi Parkir adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yang dapat me
manage sistem parkir agar menjadi lebih efektif. Sudah banyak sistem aplikasi parkir yang 
diimplementasikan dengan berbagai teknologi yang cangih, seperti menggunaan RFID. 
kependekan dari radio frequency identification. RFID
gelombang radio,  teknologi yang mendasari teknologi 
dilakukan antara data dalam kartu dan alat pembaca (reader) dilakukan secara 
parkir yang dikembangkan biasanya dipasarkan dengan harga yang begitu mahal, sehingga sangat 
menyulitkan bagi pihak kampus untuk menerapkan sistem parkir yang ada. Sistem parkir yang ada juga 
perlu adanya penyesuaian dengan sistem yang ada di lingkungan kampus. 
ini menggunakan metodologi berorientasi obyek, dengan menggunaka
digunakan dalam mengembangkan prototipe
menambahkan sedikit sentuhan pada sistem parker, akan menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dengan 
memanfaatkan teknologi RFID dapat men
parkir dalam kondisi tersedia atau penuh, menguntungkan pihak pengelola/kampus karena dengan mudah 
bisa melaksanakan pengontrolan pendapatan, dengan pembayaran dilakukan di awal semester pada saat
mahasiswa melakukan registrasi, sehingga bagi mahasiswa tidak perlu lagi menyediakan uang pecahan 
setiap hari. 
 
Kata Kunci: 
Radio Frequency Identification, Smart Card,  
 
 
1. PENDAHULUAN 

Manajemen parkir saat ini selain sudah adanya aplikasi 
aplikasi control yang cukup canggih dan efektif seperti camera untuk photo kendaraan dan nomer kendaraan 
pada saat masuk, display dan alat hitung keluar masuk kendaraan sehingga pemilik mobil yang ingin parkir 
dapat mengetahui keadaan area parkir apakah masih area kosong untuk parkir. Hal ini sangat cocok untuk 
area parkir yang besar atau mempunyai lantai parkir yang banyak. Sistem manajemen parkir merupakan 
sistem aplikasi yang dapat diimplementasikan pada pelayan
Manfaatnya adalah bisa mempercepat pelayanan kepada konsumen, serta dapat menghasilkan data yang 
akurat untuk dilaporkan kepada pengelola lahan parkir. 

Lingkungan kampus mempunyai manajemen tersendiri untuk pen
parkir yang ada di tempat lain pada umumnya. Di lingkungan kampus perlu penanganan khusus dan juga 
penerapan perangkat lunak yang tepat. Di lingkungan kampus mempunyai proses bisnis tersendiri dan juga 
perlakuan yang berbeda, sehingga jika ingin menerapkan perangkat
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ABSTRAK 
 

adalah bisnis yang mengandalkan teknologi sistem informasi sebagai alat bantu 
untuk kontrol. Sistem Aplikasi Parkir adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yang dapat me
manage sistem parkir agar menjadi lebih efektif. Sudah banyak sistem aplikasi parkir yang 

plementasikan dengan berbagai teknologi yang cangih, seperti menggunaan RFID. 
kependekan dari radio frequency identification. RFID merupakan teknologi yang menggunakan identifikasi 

teknologi yang mendasari teknologi contactless smart card (CSC). Komunikasi data yang 
dilakukan antara data dalam kartu dan alat pembaca (reader) dilakukan secara wireless. 
parkir yang dikembangkan biasanya dipasarkan dengan harga yang begitu mahal, sehingga sangat 

itkan bagi pihak kampus untuk menerapkan sistem parkir yang ada. Sistem parkir yang ada juga 
perlu adanya penyesuaian dengan sistem yang ada di lingkungan kampus. Pengembangan perangkat lunak 
ini menggunakan metodologi berorientasi obyek, dengan menggunakan diagram UML. 
digunakan dalam mengembangkan prototipe adalah Prototype Development Methodology. 
menambahkan sedikit sentuhan pada sistem parker, akan menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dengan 
memanfaatkan teknologi RFID dapat menambahkan kelebihan, seperti memberikan informasi bahwa area 
parkir dalam kondisi tersedia atau penuh, menguntungkan pihak pengelola/kampus karena dengan mudah 
bisa melaksanakan pengontrolan pendapatan, dengan pembayaran dilakukan di awal semester pada saat
mahasiswa melakukan registrasi, sehingga bagi mahasiswa tidak perlu lagi menyediakan uang pecahan 

Radio Frequency Identification, Smart Card,  Sistem Parkir 

Manajemen parkir saat ini selain sudah adanya aplikasi perangkat lunak juga sudah didukung dengan 
aplikasi control yang cukup canggih dan efektif seperti camera untuk photo kendaraan dan nomer kendaraan 

dan alat hitung keluar masuk kendaraan sehingga pemilik mobil yang ingin parkir 
at mengetahui keadaan area parkir apakah masih area kosong untuk parkir. Hal ini sangat cocok untuk 

area parkir yang besar atau mempunyai lantai parkir yang banyak. Sistem manajemen parkir merupakan 
sistem aplikasi yang dapat diimplementasikan pada pelayanan parkir yang ada di pusat
Manfaatnya adalah bisa mempercepat pelayanan kepada konsumen, serta dapat menghasilkan data yang 
akurat untuk dilaporkan kepada pengelola lahan parkir.  

Lingkungan kampus mempunyai manajemen tersendiri untuk pengelolaan parkir, tidak seperti  parkir
parkir yang ada di tempat lain pada umumnya. Di lingkungan kampus perlu penanganan khusus dan juga 

lunak yang tepat. Di lingkungan kampus mempunyai proses bisnis tersendiri dan juga 
berbeda, sehingga jika ingin menerapkan perangkat lunak  yang ada  perlu penyesuaian 
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(RFID) Dalam 
Mendukung Proses Bisnis: Studi Kasus  Pada Sistem Parkir 

ang mengandalkan teknologi sistem informasi sebagai alat bantu 
untuk kontrol. Sistem Aplikasi Parkir adalah sebuah perangkat lunak berbasis desktop yang dapat me-
manage sistem parkir agar menjadi lebih efektif. Sudah banyak sistem aplikasi parkir yang 

plementasikan dengan berbagai teknologi yang cangih, seperti menggunaan RFID. RFID merupakan  
teknologi yang menggunakan identifikasi 

Komunikasi data yang 
wireless. Akan tetapi sistem 

parkir yang dikembangkan biasanya dipasarkan dengan harga yang begitu mahal, sehingga sangat 
itkan bagi pihak kampus untuk menerapkan sistem parkir yang ada. Sistem parkir yang ada juga 

Pengembangan perangkat lunak 
n diagram UML. Metodologi yang 

Prototype Development Methodology. Dengan 
menambahkan sedikit sentuhan pada sistem parker, akan menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dengan 

ambahkan kelebihan, seperti memberikan informasi bahwa area 
parkir dalam kondisi tersedia atau penuh, menguntungkan pihak pengelola/kampus karena dengan mudah 
bisa melaksanakan pengontrolan pendapatan, dengan pembayaran dilakukan di awal semester pada saat 
mahasiswa melakukan registrasi, sehingga bagi mahasiswa tidak perlu lagi menyediakan uang pecahan 

lunak juga sudah didukung dengan 
aplikasi control yang cukup canggih dan efektif seperti camera untuk photo kendaraan dan nomer kendaraan 

dan alat hitung keluar masuk kendaraan sehingga pemilik mobil yang ingin parkir 
at mengetahui keadaan area parkir apakah masih area kosong untuk parkir. Hal ini sangat cocok untuk 

area parkir yang besar atau mempunyai lantai parkir yang banyak. Sistem manajemen parkir merupakan 
an parkir yang ada di pusat-pusat keramaian. 

Manfaatnya adalah bisa mempercepat pelayanan kepada konsumen, serta dapat menghasilkan data yang 

gelolaan parkir, tidak seperti  parkir-
parkir yang ada di tempat lain pada umumnya. Di lingkungan kampus perlu penanganan khusus dan juga 

lunak yang tepat. Di lingkungan kampus mempunyai proses bisnis tersendiri dan juga 
lunak  yang ada  perlu penyesuaian 

mailto:gandung.triyono@budiluhur.ac.id
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kembali, sehingga perangkat lunak tersebut
informasi dalam manajemen parkir telah dilakukan, tapi perangkat lunak 
masih belum bisa menyentuh sektor-
penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan 
sistem parkir di lingkungan area parkir yang mempunyai sifat kepelangganan, khususnya area parkir di 
lingkungan kampus.  

Teknologi informasi yang semakin berkembang telah berperan dalam berbagai sektor bisnis, salah 
satunya adalah Radio Frequency Identification
memberikan solusi. Pilihannya kian beragam, mulai dari sidik jari, pola wajah,
dari mata. Pemakaiannya sudah meluas ke berbagai 
terhadap faktor keamanan. bahkan kini
peranti chip elektronika berukuran mikro ke dalam tubuh sebagai pengenal identitas pribadi.
Penerapan Teknologi Informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang. Teknologi 
jawaban atas berbagai kelemahan yang dimiliki teknologi 
diidentifikasi dengan cara mendekatkan
kapasitas penyimpanan data yang sangat terbatas dan tidak bisa diprogram ulang sehingga menyulitkan 
untuk menyimpan dan memperbaharui data dalam jumlah besar untuk sebuah item. 
 
 
2. TUJUAN, MAKSUD, DAN SASARAN PENELITIAN
2.1 Tujuan Penelitian 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi 
sistem aplikasi parkir dan Mengimplementasikan sistem aplikasi parkir dengan teknologi 
 
2.2 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem aplikasi parkir dengan 
memanfaatkan teknologi RFID, sehingga sistem aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi di 
lapangan. 
 
2.3 Sasaran Penelitian 

Sasaran dari penelitian ini adalah
kelebihan-kelebihan dalam berbagai hal seperti 
sehingga pelayanan terhadap pelanggan khususnya mahasiswa karyawan dan dosen jauh lebih bagus.
 

 
3. TINJAUAN PUSTAKA 
3.1 Smart Card 

Smart Card adalah media penyimpan data dalam satu kartu yang merupakan pengembangan dari kartu 
magnetik dan mempunyai ukuran serupa dengan kartu pembayaran plastik masa kini. Beberapa jenis 
Card masa kini memiliki chip Microprocessor
mampu menjalankan berbagai aplikasi. 
sebernernya sudah sukup lama, Smart Card
akses kontrol, identifikasi, pembayaran dalam banking, tiket, masuk jalan tol, penyimpan data personal dan 
lain sebagainya.  

 
3.2 Kelebihan Smard Card dengan RFID

RFID merupakan teknologi identifikasi berbasis gelomba
lama yang dikembangkan-ulang pada bidang
secara wireless (nirkabel).  Teknologi 
hanya menyimpannya. Teknologi ini dapat memastikan bahwa pembaca mencoba mengakses kartu yang 
benar adalah satu, dan memungkinkan pembaca tertentu untuk mengakses informasi yang hanya
diperbolehkan untuk membaca, dengan penambahan
yang dihasilkan menggunakan RFID karena memiliki kelebihan dibandingkan alat

a. Dari sisi ukuran RFID bisa memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga bisa dimanfaatkan dalam 
berbagai bentuk kartu. 
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lunak tersebut  mampu diterapkan dengan maksimal. Pemanfaatan teknologi 
informasi dalam manajemen parkir telah dilakukan, tapi perangkat lunak yang dikembangkan selama ini 

-sektor yang spesifik seperti halnya di lingkungan kampus. Dalam 
penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan CSC dalam perangkat lunak khususnya 
sistem parkir di lingkungan area parkir yang mempunyai sifat kepelangganan, khususnya area parkir di 

Teknologi informasi yang semakin berkembang telah berperan dalam berbagai sektor bisnis, salah 
Radio Frequency Identification (RFID). Era biometrik memang kini mulai jadi 

. Pilihannya kian beragam, mulai dari sidik jari, pola wajah, pola suara hingga lapisan iris 
dari mata. Pemakaiannya sudah meluas ke berbagai hal, khususnya wilayah-wilayah yang sangat sensitif 
terhadap faktor keamanan. bahkan kini sudah mulai dicoba penerapan biometrik dengan cara memasukkan 

elektronika berukuran mikro ke dalam tubuh sebagai pengenal identitas pribadi.
eknologi Informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang. Teknologi 

jawaban atas berbagai kelemahan yang dimiliki teknologi barcode yaitu selain karena hanya bisa 
diidentifikasi dengan cara mendekatkan barcode tersebut ke sebuah alat pembaca, juga karena mempunyai 

sangat terbatas dan tidak bisa diprogram ulang sehingga menyulitkan 
dan memperbaharui data dalam jumlah besar untuk sebuah item.  

TUJUAN, MAKSUD, DAN SASARAN PENELITIAN 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi RFID dalam pengembangan 
sistem aplikasi parkir dan Mengimplementasikan sistem aplikasi parkir dengan teknologi RFID 

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem aplikasi parkir dengan 
sehingga sistem aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi di 

Sasaran dari penelitian ini adalah dengan pengembangan sistem aplikasi parkir akan mendapatkan 
kelebihan dalam berbagai hal seperti optimalnya kecepatan, keakuratan dan efisiensi biaya, 

sehingga pelayanan terhadap pelanggan khususnya mahasiswa karyawan dan dosen jauh lebih bagus.

adalah media penyimpan data dalam satu kartu yang merupakan pengembangan dari kartu 
magnetik dan mempunyai ukuran serupa dengan kartu pembayaran plastik masa kini. Beberapa jenis 

Microprocessor serta Memory di dalamnya sehingga Smart Card
mampu menjalankan berbagai aplikasi. Smart Card adalah penemuan di bidang teknologi informasi yang 

Smart Card sudah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yaitu pada 
akses kontrol, identifikasi, pembayaran dalam banking, tiket, masuk jalan tol, penyimpan data personal dan 

RFID 
teknologi identifikasi berbasis gelombang radio,  Teknologi ini merupakan teknologi 

ulang pada bidang smart card. Transfer data antara kartu dan alat baca  dilakukan 
nirkabel).  Teknologi RFID mempunyai kemampuan untuk memproses informasi, bukan 

Teknologi ini dapat memastikan bahwa pembaca mencoba mengakses kartu yang 
satu, dan memungkinkan pembaca tertentu untuk mengakses informasi yang hanya

diperbolehkan untuk membaca, dengan penambahan Personal Identification Number (PIN)
yang dihasilkan menggunakan RFID karena memiliki kelebihan dibandingkan alat-alat yang sejenis, yaitu:

Dari sisi ukuran RFID bisa memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga bisa dimanfaatkan dalam 
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Pemanfaatan teknologi 
yang dikembangkan selama ini 

sektor yang spesifik seperti halnya di lingkungan kampus. Dalam 
dalam perangkat lunak khususnya 

sistem parkir di lingkungan area parkir yang mempunyai sifat kepelangganan, khususnya area parkir di 

Teknologi informasi yang semakin berkembang telah berperan dalam berbagai sektor bisnis, salah 
memang kini mulai jadi pilihan untuk 

pola suara hingga lapisan iris 
wilayah yang sangat sensitif 

sudah mulai dicoba penerapan biometrik dengan cara memasukkan 
elektronika berukuran mikro ke dalam tubuh sebagai pengenal identitas pribadi.  
eknologi Informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang. Teknologi RFID menjadi 

yaitu selain karena hanya bisa 
, juga karena mempunyai 

sangat terbatas dan tidak bisa diprogram ulang sehingga menyulitkan 

dalam pengembangan 
RFID tersebut. 

Maksud dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem aplikasi parkir dengan 
sehingga sistem aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi di 

dengan pengembangan sistem aplikasi parkir akan mendapatkan 
optimalnya kecepatan, keakuratan dan efisiensi biaya, 

sehingga pelayanan terhadap pelanggan khususnya mahasiswa karyawan dan dosen jauh lebih bagus. 

adalah media penyimpan data dalam satu kartu yang merupakan pengembangan dari kartu 
magnetik dan mempunyai ukuran serupa dengan kartu pembayaran plastik masa kini. Beberapa jenis Smart 

Smart Card itu sendiri 
adalah penemuan di bidang teknologi informasi yang 

kan dalam berbagai aplikasi yaitu pada 
akses kontrol, identifikasi, pembayaran dalam banking, tiket, masuk jalan tol, penyimpan data personal dan 

ini merupakan teknologi 
Transfer data antara kartu dan alat baca  dilakukan 

mempunyai kemampuan untuk memproses informasi, bukan 
Teknologi ini dapat memastikan bahwa pembaca mencoba mengakses kartu yang 

satu, dan memungkinkan pembaca tertentu untuk mengakses informasi yang hanya 
(PIN). Perangkat lunak 

alat yang sejenis, yaitu: 
Dari sisi ukuran RFID bisa memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga bisa dimanfaatkan dalam 



 

b. Ukuran data yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya.
c. Bentuk dan desain dapat disesuaikan sehingga mudah untuk diterapkan di berbagai kondisi.
d. Dibandingkan dengan teknologi barcode, RFID lebih bagus dalam hal pembacaan data, karena bidang 

yang dibaca tidak harus rata. 
e. Kecepatan dan jarak baca bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
 

3.3 Pemanfaatan RFID dalam Sistem Parkir
System Parkir adalah bisnis yang mengandalkan teknologi system informasi sebagai alat 

manajemennya. Sistem Manajemen Parkir adalah s
dapat me-manage sistem parkir agar menjadi terkomputerisasi. Selain itu, sistem tersebut  juga dapat 
menghitung biaya parkir sesuai dengan lama sewa lahan, memberi laporan perhari tentang jumlah kendaraa
yang masuk dan keluar dari area parkir, serta laporan keuangan. Kapasitas dari lahan area parkir dan 
konfigurasi petugas ditentukan oleh Admin. perangkat
sehingga petugas parkir tidak bisa menutup aplikasi 
teknologi auto identifikasi yang paling murah dan maju guna memudahkan penyebaran informasi menjadi 
lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi RFID ini yang akan digunakan oleh penulis untuk diterapkan 
dalam sistem parkir terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam hal pengenalan kendaraan dan 
otomatisasi pembiayaan parkir. Dalam sistem ini, akan diterapkan sistem isi ulang untuk pengisian dana 
untuk pembiayaan parkir. 

 
3.4 Pengembangan Software 
3.4.1 Prototype Development Methodology

Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan prototype adalah menggunakan 
Development Methodology. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 
prototype yang cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 
untuk menggunakannya. 

 
Gambar 1: Prototype Development Methodology 

 
Gambar 1 merupakan gambar daur hidup  dari 
implementasi.  
 
3.4.2 UML 

UML kependekan dari Unified Modeling Language
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan  perangkat lunak. UML menawarkan 
sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan me
model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 
sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun khususnya bahasa 
pemrograman berorientasi obyek.  
 
 
4. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder; di mana pada data 
primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, uji coba serta mendapatkan 
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yang dapat ditampung lebih banyak daripada alat bantu lainnya. 
Bentuk dan desain dapat disesuaikan sehingga mudah untuk diterapkan di berbagai kondisi.
Dibandingkan dengan teknologi barcode, RFID lebih bagus dalam hal pembacaan data, karena bidang 

Kecepatan dan jarak baca bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

dalam Sistem Parkir 
adalah bisnis yang mengandalkan teknologi system informasi sebagai alat 

manajemennya. Sistem Manajemen Parkir adalah sebuah perangkat lunak aplikasi berbasis 
sistem parkir agar menjadi terkomputerisasi. Selain itu, sistem tersebut  juga dapat 

menghitung biaya parkir sesuai dengan lama sewa lahan, memberi laporan perhari tentang jumlah kendaraa
yang masuk dan keluar dari area parkir, serta laporan keuangan. Kapasitas dari lahan area parkir dan 
konfigurasi petugas ditentukan oleh Admin. perangkat lunak ini tidak bisa mengakses program lainnya, 
sehingga petugas parkir tidak bisa menutup aplikasi dari perangkat lunak ini. teknologi RFID  merupakan 

identifikasi yang paling murah dan maju guna memudahkan penyebaran informasi menjadi 
lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi RFID ini yang akan digunakan oleh penulis untuk diterapkan 
alam sistem parkir terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam hal pengenalan kendaraan dan 

otomatisasi pembiayaan parkir. Dalam sistem ini, akan diterapkan sistem isi ulang untuk pengisian dana 

Prototype Development Methodology 
Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan prototype adalah menggunakan 

. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 
waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 

 

 

Gambar 1: Prototype Development Methodology ([1], 4) 
 

Gambar 1 merupakan gambar daur hidup  dari Prototype Development Methodology yang digunakan dalam 

Unified Modeling Language adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan  perangkat lunak. UML menawarkan 
sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat 
model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 
sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun khususnya bahasa 

Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder; di mana pada data 
primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, uji coba serta mendapatkan 
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Bentuk dan desain dapat disesuaikan sehingga mudah untuk diterapkan di berbagai kondisi. 
Dibandingkan dengan teknologi barcode, RFID lebih bagus dalam hal pembacaan data, karena bidang 

adalah bisnis yang mengandalkan teknologi system informasi sebagai alat 
lunak aplikasi berbasis desktop yang 

sistem parkir agar menjadi terkomputerisasi. Selain itu, sistem tersebut  juga dapat 
menghitung biaya parkir sesuai dengan lama sewa lahan, memberi laporan perhari tentang jumlah kendaraan 
yang masuk dan keluar dari area parkir, serta laporan keuangan. Kapasitas dari lahan area parkir dan 

lunak ini tidak bisa mengakses program lainnya, 
teknologi RFID  merupakan 

identifikasi yang paling murah dan maju guna memudahkan penyebaran informasi menjadi 
lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi RFID ini yang akan digunakan oleh penulis untuk diterapkan 

alam sistem parkir terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam hal pengenalan kendaraan dan 
otomatisasi pembiayaan parkir. Dalam sistem ini, akan diterapkan sistem isi ulang untuk pengisian dana 

Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan prototype adalah menggunakan Prototype 
. Metodologi ini dipilih karena kelebihan yang diberikannya dalam menghasilkan 

waktu yang dibutuhkan tidak lama dan pengguna dapat langsung berinteraksi 

yang digunakan dalam 

adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan  perangkat lunak. UML menawarkan 

nggunakan UML kita dapat membuat 
model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 
sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun khususnya bahasa 

Pada penelitian ini, pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder; di mana pada data 
primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, uji coba serta mendapatkan feedback. 



 

Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang 
parkir.  
 
4.1  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada pihak 
pihak divisi IT (Information Technology
 
4.2 Observasi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk memahami obyek yang diteliti secara langsung seperti melakukan 
pengamatan langsung di lapangan seperti apa proses bisnis sistem parkir di lingkungan kampus, sehingga 
peneliti mendapatkan gambaran yang jelas karena mengalami langsung apa yang terjadi.
 
4.3 Studi Literatur 

Merupakan metode yang digunakan untuk memahami kasus dalam penerapan RFID dan sistem 
manajamen parkir. Mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implem
pembuatan website untuk keperluan penelitian agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dalam 
melakukan transaksi administrasi di Universitas Budi Luhur.
 
4.4 Metode Studi Dokumen  

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh 
sehingga peneliti dapat referensi yang jelas dan akurat tentang penerapan RFID dalam sistem manajemen 
parkir. 
 
 
5. RANCANG BANGUN DAN UJI MODEL
5.1 Project Management And Requirement
5.1.1 Analisis Kebutuhan 

Dari haril pengumpulan data yang telah dilakukan maka kebutuhan yang diperlukan untuk 
mengembangkan perangkat lunak sistem parkir ini antara lain:

a. Sistem parkir yang dibangun mempunyai keamanan yang baik.
b. Sistem parkir yang dibangun mempunyai kemudahan ba

pelayanan terhadap pengguna ruang parker, khususnya mahasiswa.
c. Sistem parkir yang dibangun dapat memberikan kondisi yang nyaman terhadap pengguna ruang 

parker, khususnya mahasiswa. 
d. Karena sistem di lingkungan kampus Budi Lu

yang dibangun harus terintegrasi dengan sistem
 
5.1.2 Pengembangan Sistem Parkir Budi Luhur

Dalam tahap mengembangkan sistem parkir ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama kar
melakukan analisis proses yang cermat, sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. Maka dari itu, untuk mengembangkan perangkat lunak ini menggunakan diagram UML antara lain 
adalah : 

 
a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan apa yang 
harus dilakukan oleh sistem atau apa yang harus dimiliki oleh sistem dan 
interaksi antara pengguna sistem dengan  kasus  yang disesuaikan dengan langkah
ditentukan. Untuk mengetahui fungsi/fasilitas apa saja yang tersedia dalam sistem parkir Budi Luhur ini 
dapat terlihat pada gambar 5.1. 
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er didapat dari studi literatur, tulisan ilmiah tentang penerapan RFID dalam sistem 

Pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada pihak 
Information Technology) serta mendapatkan feedback dari mereka. 

Metode ini digunakan untuk memahami obyek yang diteliti secara langsung seperti melakukan 
pengamatan langsung di lapangan seperti apa proses bisnis sistem parkir di lingkungan kampus, sehingga 

ndapatkan gambaran yang jelas karena mengalami langsung apa yang terjadi. 

Merupakan metode yang digunakan untuk memahami kasus dalam penerapan RFID dan sistem 
manajamen parkir. Mempelajari dari berbagai referensi yang terkait dengan implementasi 

untuk keperluan penelitian agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dalam 
melakukan transaksi administrasi di Universitas Budi Luhur. 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran yang telah dipublikasikan terlebih dahulu, 
sehingga peneliti dapat referensi yang jelas dan akurat tentang penerapan RFID dalam sistem manajemen 

RANCANG BANGUN DAN UJI MODEL 
Project Management And Requirement 

Dari haril pengumpulan data yang telah dilakukan maka kebutuhan yang diperlukan untuk 
mengembangkan perangkat lunak sistem parkir ini antara lain: 

Sistem parkir yang dibangun mempunyai keamanan yang baik. 
Sistem parkir yang dibangun mempunyai kemudahan baik dalam penggunaan maupun dalam 
pelayanan terhadap pengguna ruang parker, khususnya mahasiswa. 
Sistem parkir yang dibangun dapat memberikan kondisi yang nyaman terhadap pengguna ruang 

 
Karena sistem di lingkungan kampus Budi Luhur sudah terkomputerisasi semua, maka sistem parkir 
yang dibangun harus terintegrasi dengan sistem-sistem yang sudah ada. 

Sistem Parkir Budi Luhur 
Dalam tahap mengembangkan sistem parkir ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama kar

melakukan analisis proses yang cermat, sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. Maka dari itu, untuk mengembangkan perangkat lunak ini menggunakan diagram UML antara lain 

erupakan teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan apa yang 
harus dilakukan oleh sistem atau apa yang harus dimiliki oleh sistem dan digunakan untuk meng
interaksi antara pengguna sistem dengan  kasus  yang disesuaikan dengan langkah-lan

Untuk mengetahui fungsi/fasilitas apa saja yang tersedia dalam sistem parkir Budi Luhur ini 
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penerapan RFID dalam sistem 

Pengumpulan data didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap kepada pihak executive dan 

Metode ini digunakan untuk memahami obyek yang diteliti secara langsung seperti melakukan 
pengamatan langsung di lapangan seperti apa proses bisnis sistem parkir di lingkungan kampus, sehingga 

Merupakan metode yang digunakan untuk memahami kasus dalam penerapan RFID dan sistem 
entasi paperless dan 

untuk keperluan penelitian agar dapat mengurangi penggunaan jumlah kertas dalam 

gambaran yang telah dipublikasikan terlebih dahulu, 
sehingga peneliti dapat referensi yang jelas dan akurat tentang penerapan RFID dalam sistem manajemen 

Dari haril pengumpulan data yang telah dilakukan maka kebutuhan yang diperlukan untuk 

ik dalam penggunaan maupun dalam 

Sistem parkir yang dibangun dapat memberikan kondisi yang nyaman terhadap pengguna ruang 

hur sudah terkomputerisasi semua, maka sistem parkir 

Dalam tahap mengembangkan sistem parkir ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama karena telah 
melakukan analisis proses yang cermat, sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. Maka dari itu, untuk mengembangkan perangkat lunak ini menggunakan diagram UML antara lain 

erupakan teknik pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan apa yang 
digunakan untuk menggambarkan 

langkah yang telah 
Untuk mengetahui fungsi/fasilitas apa saja yang tersedia dalam sistem parkir Budi Luhur ini 



 

Administrasi Parkir

Mahasiswa/Karyawan

Administrasi Parkir

Gambar 5.1 Rancangan Use Case Diagram 
 

b. Struktur Basis Data 
Dalam pengembangan sistem parkir ini pembuatan struktur basis data merupakan hal pokok yang 

harus dilakukan, karena struktur basis data ini akan memperlihatkan kebutuhan data baik 
output yang diperlukan oleh para user 
mengembangkan sistem parkir di Budi Luhur dapat dilihat pada gambar 5.2 di bawah ini.

 

Gambar 5.2 Rancangan Strukt
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Pendataan 
Kendaraan

Pendataan User

Setting Harga

Kendaraan 
Masuk Cetak Bukti

<<include>>

Kendaraan 
Keluar

Rekapitulasi 
Pendapatan 

Harian

Pimpinan

Laporan Jumlah 
Kendaran Masuk

Laporan 
Kendaraan 

Belum Keluar

Laoran 
Pendapatan

Laporan Kondisi 
Area Parkir

Pendataan 
Kendaraan

Administrasi Keuangan

Gambar 5.1 Rancangan Use Case Diagram Sistem Pakir 

Dalam pengembangan sistem parkir ini pembuatan struktur basis data merupakan hal pokok yang 
harus dilakukan, karena struktur basis data ini akan memperlihatkan kebutuhan data baik 

 yang ada. Untuk lebih jelasnya data apa saja yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan sistem parkir di Budi Luhur dapat dilihat pada gambar 5.2 di bawah ini. 

 

 
Gambar 5.2 Rancangan Struktur Basis Data Sistem Pakir Budi Luhur
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Pendataan 
Kendaraan

 

Dalam pengembangan sistem parkir ini pembuatan struktur basis data merupakan hal pokok yang 
harus dilakukan, karena struktur basis data ini akan memperlihatkan kebutuhan data baik input maupun 

yang ada. Untuk lebih jelasnya data apa saja yang dibutuhkan untuk 
 

 

ur Basis Data Sistem Pakir Budi Luhur 



 

c. Struktur Tampilan  
Untuk mempermudah dalam pembentukan struktur tampilan pada sistem parkir Budi Luhur ini maka 

dibuatkan struktur tampilan atau dekomposisi fungsi seperti yang terliha

Pendataan

Pendataan 
Kendaraan

Pendataan User

Setting Harga

Keluar

Gambar 5.3 Struktur Tampilan Sistem Parkir Budi Luhur 

d. Kartu Mahasiswa Dengan RFID 
Dalam pemasangan RFID dalam kartu mahasiswa suatu hal yang mudah, karena 

pilihan, sehingga mudah dalam penyesuaian dengan kartu mahasiswa. Contoh kartu mahasiswa Universitas 
budi luhur dengan RFID dapat dilihat pada gambar 5.4 di bawah ini.

Gambar 5.4  Kartu Mahasiswa Budi Luhur Dengan RFID
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Untuk mempermudah dalam pembentukan struktur tampilan pada sistem parkir Budi Luhur ini maka 
dibuatkan struktur tampilan atau dekomposisi fungsi seperti yang terlihat dalam gambar 5.3 di bawah ini.

 

Laporan Kondisi 
Area Parkir

Sistem Aplikasi 
Parkir Budi Luhur

Transaksi Laporan

Pendataan 
Kendaraan

Pendataan User

Setting Harga

Keluar

Kendaraan 
Masuk

Pendataan 
Keluar

Setting Harga

Rekapitulasi 
Pendapatan 

Harian

Laporan Jumlah 
Kendaraan 

Masuk

Laporan 
Kendaraan 

Belum Keluar

Laporan 
Pendatatan

Gambar 5.3 Struktur Tampilan Sistem Parkir Budi Luhur  
 

 
Dalam pemasangan RFID dalam kartu mahasiswa suatu hal yang mudah, karena RFID yang ada banyak 

pilihan, sehingga mudah dalam penyesuaian dengan kartu mahasiswa. Contoh kartu mahasiswa Universitas 
budi luhur dengan RFID dapat dilihat pada gambar 5.4 di bawah ini. 

 
r 5.4  Kartu Mahasiswa Budi Luhur Dengan RFID 
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Untuk mempermudah dalam pembentukan struktur tampilan pada sistem parkir Budi Luhur ini maka 
t dalam gambar 5.3 di bawah ini. 

Laporan Kondisi 

Laporan Jumlah 

 

RFID yang ada banyak 
pilihan, sehingga mudah dalam penyesuaian dengan kartu mahasiswa. Contoh kartu mahasiswa Universitas 



 

 
6.   PENGUJIAN 

Sebelum diimplementasikan, aplikasi sistem parkir telah diuji dengan memanfaatkan metodologi 
Box Testing. Metode ini dipilih, karena dianggap paling tepat untuk sistem parkir yang dibangun dengan 
logika yang tidak rumit, tetapi dapat melihat kesalahan
pengujian dengan berbagai kondisi data masukan. Pengujian aplik
testing. Aplikasi yang diterapkan, diuji oleh pihak 
tester) untuk melakukan pengecekan kesesuaian perangkat lunak yang dibuat dengan proses bisnis yang ada.
 
 
7. PENELITIAN LANJUT 

Penelitian lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan RFID 
yang sudah tercantum di dalam kartu mahasiswa ini untuk mengoptimalkan proses bisnis yang lainnya, 
seperti : 

a. Pemanfaatan RFID untuk sistem 
b. Pemanfaatan RFID untuk sistem keuangan.
c. Pemanfaatan RFID untuk sistem akademik.

 
 
8. KESIMPULAN  

Dengan pemanfaatan RFID pada pengembangan sistem parkir di area kampus Universitas Budi Luhur 
sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Akan t
implementasi sistem yang baru ini langsung dapat langgeng, perlu pengkajian ulang secara berkala. Beberapa 
yang perlu diperhatikan untuk memperlancar implementasi perangkat lunak ini, antara lain:

a. Perlu melakukan pelatihan setiap ada karyawan baru khususnya user teknisnya.
b. Perlu melakukan backup secara berkala untuk menjaga jika terjadi kerusakan terhadap data.
c. Perlu mengontrol beberapa perangkat keras yang digunakan seperti komputer 

serta printer, mengingat kemungkinan perangkat tersebut diletakkan di area bebas. Tetapi dianjurkan 
perangkat keras yang ada perlu ditempatkan di ruangan yang bersuhu sesuai kebutuhan komputer, 
terutama CPU nya. 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
[1]  Dennis, Alan, Wixom, Barbara Ha

Indianapolis), John Wiley & Sons Ltd, 2009.
[2]  Gomaa, Hassan, "Software Modeling & Design
[3] Hamid, “Pengembangan Sistem Parkir 

Penggunaan RFID Sebagai Pengena unik pengguna”
[4]  Binus University, “RFID”, http://sandi

2011. 
[5] alibaba.com, “Intelligent_RFID_Smart_ Card_Parking Management_System

en.alibaba.com/product/447571972210126047/Intelligent_RFID_SmartCard_Parking Management 
System.html, diakses 30 Juli 2011.

[6]  Pala Z, Inan N,”Smart Parking Applications Using RFID Technology”
  

Prosiding Seminar Nasional Multi
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

214 

Sebelum diimplementasikan, aplikasi sistem parkir telah diuji dengan memanfaatkan metodologi 
. Metode ini dipilih, karena dianggap paling tepat untuk sistem parkir yang dibangun dengan 

logika yang tidak rumit, tetapi dapat melihat kesalahan–kesalahan yang terjadi, yang telah dilakukan 
pengujian dengan berbagai kondisi data masukan. Pengujian aplikasi juga melewati tahap 

. Aplikasi yang diterapkan, diuji oleh pihak developer (sebagai alpha tester) dan pihak user (
) untuk melakukan pengecekan kesesuaian perangkat lunak yang dibuat dengan proses bisnis yang ada.

Penelitian lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan RFID 
yang sudah tercantum di dalam kartu mahasiswa ini untuk mengoptimalkan proses bisnis yang lainnya, 

Pemanfaatan RFID untuk sistem perpustakaan. 
Pemanfaatan RFID untuk sistem keuangan. 
Pemanfaatan RFID untuk sistem akademik. 

Dengan pemanfaatan RFID pada pengembangan sistem parkir di area kampus Universitas Budi Luhur 
sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Akan tetapi, tidak serta merta bahwa hanya sekali 
implementasi sistem yang baru ini langsung dapat langgeng, perlu pengkajian ulang secara berkala. Beberapa 
yang perlu diperhatikan untuk memperlancar implementasi perangkat lunak ini, antara lain:

pelatihan setiap ada karyawan baru khususnya user teknisnya. 
secara berkala untuk menjaga jika terjadi kerusakan terhadap data.

Perlu mengontrol beberapa perangkat keras yang digunakan seperti komputer - 
ter, mengingat kemungkinan perangkat tersebut diletakkan di area bebas. Tetapi dianjurkan 

perangkat keras yang ada perlu ditempatkan di ruangan yang bersuhu sesuai kebutuhan komputer, 

Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley, Tegarden, David, "Systems Analysis and Design  with UML
Indianapolis), John Wiley & Sons Ltd, 2009. 

Software Modeling & Design" (in New York), Cambridge University Press, 2011.
Pengembangan Sistem Parkir Terkomputerisasi Dengan Otomatisasi Pembiayaan Dan 

Penggunaan RFID Sebagai Pengena unik pengguna” Yogyakarta, 19 Juni 2010. 
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Sebelum diimplementasikan, aplikasi sistem parkir telah diuji dengan memanfaatkan metodologi black 
. Metode ini dipilih, karena dianggap paling tepat untuk sistem parkir yang dibangun dengan 

kesalahan yang terjadi, yang telah dilakukan 
asi juga melewati tahap alpha dan beta 

) dan pihak user (beta 
) untuk melakukan pengecekan kesesuaian perangkat lunak yang dibuat dengan proses bisnis yang ada. 

Penelitian lanjut yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan RFID 
yang sudah tercantum di dalam kartu mahasiswa ini untuk mengoptimalkan proses bisnis yang lainnya, 

Dengan pemanfaatan RFID pada pengembangan sistem parkir di area kampus Universitas Budi Luhur 
etapi, tidak serta merta bahwa hanya sekali 

implementasi sistem yang baru ini langsung dapat langgeng, perlu pengkajian ulang secara berkala. Beberapa 
yang perlu diperhatikan untuk memperlancar implementasi perangkat lunak ini, antara lain: 

secara berkala untuk menjaga jika terjadi kerusakan terhadap data. 
 termasuk monitor, 

ter, mengingat kemungkinan perangkat tersebut diletakkan di area bebas. Tetapi dianjurkan 
perangkat keras yang ada perlu ditempatkan di ruangan yang bersuhu sesuai kebutuhan komputer, 

Systems Analysis and Design  with UML" (in 

" (in New York), Cambridge University Press, 2011. 
Terkomputerisasi Dengan Otomatisasi Pembiayaan Dan 

, diakses 30 Agustus 

”,  http://newabel. 
en.alibaba.com/product/447571972210126047/Intelligent_RFID_SmartCard_Parking Management 

, diakses 30 April 2009. 



 

Optimization of Energy Efficient Layer based 
Hierarchical Routing Protocol in Wireless Sensor 
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Preserving energy of sensor node in wireless sensor network is an effort to prolong the lifetime of network. 
of sensor node is very crucial because battery powered and irreplaceable.  Energy conservation of sensor node is an 
effort to reduce energy consumption in order to preserve resource for network lifetime.  It can be achieved through 
efficient energy usage by reducing consumption of energy or decrease energy usage while achieving a similar outcome.  
In this paper, we propose optimization of energy efficient layer based hierarchical routing protocol in wireless sensor 
network, named LHRP, which use base station to controlled overhead of sensor node and create clustering to distribute 
energy dissipation and increase energy efficiency of all sensor node.  Main idea of LHRP is based on the concept of 
BeamStar, which divide sensor node into group by base st
energy in base station to reduce computational energy in sensor node for conservation of network lifetime.  The 
performance of LHRP compared to BCDCP, BIDRP and CHIRON based of hierarchical routin
simulation results show that LHRP achieve 25% and 30% of improvement on network lifetime
 
Keywords:  Wireless Sensor Network (WSN), sensor node, BeamStar, Base Station Controlled Dynamic Clustering 

Protocol (BCDCP), Base Station Initiated
 
1. INTRODUCTION 

Wireless sensor network (WSN) have emerged as the state of the art technology in gathering data from remote 
locations by interacting with physical phenomena and relying on collaborative efforts by large nu
devices.  Typically, a WSN comprises of hundreds of thousands of low cost sensor nodes.  Each sensor node has an 
embedded processor, a wireless interface for communication, a non
on-board sensors such as temperature, humidity, motion, speed, photo, and piezoelectric detectors.  Once deployed, 
sensor nodes collect the information of interest from their on
including quantization and compression, and forward the data to a base station (BS) directly or through a neighbouring 
relay node.  The ability to have direct interaction with physical phenomena resulted in the development of a vast 
number of applications for wireless sensor networks such a
healthcare and disaster and rescue operations.

Most deployments of wireless sensor network require unattended operation; therefore, sensor nodes have to rely 
on batteries for communication and information gathering.  Sensor nodes are significantly constrained in available 
resources including storage, computational capacity, however energy accounts for the most restrictive of all factors 
because it affects the operational lifetime of wireless senso
communication is the major source of energy drainage in wireless sensor network.  Therefore, energy efficient 
communication protocols and topology architectures are highly desirable.  In recent years 
popular approach for organizing the network into a connected hierarchy.  By using clustering, nodes are organized into 
small disjoint groups called clusters.  Each cluster has a coordinator referred to as cluster head (CH) and a
member nodes.  Clustering results in a hierarchical network in which cluster head form the upper level and member 
nodes form the lower level.  In contrast to flat architectures, clustering provides distinct advantages with respect to 
energy conservative by facilitating localized control and reducing the volume of inter
the coordination provided by the cluster head allows sensor nodes to sleep for extended period thus allowing significant 
energy savings.  Despite many advantages of clustering in wireless sensor network such as network scalability, 
localized route set up, bandwidth management, the fundamental objective centers around energy conservation.

Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide with w
multiple choices.  After the cluster head are elected, the non
cluster head from a number of possible candidates based on the criteria of optimal energy
selecting the cluster head based on a single objective can lead to poor energy use because the nearest cluster head may 
be located at a greater distance from base station than the other cluster head.  Thus for that particular node
be the best choice.  In addition, factors like residual energy and transmission energy may also be of importance when 
making a decision. 
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ABSTRACT 

 
Preserving energy of sensor node in wireless sensor network is an effort to prolong the lifetime of network. 

of sensor node is very crucial because battery powered and irreplaceable.  Energy conservation of sensor node is an 
effort to reduce energy consumption in order to preserve resource for network lifetime.  It can be achieved through 

usage by reducing consumption of energy or decrease energy usage while achieving a similar outcome.  
In this paper, we propose optimization of energy efficient layer based hierarchical routing protocol in wireless sensor 

e station to controlled overhead of sensor node and create clustering to distribute 
energy dissipation and increase energy efficiency of all sensor node.  Main idea of LHRP is based on the concept of 
BeamStar, which divide sensor node into group by base station uses directional antenna and maximize the computation 
energy in base station to reduce computational energy in sensor node for conservation of network lifetime.  The 
performance of LHRP compared to BCDCP, BIDRP and CHIRON based of hierarchical routin
simulation results show that LHRP achieve 25% and 30% of improvement on network lifetime . 

Wireless Sensor Network (WSN), sensor node, BeamStar, Base Station Controlled Dynamic Clustering 
Protocol (BCDCP), Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP) 

sensor network (WSN) have emerged as the state of the art technology in gathering data from remote 
locations by interacting with physical phenomena and relying on collaborative efforts by large nu
devices.  Typically, a WSN comprises of hundreds of thousands of low cost sensor nodes.  Each sensor node has an 
embedded processor, a wireless interface for communication, a non-replenish-able source of energy, and one or more 

nsors such as temperature, humidity, motion, speed, photo, and piezoelectric detectors.  Once deployed, 
sensor nodes collect the information of interest from their on-board sensors, perform local processing of these data 

ion, and forward the data to a base station (BS) directly or through a neighbouring 
relay node.  The ability to have direct interaction with physical phenomena resulted in the development of a vast 
number of applications for wireless sensor networks such as, military, commercial, intrusion detection and industrial, 
healthcare and disaster and rescue operations. 

Most deployments of wireless sensor network require unattended operation; therefore, sensor nodes have to rely 
formation gathering.  Sensor nodes are significantly constrained in available 

resources including storage, computational capacity, however energy accounts for the most restrictive of all factors 
because it affects the operational lifetime of wireless sensor network.  It is a well-established fact that wireless 
communication is the major source of energy drainage in wireless sensor network.  Therefore, energy efficient 
communication protocols and topology architectures are highly desirable.  In recent years clustering has emerged as a 
popular approach for organizing the network into a connected hierarchy.  By using clustering, nodes are organized into 
small disjoint groups called clusters.  Each cluster has a coordinator referred to as cluster head (CH) and a
member nodes.  Clustering results in a hierarchical network in which cluster head form the upper level and member 
nodes form the lower level.  In contrast to flat architectures, clustering provides distinct advantages with respect to 

ervative by facilitating localized control and reducing the volume of inter-node communication.  Moreover, 
the coordination provided by the cluster head allows sensor nodes to sleep for extended period thus allowing significant 

y advantages of clustering in wireless sensor network such as network scalability, 
localized route set up, bandwidth management, the fundamental objective centers around energy conservation.

Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide with which cluster head they should associate among 
multiple choices.  After the cluster head are elected, the non-cluster head nodes are faced with the task of selecting a 
cluster head from a number of possible candidates based on the criteria of optimal energy use.  For a sensor node, 
selecting the cluster head based on a single objective can lead to poor energy use because the nearest cluster head may 
be located at a greater distance from base station than the other cluster head.  Thus for that particular node
be the best choice.  In addition, factors like residual energy and transmission energy may also be of importance when 
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Optimization of Energy Efficient Layer based  
Network 

Preserving energy of sensor node in wireless sensor network is an effort to prolong the lifetime of network.  Energy 
of sensor node is very crucial because battery powered and irreplaceable.  Energy conservation of sensor node is an 
effort to reduce energy consumption in order to preserve resource for network lifetime.  It can be achieved through 

usage by reducing consumption of energy or decrease energy usage while achieving a similar outcome.  
In this paper, we propose optimization of energy efficient layer based hierarchical routing protocol in wireless sensor 

e station to controlled overhead of sensor node and create clustering to distribute 
energy dissipation and increase energy efficiency of all sensor node.  Main idea of LHRP is based on the concept of 

ation uses directional antenna and maximize the computation 
energy in base station to reduce computational energy in sensor node for conservation of network lifetime.  The 
performance of LHRP compared to BCDCP, BIDRP and CHIRON based of hierarchical routin g protocol.  The 

Wireless Sensor Network (WSN), sensor node, BeamStar, Base Station Controlled Dynamic Clustering 

sensor network (WSN) have emerged as the state of the art technology in gathering data from remote 
locations by interacting with physical phenomena and relying on collaborative efforts by large number of low cost 
devices.  Typically, a WSN comprises of hundreds of thousands of low cost sensor nodes.  Each sensor node has an 

able source of energy, and one or more 
nsors such as temperature, humidity, motion, speed, photo, and piezoelectric detectors.  Once deployed, 

board sensors, perform local processing of these data 
ion, and forward the data to a base station (BS) directly or through a neighbouring 

relay node.  The ability to have direct interaction with physical phenomena resulted in the development of a vast 
s, military, commercial, intrusion detection and industrial, 

Most deployments of wireless sensor network require unattended operation; therefore, sensor nodes have to rely 
formation gathering.  Sensor nodes are significantly constrained in available 

resources including storage, computational capacity, however energy accounts for the most restrictive of all factors 
established fact that wireless 

communication is the major source of energy drainage in wireless sensor network.  Therefore, energy efficient 
clustering has emerged as a 

popular approach for organizing the network into a connected hierarchy.  By using clustering, nodes are organized into 
small disjoint groups called clusters.  Each cluster has a coordinator referred to as cluster head (CH) and a number of 
member nodes.  Clustering results in a hierarchical network in which cluster head form the upper level and member 
nodes form the lower level.  In contrast to flat architectures, clustering provides distinct advantages with respect to 

node communication.  Moreover, 
the coordination provided by the cluster head allows sensor nodes to sleep for extended period thus allowing significant 

y advantages of clustering in wireless sensor network such as network scalability, 
localized route set up, bandwidth management, the fundamental objective centers around energy conservation. 

hich cluster head they should associate among 
cluster head nodes are faced with the task of selecting a 

use.  For a sensor node, 
selecting the cluster head based on a single objective can lead to poor energy use because the nearest cluster head may 
be located at a greater distance from base station than the other cluster head.  Thus for that particular node this may not 
be the best choice.  In addition, factors like residual energy and transmission energy may also be of importance when  
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The rest of the paper is organized as follows.   
related work on a clustering method, section III discusses the proposed algorithm clustering protocol with mode 
selection, section IV discusses the simulation and section V describes the conclusion of the work.

 
2. RELATED WORK 

In recent years clustering for ad hoc and wireless sensor network have been a popular area of research and several 
algorithms have been proposed.  These techniques can be classified in a number of ways such as clustering method 
(distributed, centralized), network archit
coverage) or cluster head selection method (random, deterministic).

Clustering techniques have emerged as a popular choice for achieving energy efficiency and scalable performance 
in large scale sensor networks.  Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide which cluster head they 
should associate with among multiple choices.  Typically this cluster head selection decision involves a metric based on 
parameters including residual energy and distance to the cluster head.  This decision is a critical embarkation point as a 
poor choice can lead to increased energy consumption, thus compromising network lifetime.

Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing proto
Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor nodes to improve 
network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a given sensor 
are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped with power control capabilities, and 
stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase and data communication phase. BCDCP uses 
class based addressing which gives identifications to each node in a network.

In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head
head (CH-to-CH) routing path formation, and schedule creation for each cl
station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. The base station computes 
the average energy level after receiving information from each node and decides which nodes are 
heads. The base station sends information back to the nodes which include identification for each node. Each node 
holds two identifications which represent the identification for each node and identification of cluster head. Each clust
head is connected to the other cluster heads and uses a minimum spanning tree to create a routing path.

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since sensor 
nodes are geographically grouped into clusters, these transmissions consume minimal energy due to small spatial 
separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes has been received, the 
cluster head performs data fusion on the collected data, and re
base station. 
 

Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP) routing 

 
An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The 

Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the base station to increase 
the network lifetime. 

In BIDRP, the method to choose the cluster head is the same as in Low Energy A
Hierarchy-Centralized (LEACH-C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node sends its data 
to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from each cluster head to the base station 
while creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster heads; the closest cluster head to the base 
station has the lowest level and the farthest one to the base station has the highest level. The farthest cluster head 
sends its data to the neighbouring cluster head. Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the 
lowest level. Then the cluster head in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. In 
this scheme, the leader node will dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a 
large amount of energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die 
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The rest of the paper is organized as follows.   The whole paper is organized as follow: Section II 
related work on a clustering method, section III discusses the proposed algorithm clustering protocol with mode 
selection, section IV discusses the simulation and section V describes the conclusion of the work. 

s clustering for ad hoc and wireless sensor network have been a popular area of research and several 
algorithms have been proposed.  These techniques can be classified in a number of ways such as clustering method 
(distributed, centralized), network architecture (single-hop, multi-hop), clustering objective (energy efficiency, 
coverage) or cluster head selection method (random, deterministic). 

Clustering techniques have emerged as a popular choice for achieving energy efficiency and scalable performance 
large scale sensor networks.  Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide which cluster head they 

should associate with among multiple choices.  Typically this cluster head selection decision involves a metric based on 
esidual energy and distance to the cluster head.  This decision is a critical embarkation point as a 

poor choice can lead to increased energy consumption, thus compromising network lifetime. 
Siva D. Muganathan et al. [6] propose a centralized routing protocol called Base Station Controlled Dynamic 

Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor nodes to improve 
network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a given sensor 
are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped with power control capabilities, and 
stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase and data communication phase. BCDCP uses 

addressing which gives identifications to each node in a network. 
In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head

CH) routing path formation, and schedule creation for each cluster. During each setup phase, the base 
station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. The base station computes 
the average energy level after receiving information from each node and decides which nodes are 
heads. The base station sends information back to the nodes which include identification for each node. Each node 
holds two identifications which represent the identification for each node and identification of cluster head. Each clust
head is connected to the other cluster heads and uses a minimum spanning tree to create a routing path.

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since sensor 
clusters, these transmissions consume minimal energy due to small spatial 

separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes has been received, the 
cluster head performs data fusion on the collected data, and reduces the amount of raw data that needs to be sent to the 

 
 

Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP) routing 
path 

An enhancement on clustering protocol was proposed in [5]. The protocol, called Base Station Initiated 
Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the base station to increase 

In BIDRP, the method to choose the cluster head is the same as in Low Energy Adaptive Clustering 
C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node sends its data 

to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from each cluster head to the base station 
le creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster heads; the closest cluster head to the base 

station has the lowest level and the farthest one to the base station has the highest level. The farthest cluster head 
he neighbouring cluster head. Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the 

lowest level. Then the cluster head in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. In 
dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a 

large amount of energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

The whole paper is organized as follow: Section II discusses the 
related work on a clustering method, section III discusses the proposed algorithm clustering protocol with mode 

s clustering for ad hoc and wireless sensor network have been a popular area of research and several 
algorithms have been proposed.  These techniques can be classified in a number of ways such as clustering method 

hop), clustering objective (energy efficiency, 

Clustering techniques have emerged as a popular choice for achieving energy efficiency and scalable performance 
large scale sensor networks.  Cluster formation is a process whereby sensor nodes decide which cluster head they 

should associate with among multiple choices.  Typically this cluster head selection decision involves a metric based on 
esidual energy and distance to the cluster head.  This decision is a critical embarkation point as a 

col called Base Station Controlled Dynamic 
Clustering Protocol (BCDCP), which distributes the energy dissipation evenly among all sensor nodes to improve 
network lifetime and average energy savings. The method assumes that the properties of a given sensor network model 
are a fixed base station, sensor nodes with energy constraints, nodes equipped with power control capabilities, and 
stationary nodes. It operates in two major phases, i.e., the setup phase and data communication phase. BCDCP uses 

In the setup phase of BCDCP, the main activities are cluster setup, cluster heads selection, cluster head-to-cluster 
uster. During each setup phase, the base 

station receives information on the current energy status from all the nodes in the network. The base station computes 
the average energy level after receiving information from each node and decides which nodes are appointed as cluster 
heads. The base station sends information back to the nodes which include identification for each node. Each node 
holds two identifications which represent the identification for each node and identification of cluster head. Each cluster 
head is connected to the other cluster heads and uses a minimum spanning tree to create a routing path.  

In the transmission phase, each sensor node transmits the sensed information to its cluster head. Since sensor 
clusters, these transmissions consume minimal energy due to small spatial 

separations between the cluster head and the sensing nodes. Once the data from all sensor nodes has been received, the 
duces the amount of raw data that needs to be sent to the 

Fig. 1: Centralized base routing protocol Base Station Controlled Dynamic Clustering Protocol (BCDCP) routing 

protocol, called Base Station Initiated 
Dynamic Routing Protocol (BIDRP), is based on clustering and signal range initiated by the base station to increase 

daptive Clustering 
C) [10] or BCDCP. It is initiated by the base station when each node sends its data 

to the base station for the initial creation. BIDRP uses a layer to send data from each cluster head to the base station 
le creating clusters. The base station sends signal levels to the cluster heads; the closest cluster head to the base 

station has the lowest level and the farthest one to the base station has the highest level. The farthest cluster head 
he neighbouring cluster head. Thus, it creates a chain of cluster heads from the highest level to the 

lowest level. Then the cluster head in the lowest level (leader node) will send aggregated data to the base station. In 
dissipate energy much faster, since sending data to the base station requires a 

large amount of energy. Even though, the leader node has the highest energy among all other nodes, it will die 



 

quickly. In our scheme, we also use the signal level to route, bu
death. 

 
 

Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP)
 

Shiwen Mao et al, proposed BeamStar : An edge based approach to routing protocol in Wireless Sensor Networks.  
Beamstar is first used to divide the sensing area into several fan
then self-organized into a chain for data transmission.  Unlike traditional approaches, instead of taking turns, we 
consider the node with a maximum residual energy as chain leader candidate.

In 2009, Kuong-Ho Chen et al, proposed a variation of BeamStar routing scheme, termed as CHIRON: An energy 
efficient chain-based hierarchical routing protocol in wireless sensor network.  Main idea of CHIRON is to sp
sensing field into a number of smaller areas, so that it can create multiple shorter chains to reduce the data transmission 
delay and redundant path, and therefore effectively conserve the node energy and prolong the network lifetime
CHIRON protocol consist of four phases which are group construction phase, chain formation phase, leader node 
election phase and data collection and transmission phase.  In the group construction phase, CHIRON adopts the 
technique of BeamStar to organize its group.  A
different transmission power level and antenna direction to all nodes.  Nodes can determine which group they are 
respectively belonging to.  Each node can figure out the distance to base
indication.  In chain formation phase, each group will link together by using greedy algorithm to form a chain 
respectively.  The chain formation process is the same as that in PEGASIS scheme.  In the leader node el
the leader node in each group chain must be selected for collecting and forwarding the aggregated data to the base 
station.  CHIRON chooses the chain leader based on the maximum value residual energy of group nodes.  Finally, the 
transmission procedure in CHIRON similar to that in PEGASIS scheme in the data collection and transmission phase.  
From the farthest groups, the chain leaders collaboratively relay their aggregated sensing information to the base 
station, in a multi-hop, leader-by-leader transmission manner.

 

Fig. 3: Energy Efficient Chain
 
 

3. Optimization of Energy Efficient Layer based Hierarchical Routing Protocol (LHRP)
Our work is closely related to An Energy Efficient Chain Based 

Network (CHIRON), which adopts the technique of BeamStar to organize its groups.
The operation of LHRP protocol consists of three phases:
1) Initialization Phase 
2) Formation Phase 
3) Transmission Phase 
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quickly. In our scheme, we also use the signal level to route, but we improve the problem of the leader node’s fast 

 
Fig. 2: Base Station Initiated Dynamic Routing Protocol (BIDRP)  

Shiwen Mao et al, proposed BeamStar : An edge based approach to routing protocol in Wireless Sensor Networks.  
used to divide the sensing area into several fan-shaped groups.  The sensor nodes within each group are 

organized into a chain for data transmission.  Unlike traditional approaches, instead of taking turns, we 
idual energy as chain leader candidate. 

Ho Chen et al, proposed a variation of BeamStar routing scheme, termed as CHIRON: An energy 
based hierarchical routing protocol in wireless sensor network.  Main idea of CHIRON is to sp

sensing field into a number of smaller areas, so that it can create multiple shorter chains to reduce the data transmission 
delay and redundant path, and therefore effectively conserve the node energy and prolong the network lifetime

col consist of four phases which are group construction phase, chain formation phase, leader node 
election phase and data collection and transmission phase.  In the group construction phase, CHIRON adopts the 
technique of BeamStar to organize its group.  After the deployment, base station sweeps the sensing area by changing 
different transmission power level and antenna direction to all nodes.  Nodes can determine which group they are 
respectively belonging to.  Each node can figure out the distance to base station by the received signal strength 
indication.  In chain formation phase, each group will link together by using greedy algorithm to form a chain 
respectively.  The chain formation process is the same as that in PEGASIS scheme.  In the leader node el
the leader node in each group chain must be selected for collecting and forwarding the aggregated data to the base 
station.  CHIRON chooses the chain leader based on the maximum value residual energy of group nodes.  Finally, the 

procedure in CHIRON similar to that in PEGASIS scheme in the data collection and transmission phase.  
From the farthest groups, the chain leaders collaboratively relay their aggregated sensing information to the base 

der transmission manner. 

 
Energy Efficient Chain-Based Hierarchical Routing Protocol (CHIRON)

3. Optimization of Energy Efficient Layer based Hierarchical Routing Protocol (LHRP)  
Our work is closely related to An Energy Efficient Chain Based Hierarchical Routing Protocol in Wireless Sensor 

Network (CHIRON), which adopts the technique of BeamStar to organize its groups. 
The operation of LHRP protocol consists of three phases: 

Base Station
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t we improve the problem of the leader node’s fast 

Shiwen Mao et al, proposed BeamStar : An edge based approach to routing protocol in Wireless Sensor Networks.  
shaped groups.  The sensor nodes within each group are 

organized into a chain for data transmission.  Unlike traditional approaches, instead of taking turns, we 

Ho Chen et al, proposed a variation of BeamStar routing scheme, termed as CHIRON: An energy 
based hierarchical routing protocol in wireless sensor network.  Main idea of CHIRON is to split the 

sensing field into a number of smaller areas, so that it can create multiple shorter chains to reduce the data transmission 
delay and redundant path, and therefore effectively conserve the node energy and prolong the network lifetime.  

col consist of four phases which are group construction phase, chain formation phase, leader node 
election phase and data collection and transmission phase.  In the group construction phase, CHIRON adopts the 

fter the deployment, base station sweeps the sensing area by changing 
different transmission power level and antenna direction to all nodes.  Nodes can determine which group they are 

station by the received signal strength 
indication.  In chain formation phase, each group will link together by using greedy algorithm to form a chain 
respectively.  The chain formation process is the same as that in PEGASIS scheme.  In the leader node election phase, 
the leader node in each group chain must be selected for collecting and forwarding the aggregated data to the base 
station.  CHIRON chooses the chain leader based on the maximum value residual energy of group nodes.  Finally, the 

procedure in CHIRON similar to that in PEGASIS scheme in the data collection and transmission phase.  
From the farthest groups, the chain leaders collaboratively relay their aggregated sensing information to the base 

(CHIRON) 

Hierarchical Routing Protocol in Wireless Sensor 



 

 
3.1. Initialization Phase 

The main purpose of this phase is to gather information of the entire node in the field.  After the sensor nodes 
are scattered, each node transmits its own information to the base station.  Since transmitting to base station 
required substantial amount of energy, this phase is executed only once.  Base station receives and gathers all 
information from each of the node in the field.  Base station calculates the average energy level of all nodes.  Nodes 
which have energy higher than average are 
two CN located at the farthest left and the farthest right from the base station and also has maximum separation.  
The angle then split into two equal angles.  The nodes are split in
Within each group, the splitting process is conducted again the same way as the first splitting process which creates 
another new group.  This process repeated until all the CN are split into group or the
CN are less than half of the previous group.

 

 
Next process is creating layer.  In our algorithm, we use similar approach, as in BIDRP, using the signal 

strength from the base station to form level.  
station.  The clusters are formed after two process conducted.

 

Fig. 5: Layer Process and forming cluster
 
 
 
3.2. Formation Phase 

In this phase, the nodes within each cluster will be
the same as that in CHIRON scheme.  A leader node in each cluster must be selected for collecting and forwarding the 
aggregated data to the cluster head.  An election of leader node, as in C
residual energy where it chosen as cluster head (CH).  For each cluster, each the node sends sensing data to CH. To 
reduce the amount of energy dissipation, leader CH must be elected to aggregate data among the CH and s
amount of energy required to send final data to the base station.  In order to elect leader from the CH, the base station 
calculate transmission energy required to send data and residual energy for each CH.  The CH which has the maximum 
residual energy and minimal transmission energy is elected as Cluster Leader (CL)
calculated by the base station can be used to find the Cluster Leader.
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The main purpose of this phase is to gather information of the entire node in the field.  After the sensor nodes 
are scattered, each node transmits its own information to the base station.  Since transmitting to base station 

ial amount of energy, this phase is executed only once.  Base station receives and gathers all 
information from each of the node in the field.  Base station calculates the average energy level of all nodes.  Nodes 
which have energy higher than average are selected to be candidate node (CN).  Base station calculates the angle of 
two CN located at the farthest left and the farthest right from the base station and also has maximum separation.  
The angle then split into two equal angles.  The nodes are split into two groups, the right group and the left group.  
Within each group, the splitting process is conducted again the same way as the first splitting process which creates 
another new group.  This process repeated until all the CN are split into group or the angle separation between two 
CN are less than half of the previous group. 

 
Fig. 4: Split Process 

Next process is creating layer.  In our algorithm, we use similar approach, as in BIDRP, using the signal 
strength from the base station to form level.  The level divided according to the signal strength receives by the base 
station.  The clusters are formed after two process conducted. 

 
Fig. 5: Layer Process and forming cluster 

In this phase, the nodes within each cluster will be linked together to form a chain.  The chain formation process is 
the same as that in CHIRON scheme.  A leader node in each cluster must be selected for collecting and forwarding the 
aggregated data to the cluster head.  An election of leader node, as in CHIRON, based on the maximum value of 
residual energy where it chosen as cluster head (CH).  For each cluster, each the node sends sensing data to CH. To 
reduce the amount of energy dissipation, leader CH must be elected to aggregate data among the CH and s
amount of energy required to send final data to the base station.  In order to elect leader from the CH, the base station 
calculate transmission energy required to send data and residual energy for each CH.  The CH which has the maximum 

energy and minimal transmission energy is elected as Cluster Leader (CL).  The ratio of transmit energy that 
calculated by the base station can be used to find the Cluster Leader. 
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The main purpose of this phase is to gather information of the entire node in the field.  After the sensor nodes 
are scattered, each node transmits its own information to the base station.  Since transmitting to base station 

ial amount of energy, this phase is executed only once.  Base station receives and gathers all 
information from each of the node in the field.  Base station calculates the average energy level of all nodes.  Nodes 

selected to be candidate node (CN).  Base station calculates the angle of 
two CN located at the farthest left and the farthest right from the base station and also has maximum separation.  

to two groups, the right group and the left group.  
Within each group, the splitting process is conducted again the same way as the first splitting process which creates 

angle separation between two 

Next process is creating layer.  In our algorithm, we use similar approach, as in BIDRP, using the signal 
The level divided according to the signal strength receives by the base 

linked together to form a chain.  The chain formation process is 
the same as that in CHIRON scheme.  A leader node in each cluster must be selected for collecting and forwarding the 

HIRON, based on the maximum value of 
residual energy where it chosen as cluster head (CH).  For each cluster, each the node sends sensing data to CH. To 
reduce the amount of energy dissipation, leader CH must be elected to aggregate data among the CH and substantial 
amount of energy required to send final data to the base station.  In order to elect leader from the CH, the base station 
calculate transmission energy required to send data and residual energy for each CH.  The CH which has the maximum 

.  The ratio of transmit energy that 



 

Fig. 6: CH and CL election and data collection

3.3. Transmission Phase 
After completed the previous phase, the data collection and transmission phase begins.  The data transmission 

procedure is similar to that in CHIRON scheme.  The CH that is farthest away from the base station is initiated to create 
chain.  The CH collaboratively relay their aggregated sensing information to the base station, in a multi hop, CH by CH 
transmission manner.  In the interest of reducing the energy dissipation to elect relaying CH, there are several criteria 
needs to be determined.  The following are criteria to assort relaying CH:

1) The chosen relaying CH is in the same layer or led to CL layer
2) The distance of the chosen relaying CH is closer to the CL

The transmission energy / weight cost (considering the distance and residual energy) from the CH 
relaying CH is minimum. 

Fig. 7: Transmission phase to Cluster Leader and Base Station
 
3.4. Maintenance 

In many scheme, the author often ignore the maintenance which contain the reroute of node routing where the 
node have significantly decrease energy.  The maintenance is very important to manage the energy balancing for the 
network which can prolong the network lifetime.  As the time/round increases, the energy of each node decreases.  In 
our scheme, node that has large energy consumpti
and elected other candidate to continue the proses.  This way, the remaining energy of node can be saved and extend the 
life of that node.  The maintenance doesn’t have to re
other CH that has been calculated by the base station.  In each cluster, CH can be change and re
nodes in the cluster. 

 
4. SIMULATION 

In this section, we present simulation studies for 
LHRP.  To assess the performance of LHRP, we simulate performance using NS2 to conduct several experiments.  The 
objective of this simulation study is to compare its performance result with othe
as BCDCP, BIDRP and CHIRON.  In our simulation, we consider two different size of sensing area: 100 m x 100 m 
and 200 m x 200 m, each with 100 randomly deployed sensor nodes.  The base station is located 1000 m and 
corner of the sensing field.  The value of energy parameters are assumed as follows:
 

Eelec = 50 nJ/bit 
Ɛfs = 10 pJ/bit/m2 
Ɛmp = 0.0013 pJ/bit/m4 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

219 

 
Fig. 6: CH and CL election and data collection 

 

After completed the previous phase, the data collection and transmission phase begins.  The data transmission 
procedure is similar to that in CHIRON scheme.  The CH that is farthest away from the base station is initiated to create 

tively relay their aggregated sensing information to the base station, in a multi hop, CH by CH 
transmission manner.  In the interest of reducing the energy dissipation to elect relaying CH, there are several criteria 

are criteria to assort relaying CH: 
The chosen relaying CH is in the same layer or led to CL layer 
The distance of the chosen relaying CH is closer to the CL 

The transmission energy / weight cost (considering the distance and residual energy) from the CH 

 
Fig. 7: Transmission phase to Cluster Leader and Base Station 

In many scheme, the author often ignore the maintenance which contain the reroute of node routing where the 
decrease energy.  The maintenance is very important to manage the energy balancing for the 

network which can prolong the network lifetime.  As the time/round increases, the energy of each node decreases.  In 
our scheme, node that has large energy consumption and its energy is below the threshold, that node must be change 
and elected other candidate to continue the proses.  This way, the remaining energy of node can be saved and extend the 
life of that node.  The maintenance doesn’t have to re-create all clusters, i.e. The CL can be change and re
other CH that has been calculated by the base station.  In each cluster, CH can be change and re

this section, we present simulation studies for proposed LHRP protocol.  We evaluate the energy efficiency of 
LHRP.  To assess the performance of LHRP, we simulate performance using NS2 to conduct several experiments.  The 
objective of this simulation study is to compare its performance result with other clustering based routing protocol such 
as BCDCP, BIDRP and CHIRON.  In our simulation, we consider two different size of sensing area: 100 m x 100 m 
and 200 m x 200 m, each with 100 randomly deployed sensor nodes.  The base station is located 1000 m and 
corner of the sensing field.  The value of energy parameters are assumed as follows: 
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After completed the previous phase, the data collection and transmission phase begins.  The data transmission 
procedure is similar to that in CHIRON scheme.  The CH that is farthest away from the base station is initiated to create 

tively relay their aggregated sensing information to the base station, in a multi hop, CH by CH 
transmission manner.  In the interest of reducing the energy dissipation to elect relaying CH, there are several criteria 

The transmission energy / weight cost (considering the distance and residual energy) from the CH to the chosen 

In many scheme, the author often ignore the maintenance which contain the reroute of node routing where the 
decrease energy.  The maintenance is very important to manage the energy balancing for the 

network which can prolong the network lifetime.  As the time/round increases, the energy of each node decreases.  In 
on and its energy is below the threshold, that node must be change 

and elected other candidate to continue the proses.  This way, the remaining energy of node can be saved and extend the 
sters, i.e. The CL can be change and re-elected from 

other CH that has been calculated by the base station.  In each cluster, CH can be change and re-elected among the 

proposed LHRP protocol.  We evaluate the energy efficiency of 
LHRP.  To assess the performance of LHRP, we simulate performance using NS2 to conduct several experiments.  The 

r clustering based routing protocol such 
as BCDCP, BIDRP and CHIRON.  In our simulation, we consider two different size of sensing area: 100 m x 100 m 
and 200 m x 200 m, each with 100 randomly deployed sensor nodes.  The base station is located 1000 m and on the 



 

Every sensor node is initially equipped with 0.5 joules power.  We define the simulation round as a dur
in which all sensor nodes sent a 2000-bit packet to the base station.  For each simulation scenario, the results are drawn 
by the average value of 10 runs. 
 

Fig. 8: Network lifetime comparison 100 x 100 m

Fig. 9: Network 

First, we compare the network lifetime of BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP.  The simulation results show 
simulated network lifetime in fig. 8 and fig. 9 derived from BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP scheme, under tw
sensing area.  It could be observed that that our proposed LHRP protocol performs better than BCDCP, BIDRP and 
CHIRON.  LHRP clearly improves the network lifetime (both the time until the first node dies and the time until the last 
node dies).  The improved extents can be achieved to about 25% and 30% of network lifetime respectively, compared to 
PEGASIS and CHIRON protocol, under small and large simulation areas

 

Fig. 10: Comparison on average energy dissipation

Second, we study the impact of the ene
We present the results for sensor network of 100 sensor nodes. Fig. 10 shows the average energy dissipation as the 
number of round increase. As shown in fig. 10, CHIRON start with lowe
send to base station is the closest.  However, as the round increases, the energy decreases rapidly because node dies 
faster (node that close to base station).  Fig. 10 shows that LHRP save energy more effectively
BIDRP and CHIRON. 
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Every sensor node is initially equipped with 0.5 joules power.  We define the simulation round as a dur
bit packet to the base station.  For each simulation scenario, the results are drawn 

 
Fig. 8: Network lifetime comparison 100 x 100 m2 sensing area 

 

 
Fig. 9: Network lifetime comparison 200 x 200 m2 sensing area 

 
First, we compare the network lifetime of BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP.  The simulation results show 

simulated network lifetime in fig. 8 and fig. 9 derived from BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP scheme, under tw
sensing area.  It could be observed that that our proposed LHRP protocol performs better than BCDCP, BIDRP and 
CHIRON.  LHRP clearly improves the network lifetime (both the time until the first node dies and the time until the last 

ved extents can be achieved to about 25% and 30% of network lifetime respectively, compared to 
PEGASIS and CHIRON protocol, under small and large simulation areas. 

 
Fig. 10: Comparison on average energy dissipation 

 
Second, we study the impact of the energy consumption.  We examined the residual energy of each sensor node.  

We present the results for sensor network of 100 sensor nodes. Fig. 10 shows the average energy dissipation as the 
number of round increase. As shown in fig. 10, CHIRON start with lowest energy consumption since the final node 
send to base station is the closest.  However, as the round increases, the energy decreases rapidly because node dies 
faster (node that close to base station).  Fig. 10 shows that LHRP save energy more effectively 
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Every sensor node is initially equipped with 0.5 joules power.  We define the simulation round as a duration time 
bit packet to the base station.  For each simulation scenario, the results are drawn 

First, we compare the network lifetime of BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP.  The simulation results show 
simulated network lifetime in fig. 8 and fig. 9 derived from BCDCP, BIDRP, CHIRON and LHRP scheme, under two 
sensing area.  It could be observed that that our proposed LHRP protocol performs better than BCDCP, BIDRP and 
CHIRON.  LHRP clearly improves the network lifetime (both the time until the first node dies and the time until the last 

ved extents can be achieved to about 25% and 30% of network lifetime respectively, compared to 

rgy consumption.  We examined the residual energy of each sensor node.  
We present the results for sensor network of 100 sensor nodes. Fig. 10 shows the average energy dissipation as the 

st energy consumption since the final node 
send to base station is the closest.  However, as the round increases, the energy decreases rapidly because node dies 

 compare to BCDCP, 



 

 
5. CONCLUSION 

In this paper, we presented LHRP, a novel optimization of energy efficient layer based hierarchical routing 
protocol in wireless sensor network.  We exploited the capabilities of directional antenna and p
station to assist routing and clustering.  We argue that to decrease the energy consumption of the farthest transmitting 
node are not always the closest to base station.  We introduce the ratio of which node should send the last ag
data and rotate as the energy below the threshold to increase the network lifetime.  As a result, the functions of each 
sensor node can be made much simpler, enabling considerable cost and size reduction on sensor node. 

Simulation results demonstrate that LHRP achieved significant energy savings and enhances network lifetime 
compare to BCDCP, BIDRP and CHIRON.  We show that LHRP achieves better performance than other clustering 
based routing protocol.  As a result, the size and cost of a se
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Implementasi Sistem Informasi Teknologi Informasi (SI/TI) dalam bisnis telah mengalami perkembangan yang 

demikian pesat, peran Sistem Informasi Teknologi Informasi (SI/TI) tidak hanya menjadi suatu dukungan atau 
namun juga berperan sebagai key operational
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi sangatlah tinggi, sehingga untuk memenangkan persaingan 
diperlukan suatu perencanaan strategi SI/TI yang dapat mendukung kegiatan  bisnis perusahaan.  Kajian ini membantu 
PT. Asuransi XXX dalam pembuatan perencanaan strategi SI/TI  guna melaksanakan dan mendukung proses bisnis
dimana perencanaan strategis SI/TI nantinya bermanfaat dalam 

Tahapan-tahapan kajian yang dilakukan adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, melakukan 
analisis persamaan dan perbedaan perencanaan strategis SI/TI. Analisis strategis menggunakan metode analisa 
SWOT, analisa Critical Success Factor (CSF). Perencanaan 
Perencanaan Strategi Informasi model Price Waterhouse.

Hasil yang diharapkan kajian ini adalah kerangka perencanaan strategi yang terintegrasi sehingg
manajemen mengelola sumberdaya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan secara 
bersama oleh semua pihak 
 
Keywords: Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI), Jasa Asuransi, Price Waterh
 
2 PENDAHULUAN 
 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yan
 Kehadiran asuransi memberikan proteksi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dengan menjadi nasabah 
asuransi akan memberikan rasa aman terhadap kejadian
kerugian. Asuransi kini memberikan akses yang sangat mudah dalam pelayanan  serta menawarkan beragam produk 
asuransi. Dengan maraknya promosi yang ditawarkan, minat masyarakat untuk menjadi nasabah mulai mengalami 
peningkatan, dan ini direspon oleh perusahaan asuransi.
 Saat ini kompetisi diantara perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi sangat ketat sehingga dibutuhkan 
suatu strategi dalam menjalankan bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenangkan persaingan bisnis. 
Demikian juga perusahaan PT. Asuransi XXX yang mempunyai tujuan sesuai dengan misi perusahaan yaitu “menjadi 
perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan”. 
Untuk mewujudkan misi ini membutuhkan suatu sistem informasi guna mendu
 Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dan didorong pesatnya perkembangan teknologi informasi, 
perencanaan yang baik diperlukan dalam pemilihan teknologi maupun implementasi teknologi informasi. Tanpa 
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ABSTRAK 

Implementasi Sistem Informasi Teknologi Informasi (SI/TI) dalam bisnis telah mengalami perkembangan yang 
demikian pesat, peran Sistem Informasi Teknologi Informasi (SI/TI) tidak hanya menjadi suatu dukungan atau 

key operational, high potential dan peran strategic. Saat ini tingkat persaingan di dunia 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi sangatlah tinggi, sehingga untuk memenangkan persaingan 

strategi SI/TI yang dapat mendukung kegiatan  bisnis perusahaan.  Kajian ini membantu 
PT. Asuransi XXX dalam pembuatan perencanaan strategi SI/TI  guna melaksanakan dan mendukung proses bisnis
dimana perencanaan strategis SI/TI nantinya bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

tahapan kajian yang dilakukan adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, melakukan 
analisis persamaan dan perbedaan perencanaan strategis SI/TI. Analisis strategis menggunakan metode analisa 

Critical Success Factor (CSF). Perencanaan strategis SI/TI menggunakan Tahapan Kerangka Kerja 
Perencanaan Strategi Informasi model Price Waterhouse. 

Hasil yang diharapkan kajian ini adalah kerangka perencanaan strategi yang terintegrasi sehingg
manajemen mengelola sumberdaya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan secara 

Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI), Jasa Asuransi, Price Waterh

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Kehadiran asuransi memberikan proteksi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dengan menjadi nasabah 
asuransi akan memberikan rasa aman terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan bisa mengakibatkan 

emberikan akses yang sangat mudah dalam pelayanan  serta menawarkan beragam produk 
asuransi. Dengan maraknya promosi yang ditawarkan, minat masyarakat untuk menjadi nasabah mulai mengalami 
peningkatan, dan ini direspon oleh perusahaan asuransi. 

ompetisi diantara perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi sangat ketat sehingga dibutuhkan 
suatu strategi dalam menjalankan bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenangkan persaingan bisnis. 

XXX yang mempunyai tujuan sesuai dengan misi perusahaan yaitu “menjadi 
perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan”. 
Untuk mewujudkan misi ini membutuhkan suatu sistem informasi guna mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dan didorong pesatnya perkembangan teknologi informasi, 
perencanaan yang baik diperlukan dalam pemilihan teknologi maupun implementasi teknologi informasi. Tanpa 
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perencanaan yang baik, seringkali penerapan teknologi informasi terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal 
sehingga dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan
 
1.2 Identifikasi Kebutuhan 
 Sistem informasi yang ada pada perusahaan 
pulau-pulau informasi) belum terhubung dengan jaringan sehingga menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak dapat 
terintegrasi dengan baik dan sering terjadinya duplikasi data yang menyeba
yang menghambat keputusan para eksekutif, terutama pada waktu merumuskan perencanaan berhubungan dengan 
pengembangan perusahaan dimasa akan datang. Atas dasar hal ini maka diperlukan sebuah Perencanaan Strategi Si
Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) guna mendukung strategi bisnis pada PT. Asuransi XXX tersebut
 Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh PT. Asuransi XXX adalah sistem informasi yang ada 
saat ini belum seluruhnya mendukung kegia
terintegrasinya sistem-sistem informasi yang ada, hal ini mengakibatkan kesulitan manajemen tingkat atas dalam 
mengambil keputusan yang cepat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) da
kelembagaan terhadap implementasi SI/TI. Pertanyaan 
strategi SI/TI dalam menjawab permasalahan tersebut berdasarkan pendekatan strategi sistem informasi yang 
selaras dengan visi dan misi organisasi  dengan menggunakan kerangka metodologi 
 
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN
1.3.1 Tujuan Kajian 
 Adapun  tujuan yang ingin dicapai dalam 
yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada perusahaan PT. Asuransi XXX, dimana 
perencanaan strategis sistem informasi nantinya bermanfaat bagi organisasi atau per
 
1.3.2 Manfaat Kajian 
 Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut:

d. Dengan kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di 
bidang perencanaan strategis sistem informasi teknologi informasi (SI/TI).

e. Perencanaan strategis sistem informasi yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran bagi perusahaan PT. Asuransi XXX dalam menyusun perencanaan strategis (SI/TI) perusahaan.
 

1.4 Batasan Masalah  
 Agar pembahasan kajian ini tidak terlalu luas, maka perlu melakukan pembatasan permasalahan yang akan diteliti. 
Batasan masalah pada kajian ini adalah: 

a. Kajian ini menggunakan case study research
di Jakarta Pusat. 

b. Merencanakan suatu perencanaan strategis sistem informasi yang mencakup usulan
sistem informasi yang perlu dibangun dan infrastruktur yang mendukungnya pada perusahaan PT. Asuransi 
XXX. 

c. Analisa biaya tidak termasuk dalam lingkup 
 

3 LANDASAN TEORI 
 

2.4 Perncanaan Strategis SI/TI 
 Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi 
dengan menggunakan tujuan (goals), strategi (
kebutuhan-kebutuhan informasi (needs) sebagai dasar untuk mengidentifikasikan dan memilih sistem teknologi 
informasi apa yang akan dikembangkan dan kapan sistem itu dikembangkan.
 Dalam perencanaan strategis SI/TI terda
strategis (kompetitif) dan kaitannya dengan strategi bisnis
dan strategi bisnis, adanya arahan dari eksekutif (manajemen seni
inovasi pengguna dan kombinasi pengembangan analisa 
yang baik akan menghasilkan portofolio-portofolio sistem informasi dan infrastruktur yang saling
level organisasi dan memberikan kontribusi yang penting dalam membangun dan meningkatkan kinerja organisasi yaitu 
efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif.
 
2.5 Price Waterhouse 
 Metodologi Price Waterhouse menjelas
didasarkan pada beberapa hal (Price Waterhouse, 1996). Dalam metodologi ini 

1) Tahap 1, menentukan kebutuhan bisnis dan informasi
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anaan yang baik, seringkali penerapan teknologi informasi terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal 
sehingga dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Sistem informasi yang ada pada perusahaan PT. Asuransi XXX saat ini masih bersifat sendiri
pulau informasi) belum terhubung dengan jaringan sehingga menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak dapat 

terintegrasi dengan baik dan sering terjadinya duplikasi data yang menyebabkan ketidakakuratan informasi. Hal inilah 
yang menghambat keputusan para eksekutif, terutama pada waktu merumuskan perencanaan berhubungan dengan 
pengembangan perusahaan dimasa akan datang. Atas dasar hal ini maka diperlukan sebuah Perencanaan Strategi Si
Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) guna mendukung strategi bisnis pada PT. Asuransi XXX tersebut

Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh PT. Asuransi XXX adalah sistem informasi yang ada 
saat ini belum seluruhnya mendukung kegiatan bisnis organisasi untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi; belum 

sistem informasi yang ada, hal ini mengakibatkan kesulitan manajemen tingkat atas dalam 
kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan teknologi, kebijakan 

kelembagaan terhadap implementasi SI/TI. Pertanyaan kajian yang timbul adalah “Bagaimana rumusan rencana 
strategi SI/TI dalam menjawab permasalahan tersebut berdasarkan pendekatan strategi sistem informasi yang 

dengan visi dan misi organisasi  dengan menggunakan kerangka metodologi Price Waterhouse

TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN 

tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah membuat suatu perencanaan strategis sistem informasi 
yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada perusahaan PT. Asuransi XXX, dimana 
perencanaan strategis sistem informasi nantinya bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. 

ini adalah sebagai berikut: 
ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di 

bidang perencanaan strategis sistem informasi teknologi informasi (SI/TI). 
rencanaan strategis sistem informasi yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan PT. Asuransi XXX dalam menyusun perencanaan strategis (SI/TI) perusahaan.

ini tidak terlalu luas, maka perlu melakukan pembatasan permasalahan yang akan diteliti. 

study research pada kantor pusat perusahaan PT. Asuransi XXX yang berlokasi 

Merencanakan suatu perencanaan strategis sistem informasi yang mencakup usulan-usulan portofolio aplikasi 
sistem informasi yang perlu dibangun dan infrastruktur yang mendukungnya pada perusahaan PT. Asuransi 

Analisa biaya tidak termasuk dalam lingkup kajian kajian ini 

adalah merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi 
), strategi (strategies), sasaran (objectives), proses bisnis (bussiness process

) sebagai dasar untuk mengidentifikasikan dan memilih sistem teknologi 
informasi apa yang akan dikembangkan dan kapan sistem itu dikembangkan. 

Dalam perencanaan strategis SI/TI terdapat beberapa karakteristik yang merupakan misi utama, yakni: keunggulan 
strategis (kompetitif) dan kaitannya dengan strategi bisnis, adanya sasaran kunci mengejar kesempatan bagi strategi SI 

adanya arahan dari eksekutif (manajemen senior) dan pengguna, serta pendekatan utama berupa 
inovasi pengguna dan kombinasi pengembangan analisa bottom up dan analisa top down. Perencanaan strategis SI/TI 

portofolio sistem informasi dan infrastruktur yang saling 
level organisasi dan memberikan kontribusi yang penting dalam membangun dan meningkatkan kinerja organisasi yaitu 
efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. 

Metodologi Price Waterhouse menjelaskan rincian tahapan-tahapan perencanaan strategis sistem informasi yang 
didasarkan pada beberapa hal (Price Waterhouse, 1996). Dalam metodologi ini terdapat tahapan sebagai berikut

Tahap 1, menentukan kebutuhan bisnis dan informasi 
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anaan yang baik, seringkali penerapan teknologi informasi terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal 

PT. Asuransi XXX saat ini masih bersifat sendiri-sendiri (membentuk 
pulau informasi) belum terhubung dengan jaringan sehingga menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak dapat 

bkan ketidakakuratan informasi. Hal inilah 
yang menghambat keputusan para eksekutif, terutama pada waktu merumuskan perencanaan berhubungan dengan 
pengembangan perusahaan dimasa akan datang. Atas dasar hal ini maka diperlukan sebuah Perencanaan Strategi Sistem 
Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI) guna mendukung strategi bisnis pada PT. Asuransi XXX tersebut. 

Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh PT. Asuransi XXX adalah sistem informasi yang ada 
tan bisnis organisasi untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi; belum 

sistem informasi yang ada, hal ini mengakibatkan kesulitan manajemen tingkat atas dalam 
lam pemanfaatan teknologi, kebijakan 

“Bagaimana rumusan rencana 
strategi SI/TI dalam menjawab permasalahan tersebut berdasarkan pendekatan strategi sistem informasi yang 

Price Waterhouse?” 

ini adalah membuat suatu perencanaan strategis sistem informasi 
yang akan dilakukan dalam melaksanakan dan mendukung proses bisnis pada perusahaan PT. Asuransi XXX, dimana 

ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di 

rencanaan strategis sistem informasi yang dihasilkan dari kajian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran bagi perusahaan PT. Asuransi XXX dalam menyusun perencanaan strategis (SI/TI) perusahaan. 

ini tidak terlalu luas, maka perlu melakukan pembatasan permasalahan yang akan diteliti. 

pada kantor pusat perusahaan PT. Asuransi XXX yang berlokasi 

usulan portofolio aplikasi 
sistem informasi yang perlu dibangun dan infrastruktur yang mendukungnya pada perusahaan PT. Asuransi 

adalah merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi 
bussiness process) serta 

) sebagai dasar untuk mengidentifikasikan dan memilih sistem teknologi 

pat beberapa karakteristik yang merupakan misi utama, yakni: keunggulan 
danya sasaran kunci mengejar kesempatan bagi strategi SI 

serta pendekatan utama berupa 
. Perencanaan strategis SI/TI 

 terintegrasi di semua 
level organisasi dan memberikan kontribusi yang penting dalam membangun dan meningkatkan kinerja organisasi yaitu 

tahapan perencanaan strategis sistem informasi yang 
sebagai berikut: 



 

2) Tahap 2, mendefinisikan sasaran sistem informasi
3) Tahap 3, mendefinisikan dan menentukan strategis sistem informasi
4) Tahap 4, mengembangkan rencana implementasi

 Keempat tahapan ini menggambarkan aspek “
Sistem Informasi 

Gambar1 Tahapan Perencanaan Strategi SI Price Waterhouse
 

2.6 Matriks Portofolio 
 Pendekatan portfolio aplikasi yang digunakan berdasarkan matrik portfolio aplikasi yang dirancang dan 
dikembangkan oleh McFarlan (Ward and Peppard
dari sistem informasi dan tipe investasi yang dilakukannya dalam empat kategori, yaitu : 
Strategic, dan High Potential. Gambar2 menjelaskan susunan keempat golongan
 

Gambar2 Application Portofolio 
 
6 METODOLOGI PENELITIAN 
 Metodologi kajian yang digunakan dalam 
dalam proses analisa dan Rencana Strategis Sistem Informasi menggunakan metodologi 
menggunakan metodologi ini adalah dikarenakan metode ini yang dianggap yang paling memenuhi karakteristik 
perusahaan. 
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sasaran sistem informasi 
Tahap 3, mendefinisikan dan menentukan strategis sistem informasi 
Tahap 4, mengembangkan rencana implementasi 

Keempat tahapan ini menggambarkan aspek “why”, “what”, “how” dan “when” dalam Perencanaan Strategis 

Tahapan Perencanaan Strategi SI Price Waterhouse 

Pendekatan portfolio aplikasi yang digunakan berdasarkan matrik portfolio aplikasi yang dirancang dan 
Ward and Peppard, 2004), yang bertujuan untuk mengukur tingkat rata

dari sistem informasi dan tipe investasi yang dilakukannya dalam empat kategori, yaitu : Key Operational, Support, 
menjelaskan susunan keempat golongan dalam matriks portofolio McFarlan

 
Application Portofolio McFarlan’s (Ward & Peppard 2004) 

yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagaimana digambarkan pada gambar
dalam proses analisa dan Rencana Strategis Sistem Informasi menggunakan metodologi Price Waterhouse
menggunakan metodologi ini adalah dikarenakan metode ini yang dianggap yang paling memenuhi karakteristik 

 
Gambar3 Metodologi Penelitian 
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” dalam Perencanaan Strategis 

 

Pendekatan portfolio aplikasi yang digunakan berdasarkan matrik portfolio aplikasi yang dirancang dan 
, 2004), yang bertujuan untuk mengukur tingkat rata-rata kandidat 

Key Operational, Support, 
dalam matriks portofolio McFarlan 

digambarkan pada gambar3 , dimana 
Price Waterhouse. Alasan 

menggunakan metodologi ini adalah dikarenakan metode ini yang dianggap yang paling memenuhi karakteristik 



 

7 PEMBAHASAN 
4.4 Analisa lingkungan internal bisnis organisasi
 Dalam analisa lingkungan internal organisasi menggunakan alat bantu identifikasi 
Identifikasi CSF bertujuan untuk menelaah kebutuhan informasi dari organisasi, 
kelemahan dan kekuatan organisasi. 
 
4.1.1 Analisa CSF 
 Kegiatan identifikasi ini mengelaborasikan visi dan misi menjadi tujuan yang kemudian akan diaplikasikan untuk 
menemukan kebutuhan dari organisasi. Adapun visi PT. Asurans
dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan”
 

Tabel1 Pemetaan  Tujuan   terhadap   CSF    dan  Prime  measures PT. Asuransi XXX

Tujuan 

Memberikan pelayanan kepada nasabah atas 
kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan 
dengan rasa kepastian dan nyaman untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

Memberikan pelayanan kepada nasabah atas 
kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan 
dengan rasa kepastian dan nyaman untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

Memberikan pelayanan kepada nasabah atas 
kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan 
dengan rasa kepastian dan nyaman untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

Meningkatkan kualitas SDM untuk karyawan 

Meningkatkan kualitas dan integritas agen 

Berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 

Membangun kemitraan yang saling meng-
untungkan dengan pihak ketiga. 

Mengelola bisnis asuransi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

 
4.1.2 Analisis SWOT 
 Analisa SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor
organisasi, kelemahan dan faktor-faktor negatif yang juga
keuntungan dari faktor eksternal dan ancaman atau resiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

225 

 

Analisa lingkungan internal bisnis organisasi 
Dalam analisa lingkungan internal organisasi menggunakan alat bantu identifikasi CSF 

Identifikasi CSF bertujuan untuk menelaah kebutuhan informasi dari organisasi, analisa SWOT untuk mengidentifikasi 

Kegiatan identifikasi ini mengelaborasikan visi dan misi menjadi tujuan yang kemudian akan diaplikasikan untuk 
menemukan kebutuhan dari organisasi. Adapun visi PT. Asuransi XXX adalah “Menjadi perusahaan yang terpercaya 
dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan”. 

Pemetaan  Tujuan   terhadap   CSF    dan  Prime  measures PT. Asuransi XXX 

CSF Prime meas

Pengembangan program- program untuk 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah 
terhadap organisasi. 

Nasabah menge
diinginkannya dari asuransi yang diikuti 
sehingga meminimalkan komplain.

Pengembangan sistem layanan pembayaran yang 
mudah dan cepat. 

Proses pembayaran yang cepat dan 
akurat 

Pembuatan sistem informasi atas produk dan 
layanan. 

§ Nasabah mendapat informasi  yang 
sesuai dengan kebutuhan

§ Berkurangnya komplain dari 
nasabah. 

Penerapan underwriting yang baik. Proses underwriting
dan tepat. 

Perluasan jaringan layanan. Nasabah mudah mendapatkan layanan
Pengembangan dan verifikasi produk. Meningkatnya jumlah nasabah
Peningkatan penanganan komplain dari nasabah 
dan calon nasabah melalui email, media massa, 
cellular phone, surat menyurat, sms, faksimil.  

Komplain ditangani dengan cepat.

Layanan yang update dalam setiap transaksi 
keuangan. 

Transaksi dan pelaporan keuan
cepat dan akurat

Penyediaan data yang akurat dan analisa keuangan 
komprehensif sebagai faktor kunci pengambilan 
keputusan manajemen. 

Tersedianya data
analisa keuangan yang tepat.

Penerapan strategi bancassurance Peningkatan penerimaan premi dari 
bancassurance

Pengidentifikasian kekurangan/ kelemahan atau 
kecurangan yang terjadi pada sistem 

Meminimalkan masalah dalam sistem.

Penganalisaan harta kekayaan perusahaan Tidak ada harta kekayaan perusahaan 
yang disalahgunakan/ hilang

Pengadaan/pembelian barang Pengadaan barang yang transparan dan 
dapat dipertanggung

Pengidentifikasian penerimaan dan pengeluaran 
barang 

Barang yang diterima dan yang keluar 
tercatat. 

Pendidikan, training dan seminar bagi karyawan Meningkatnya kinerja karyawan
Pengikut sertaan karyawan dalam pengambilan 
sertifikasi (uji keahlian profesi). 

Meningkatnya keahlian para karyawan

Pelatihan/ training untuk agen pemasaran Penjualan asuransi meningkat
Perbaikan remunerasi ke-agenan agar dapat lebih 
cepat dan tepat waktu 

Loyalitas agen 

Pemberian informasi/penyuluhan kepada 
masyarakat tentang pentingnya mengikuti program 
asuransi. 

Masyarakat terbantu sebagai nasabah.

Peduli dengan masyarakat melalui program peduli Masyarakat terbantu dengan kegiatan 
program peduli

Pembinaan hubungan yang baik dengan pihak 
ketiga 
 

Hubungan dengan pihak ketiga sebagai 
mitra yang baik.

Pemantauan Service Legal Agreement (SLA) Layanan yang diberikan sesuai dengan 
SLA yang sudah disepakati.

Bisnis asuransi berjalan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Tidak adanya kegiatan bisnis yang 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.

Analisa SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal 
faktor negatif yang juga berasal dari internal organisasi, peluang atau kesempatan dan 

keuntungan dari faktor eksternal dan ancaman atau resiko yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. 
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 dan Analisa SWOT. 
analisa SWOT untuk mengidentifikasi 

Kegiatan identifikasi ini mengelaborasikan visi dan misi menjadi tujuan yang kemudian akan diaplikasikan untuk 
i XXX adalah “Menjadi perusahaan yang terpercaya 

Pemetaan  Tujuan   terhadap   CSF    dan  Prime  measures PT. Asuransi XXX 

Prime measures 

Nasabah mengetahui apa yang 
diinginkannya dari asuransi yang diikuti 
sehingga meminimalkan komplain. 
Proses pembayaran yang cepat dan 

Nasabah mendapat informasi  yang 
sesuai dengan kebutuhan 
Berkurangnya komplain dari 

 
underwriting yang efisien, cepat 

Nasabah mudah mendapatkan layanan 
Meningkatnya jumlah nasabah 
Komplain ditangani dengan cepat. 

Transaksi dan pelaporan keuangan yang 
cepat dan akurat 
Tersedianya data-data yang akurat dan 
analisa keuangan yang tepat. 

Peningkatan penerimaan premi dari 
bancassurance 
Meminimalkan masalah dalam sistem. 

Tidak ada harta kekayaan perusahaan 
yang disalahgunakan/ hilang 
Pengadaan barang yang transparan dan 
dapat dipertanggung-jawabkan 
Barang yang diterima dan yang keluar 

Meningkatnya kinerja karyawan 
Meningkatnya keahlian para karyawan 

Penjualan asuransi meningkat 
 

Masyarakat terbantu sebagai nasabah. 

Masyarakat terbantu dengan kegiatan 
program peduli 
Hubungan dengan pihak ketiga sebagai 
mitra yang baik. 

Layanan yang diberikan sesuai dengan 
SLA yang sudah disepakati. 

a kegiatan bisnis yang 
bertentangan dengan peraturan 

undangan. 

faktor positif yang berasal dari internal 
peluang atau kesempatan dan 



 

 Dari data yang didapat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebu
analisis SWOT terhadap organisasi sebagai mana terlihat dalam Tab
 

Tabel

 

 
 
 
 
 
  

Peluang(O) 

§ Peluang dari bisnis asuransi di Indonesia adalah 
keunggulan konsep asuransi dimana dapat memenuhi 
peningkatan tuntutan fairness/rasa keadilan dari 
masyarakat. 

§ Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
asuransi sebagai proteksi & investasi bagi keluarga.

 

Ancaman (T) 

§ Globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki 
kapital besar dan teknologi yang lebih tinggi sehingga 
membuat premi asuransi yang lebih murah. 

§ Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya 
yang lebih fleksibel. 

§ Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan (group 
insurance) masih kental, dan alokasi masyarakat untuk 
asuransi masih sangat terbatas, hal ini berkaitan dengan 
masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

 
4.2 Analisa Lingkungan Eksternal Bisnis Organisasi

Dalam menganalisa eksternal bisnis organisasi lingkungan makro, menggunakan analisis PEST. Analisa PEST
yang terdiri dari Politik Ekonomi, Sosia/Budaya dan Teknologi melihat hubungan signifikan yang mempengaruhi 
produk, pasar, jasa dan organisasi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengembangkan misi dan mendisain 
strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang
Politik 

• Undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
• Peraturan Pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang kemudian di 

perbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1999 tentang perubahan atas
73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

• Politik yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia. 
Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang men
sosial dan politik yang menimbulkan ketidakpastian peta politik di Indonesia. Peristiwa ini secara umum telah 
menimbulkan ketidakpastian politik, di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya 
sejumlah kejadian dalam beberapa tahun terakhir.

• Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau Pemerintah akan menerapkan kebijakan 
ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif 
terhadap kondisi regulasi perasuransian pada saat ini

• Sebagai BUMN, intervensi dari pemerintah kadang membuat PT.  Asuransi XXX tidak bisa bersikap dinamis 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

226 

Dari data yang didapat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebu
analisis SWOT terhadap organisasi sebagai mana terlihat dalam Tabel2 

Tabel2 Analisis SWOT PT. Asuransi XXX 

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

§ Tenaga kerja/sumber daya manusia 
inti yang kompeten dan memiliki 
integritas moral yang berada dalam 
sebuah teamwork yang solid. 

§ Perusahaan memiliki visi dan misi 
yang jelas. 

§ Perusahaan memiliki potensi network 
yang bias diintegrasikan dengan 
sistem yang dimiliki (professional 
teamwork) 

§ Perusahaan memiliki infrastruktur 
teknologi dan potensi tenaga ahli. 

§ Pengalaman sebagai perusahaan 
asuransi jiwa milik pemerintah yang 
sudah lama beroperasi. 

§ Sebagai perusahaan milik 
pemerintah, masih terikat pada 
birokrasi sehingga kurang fleksibel
§ Dalam hal pemasaran, alternatif 

distribusi relatif masih pola 
konvensional
§ Fungsi kontrol dan pengawasan 

belum optimal
§ Biaya perusahaan masih tinggi.
 

Dengan kekuatan memafaatkan 
peluang 

Meminimalkan kelemahan 
memanfaatkan peluang

Peluang dari bisnis asuransi di Indonesia adalah 
asuransi dimana dapat memenuhi 

peningkatan tuntutan fairness/rasa keadilan dari 

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
asuransi sebagai proteksi & investasi bagi keluarga. 

§ Peningkatan jumlah peserta program 
asuransi. 

§ Peningkatan loyalitas nasabah dengan 
menerapkan program-program khusus. 

§ Peningkatan kerjasama kemitraan 
dengan pihak terkait. 

§ Peningkatan promosi agar program-
program yang ditawarkan dikenal 
masyarakat. 

§ Penambahan kantor pelayanan untuk 
mendekatkan diri dengan masyarakat. 

§ Peningkatan pelatihan kepada tenaga 
marketing/agen. 

§ Meningkatkan pembinaan SDM 
(rekruitmen, pendidikan, karir)

§ Meningkatkan fungsi pengawasan 
agar kinerja organisasi tercapai.

§ Meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas pemakaian prasarana.

Dengan kekuatan guna mengatasi 
ancaman 

Meminimalkan kelemahan dengan 
mengatasi ancaman

Globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki 
kapital besar dan teknologi yang lebih tinggi sehingga 

konvensional dan lembaga keuangan lainnya 

Budaya suap dan kolusi dalam asuransi kumpulan (group 
insurance) masih kental, dan alokasi masyarakat untuk 
asuransi masih sangat terbatas, hal ini berkaitan dengan 

i dan pengalaman berasuransi. 

§ Persiapan SDM guna menghadapi 
globalisasi dan tantangan dalam bisnis 
asuransi. 

§ Pemberian pelatihan/training kepada 
seluruh karyawan untuk meningkatkan 
keahlian. 

 
 

§ Membuat sistem informasi untuk 
meningkatkan proses bisnis, 
sehingga kesiapan organisasi ke 
sistem on

§ Meningkatkan pembinaan SDM 
(rekruitmen, pendidikan, karier)

Analisa Lingkungan Eksternal Bisnis Organisasi 
Dalam menganalisa eksternal bisnis organisasi lingkungan makro, menggunakan analisis PEST. Analisa PEST

yang terdiri dari Politik Ekonomi, Sosia/Budaya dan Teknologi melihat hubungan signifikan yang mempengaruhi 
produk, pasar, jasa dan organisasi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengembangkan misi dan mendisain 

anjang. 

undang no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 
Peraturan Pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang kemudian di 
perbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 
73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. 
Politik yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia. 
Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa 
sosial dan politik yang menimbulkan ketidakpastian peta politik di Indonesia. Peristiwa ini secara umum telah 
menimbulkan ketidakpastian politik, di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya 

lah kejadian dalam beberapa tahun terakhir. 
Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau Pemerintah akan menerapkan kebijakan 
ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif 

kondisi regulasi perasuransian pada saat ini 
Sebagai BUMN, intervensi dari pemerintah kadang membuat PT.  Asuransi XXX tidak bisa bersikap dinamis 
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Dari data yang didapat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, dilakukan 

Kelemahan (W) 

Sebagai perusahaan milik 
pemerintah, masih terikat pada 
birokrasi sehingga kurang fleksibel 
Dalam hal pemasaran, alternatif 
distribusi relatif masih pola 
konvensional dan kompleksitas. 
Fungsi kontrol dan pengawasan 
belum optimal 
Biaya perusahaan masih tinggi. 

Meminimalkan kelemahan 
memanfaatkan peluang 

Meningkatkan pembinaan SDM 
(rekruitmen, pendidikan, karir) 
Meningkatkan fungsi pengawasan 
agar kinerja organisasi tercapai. 
Meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas pemakaian prasarana. 

Meminimalkan kelemahan dengan 
mengatasi ancaman 

Membuat sistem informasi untuk 
meningkatkan proses bisnis, 

ngga kesiapan organisasi ke 
sistem on-line. 
Meningkatkan pembinaan SDM 
(rekruitmen, pendidikan, karier) 

Dalam menganalisa eksternal bisnis organisasi lingkungan makro, menggunakan analisis PEST. Analisa PEST 
yang terdiri dari Politik Ekonomi, Sosia/Budaya dan Teknologi melihat hubungan signifikan yang mempengaruhi 
produk, pasar, jasa dan organisasi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengembangkan misi dan mendisain 

Peraturan Pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang kemudian di 
peraturan pemerintah no. 

Politik yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada kegiatan bisnis di Indonesia. 
gakibatkan timbulnya berbagai peristiwa 

sosial dan politik yang menimbulkan ketidakpastian peta politik di Indonesia. Peristiwa ini secara umum telah 
menimbulkan ketidakpastian politik, di samping gejolak sosial dan sipil yang tercermin dengan adanya 

Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau Pemerintah akan menerapkan kebijakan 
ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak negatif 

Sebagai BUMN, intervensi dari pemerintah kadang membuat PT.  Asuransi XXX tidak bisa bersikap dinamis 



 

dengan perubahan pasar 
 
Ekonomi 

Tingginya harga minyak dunia yang menyebabkan pengaruh besar terhadap 
makro ini juga berpengaruh pada dunia TI secara keseluruhan, dimana untuk belanja TI yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan akan meningkat sehingga untuk proye
dibatalkan oleh pihak manajemen 

 
Sosial/Budaya 

• Rendahnya budaya masyarakat akan pentingnya ikut program asuransi tidak lepas dari rendahnya pendapatan 
• Tingkat pendidikan dan sosial masyarakat yang semakin membaik diharapkan dapat meningkatkan akan 

pentingnya program asuransi. 
 
Teknologi 

• Perkembangan  teknologi  terutama 
peningkatan penggunaan  sistem  berbasis 

• Teknologi telekomunikasi sebagai sistem pendukung operasional, 
proses bisnisnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan juga dapat 
menghubungkan antara divisi yang satu dengan divisi lainnya serta kantor pusat dengan kantor. Ini merupakan 
sarana untuk  meraih  keunggulan kompetitif dari 

• Harga  perangkat  teknologi  yang 
nilai yang tinggi bila dimanfaakan dengan baik

 
4.3 Analisa Lingkungan SI/TI Internal 

Analisa lingkungan SI/TI internal ini dengan memetakan aplikasi
Asuransi XXX, kemudian dari menempatkan/memposisikan aplikasi
dianggap sesuai dengan kegiatan perusahaan. Tabel3 menunjukkan pe
Farlan analisis. 

 
Tabel3 Portofolio Aplikasi SI PT. Asuransi XXX saat ini

STRATEGIC 

(belum ada)

Aplikasi P 
Apilasi K 
Aplikasi JHT 
Aplikasi GL 
Aplikasi HC 
Aplikasi e-I 
Aplikasi e-P 
Aplikasi e-SIP 

KEY OPERATIONAL 

 
4.4 Hasil Analisa 

Tabel4 Analisa Kebutuhan Informasi

CSF 

Pengembangan program-program untuk meningkatkan kepuasan dan 
loyalitas nasabah terhadap organisasi. 
Pengembangan sistem layanan pembayaran yang mudah dan cepat.

Pembuatan sistem informasi atas produk dan layanan.

Penerapan underwriting yang baik. 
Perluasan jaringan layanan. 

Pengembangan dan verifikasi produk. 

Peningkatan  korespondensi dan penanganan komplain dari nasabah dan 
calon nasabah melalui email, media massa, cellular phone, surat menyurat, 
sms, facsimile dan gerai layanan. 
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Tingginya harga minyak dunia yang menyebabkan pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi 
makro ini juga berpengaruh pada dunia TI secara keseluruhan, dimana untuk belanja TI yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan akan meningkat sehingga untuk proye-proyek TI yang tidak bisa memberikan ROI untuk sementara akan 

Rendahnya budaya masyarakat akan pentingnya ikut program asuransi tidak lepas dari rendahnya pendapatan 
Tingkat pendidikan dan sosial masyarakat yang semakin membaik diharapkan dapat meningkatkan akan 

terutama  teknologi  internet yang cukup pesat memberi dorongan yang 
berbasis  IT. 

Teknologi telekomunikasi sebagai sistem pendukung operasional, meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
proses bisnisnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan juga dapat 
menghubungkan antara divisi yang satu dengan divisi lainnya serta kantor pusat dengan kantor. Ini merupakan 

keunggulan kompetitif dari  pesaing 
yang  semakin  terjangkau  dengan  performa yang semakin tinggi menjanjikan 

nilai yang tinggi bila dimanfaakan dengan baik. 

 
SI/TI internal ini dengan memetakan aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah ada pada PT. 

Asuransi XXX, kemudian dari menempatkan/memposisikan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam 
dianggap sesuai dengan kegiatan perusahaan. Tabel3 menunjukkan pemetaan aplikasi dengan mengunakan Matriks Mc. 

Portofolio Aplikasi SI PT. Asuransi XXX saat ini 
STRATEGIC  HIGH POTENTIAL  

(belum ada) (belum ada) 

 

Email sistem 
Website PT. Asuransi XXX 
Ms-Office (MS-Word,  Powerpoint, Excel)

KEY OPERATIONAL SUPPORT  

Analisa Kebutuhan Informasi PT. Asuransi XXX saat ini 

Analisa SWOT Kebutuhan Informasi

program untuk meningkatkan kepuasan dan Meningkatkan jumlah 
nasabah 

Informasi untuk meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas nasabah

Pengembangan sistem layanan pembayaran yang mudah dan cepat. Meningkatkan nasabah 
 

Informasi tentang pembayaran

Pembuatan sistem informasi atas produk dan layanan. Meningkatkan jumlah 
nasabah. 

Informasi tentang produk dan 
layanan 

 Informasi underwriting
Meningkatkan jumlah kantor 
layanan 

Informasi mengenai analisis pasar

Meningkatkan jumlah 
nasabah 

Informasi verifikasi produk

Peningkatan  korespondensi dan penanganan komplain dari nasabah dan 
massa, cellular phone, surat menyurat, 

Meningkatkan kualitas 
layanan 

Informasi mengenai data komplain 
nasabah 
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perekonomian Indonesia. Kondisi 
makro ini juga berpengaruh pada dunia TI secara keseluruhan, dimana untuk belanja TI yang harus dikeluarkan oleh 

proyek TI yang tidak bisa memberikan ROI untuk sementara akan 

Rendahnya budaya masyarakat akan pentingnya ikut program asuransi tidak lepas dari rendahnya pendapatan  
Tingkat pendidikan dan sosial masyarakat yang semakin membaik diharapkan dapat meningkatkan akan 

internet yang cukup pesat memberi dorongan yang positif bagi 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
proses bisnisnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan juga dapat 
menghubungkan antara divisi yang satu dengan divisi lainnya serta kantor pusat dengan kantor. Ini merupakan 

performa yang semakin tinggi menjanjikan 

aplikasi apa saja yang sudah ada pada PT. 
aplikasi tersebut ke dalam quadrant yang 

metaan aplikasi dengan mengunakan Matriks Mc. 

Kebutuhan Informasi 

Informasi untuk meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas nasabah 
Informasi tentang pembayaran 

Informasi tentang produk dan 

Informasi underwriting 
Informasi mengenai analisis pasar 

Informasi verifikasi produk 

Informasi mengenai data komplain 



 

CSF 

Pemberian layanan yang update dalam setiap transaksi keuangan.

Penyediaan data yang akurat dan analisa keuangan komprehensif sebagai 
faktor kunci pengambilan keputusan manajemen. 

Penerapan strategi bancassurance 

Penganalisaan harta kekayaan perusahaan 
Pengadaan/pembelian barang 
Pengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran barang 

Pengidentifikasian kekurangan/ kelemahan atau kecurangan yang terjadi 
pada sistem 
Pendidikan, training dan seminar bagi karyawan 

Keikutsertaan karyawan dalam pengambilan sertifikasi (uji keahlian profesi).

Pelatihan/training untuk agen pemasaran 

Perbaikan remunerasi keagenan agar dapat lebih cepat 

Pemberian informasi /penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 
mengikuti program asuransi. 

Peduli dengan masyarakat melalui program peduli 
Pembinaan hubungan yang baik dengan pihak ketiga 

Pemantauan Service Legal Agreement (SLA) 
 

Tabel5 Portofolio Aplikasi SI PT. Asuransi XXX 

STRATEGIC 

Main Data Center 
 
AIMS-S 
EIS 

Aplikasi P 

Aplikasi K 

Aplikasi JHT 
Aplikasi GL 
Aplikasi HC 
Aplikasi e-I 
Aplikasi e-P 
Aplikasi e-SIP 

KEY OPERATIONAL

 
5 KESIMPULAN 
 
Berdasarkan kajian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Menghadapi persaingan dalam bisnis asurnsi, PT. Asuransi XXX memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mendukung strategi bisnis. Namun berdasarkan hasil analisis, kondisi saat in
signifikan pada strategi bisnis. 

2. Untuk menjawab kontribusi yang belum signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi, peneliti melakukan 
perencanaan Strategis Sistem Informasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 
terdiri dari 4 (empat) tahapan serta beberapa metode analisis yaitu analisis PEST, analisis SWOT, analisis 
Success Factor dan Pendekatan Portofolio

3. Hasil analisis kondisi bisnis dan sistem informasi mengungkapkan pema
layanan online serta membangun infrastruktur jaringan di kantor pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan untuk menjawab permasalahan dalam 
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Analisa SWOT Kebutuhan Informasi

Pemberian layanan yang update dalam setiap transaksi keuangan.  Informasi mengenai transaksi 
keuangan 

Penyediaan data yang akurat dan analisa keuangan komprehensif sebagai  Informasi untuk membantu 
manajemen dalam pengambilan 
keputusan

Meningkatkan kualitas SDM 
bidang pemasaran 

Informasi bancassurance

 Informasi inventory
 Informasi procurement

  Informasi penerimaan/ pengeluaran 
barang 

kekurangan/ kelemahan atau kecurangan yang terjadi  Informasi mengenai kelemahan 
sistem 

Meningkatkan kualitas SDM Informasi mengenai kinerja 
karyawan 

sertifikasi (uji keahlian profesi). Meningkatkan keahlian 
karyawan 

Informasi mengenai keahlian 
karyawan 

Meningkatkan kualitas SDM 
(agen) 

Informasi mengenai agen

Perbaikan remunerasi keagenan agar dapat lebih cepat dan tepat waktu Meningkatkan kualitas SDM 
(agen) 

Informasi mengenai remunerasi 
keagenan 

Pemberian informasi /penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Meningkatkan kualitas SDM 
(tenaga penyuluh) 

Informasi tentang asuransi
keuntungan apabila mengikuti 
program asurasi

 Informasi mengenai program peduli
 Meningkatkan kerjasama 

kemitraan dengan pihak 
ketiga 

Informasi tentang 

 Informasi mengenai SLA

Portofolio Aplikasi SI PT. Asuransi XXX Mendatang 
 HIGH POTENTIAL 

Baru 
(belum ada) Baru 

Baru 

Upgrade Email sistem Upgrade

Upgrade Website  Upgrade

Upgrade Ms-Office Upgrade
Upgrade SMS Gateway Baru
Upgrade  
Upgrade  
Upgrade  
Upgrade  

KEY OPERATIONAL SUPPORT 

yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan, yaitu:  
Menghadapi persaingan dalam bisnis asurnsi, PT. Asuransi XXX memanfaatkan teknologi informasi untuk 
mendukung strategi bisnis. Namun berdasarkan hasil analisis, kondisi saat ini belum memberikan kontribusi 

Untuk menjawab kontribusi yang belum signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi, peneliti melakukan 
perencanaan Strategis Sistem Informasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi Pric
terdiri dari 4 (empat) tahapan serta beberapa metode analisis yaitu analisis PEST, analisis SWOT, analisis 

Portofolio McFarlan’s. 
Hasil analisis kondisi bisnis dan sistem informasi mengungkapkan pemanfaatan SI/TI, seperti penyediaan informasi, 

serta membangun infrastruktur jaringan di kantor pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini. 
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Kebutuhan Informasi 

Informasi mengenai transaksi 
 

Informasi untuk membantu 
manajemen dalam pengambilan 

 
Informasi bancassurance 

Informasi inventory 
Informasi procurement 
Informasi penerimaan/ pengeluaran 

Informasi mengenai kelemahan 

Informasi mengenai kinerja 
 

Informasi mengenai keahlian 
 

Informasi mengenai agen 

Informasi mengenai remunerasi 
 

Informasi tentang asuransi dan 
keuntungan apabila mengikuti 
program asurasi 
Informasi mengenai program peduli 
Informasi tentang pihak ketiga 

Informasi mengenai SLA 

Upgrade 

Upgrade 

Upgrade 
Baru 

 

 
 
 

Menghadapi persaingan dalam bisnis asurnsi, PT. Asuransi XXX memanfaatkan teknologi informasi untuk 
i belum memberikan kontribusi 

Untuk menjawab kontribusi yang belum signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi, peneliti melakukan 
Price Waterhouse yang 

terdiri dari 4 (empat) tahapan serta beberapa metode analisis yaitu analisis PEST, analisis SWOT, analisis Critical 

nfaatan SI/TI, seperti penyediaan informasi, 
serta membangun infrastruktur jaringan di kantor pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 



 

4. Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan sangat efektif untuk memberikan solusi perencanaan strategis 
SI/TI. Hasil dari perencanaan strategis PT. Asuransi XXX ini  dapat menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan 
dalam memberikan layanan kepada nasabah
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an, metodologi yang digunakan sangat efektif untuk memberikan solusi perencanaan strategis 
Hasil dari perencanaan strategis PT. Asuransi XXX ini  dapat menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan 

dalam memberikan layanan kepada nasabah. 

Henry Christianto, Riri Satria dan Yudho Giri Sucahyo. Pengaruh implementasi SI/TI terhadap kinerja 
perusahaan: Studi kasus pada perusahaan jasa pengiriman ; Jurnal, Jakarta, 2010 

Perencanaan Strategis Sistem Informasi Studi Kasus PT. BNI Life Insurance. 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009 

Competitive Strategy: Technique for Analyzing Industries and Competitors

Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Bumi Asih Grup, Tesis Magister Teknologi Informasi-Universitas Indonesia, Jakarta, 

Strategic Planning for Information System, Third Edition, Wiley Series, 2004
Waterhouse, Price. System Management Methodology Strategic Information System Planning (SISP), version 
2.1., Price Waterhouse Firm Services BV, 1996. 
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an, metodologi yang digunakan sangat efektif untuk memberikan solusi perencanaan strategis 
Hasil dari perencanaan strategis PT. Asuransi XXX ini  dapat menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan 

Pengaruh implementasi SI/TI terhadap kinerja 

BNI Life Insurance. Tesis 

Competitive Strategy: Technique for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free 
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1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Jasa layanan pendidikan, khususnya perguruan tinggi mengalami persaingan yang sangat ketat pada 

saat ini. Pendatang baru yang berpotensi menjadi pesaing jumlahnya kian bertambah banyak, antara lain 
perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri atau pergur
perguruan tinggi asing yang mulai gencar melakukan promosi untuk mendapatkan pasar lokal. Salah satu 
aspek terpenting dalam dunia pendidikan di dalam sebuah  perguruan tinggi adalah memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya dalam penyediaan informasi bagi 
tepat, hemat dan akurat, yang terdukung dengan data yang dapat di percaya (
secara langsung (online). Oleh karena itu banyak perguruan tinggi yang mulai menyadari akan pentingnya 
penggunaan teknologi komputer dalam menjalankan aktivitas organisasi, termasuk juga Perguruan Tinggi 
Raharja sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi. Oleh karenanya seba
kepuasan stakeholdernya maka Perguruan Tinggi Raharja mengimplementasikan suatu sistem informasi 
yang diberi nama Student Information Services
Perguruan Tinggi Raharja diharapkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pelayanan yang ada 
semakin bagus dan tercipta ketidakbergantungan kepada personal staf layanan akademik melainkan 
bergantung kepada knowledge management system

Adanya sebuah teknologi baru dibidang informasi
reaksi pada diri penggunanya, yaitu berupa penerimaan (
penolakan (avoidence). Keberhasilan penerapan teknologi informasi ditentukan oleh banyak fakt
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Abstract 
 

Student Information Services (SIS) is a software developed by College Of Raharja to increase quality 
of service to student, specially related to academic information. SIS have a number of facility like schedule 

information of GPA (Grand Point Academic), documents which is r
tudent, etc. This handing out explain about result of research concerning 

factors relation influencing acceptance / usage of SIS by using model of Unified Theory of Acceptance and 
st difference between experience and gender to factors supporting 

behavior of acceptance/ usage of SIS among student College Of Raharja. Data collected from responder 
) using SIS with spreading of questioner counted 200. Data analysis conducted wi

Structural Equation Modeling ( SEM) with program of AMOS 18. Result of this research indicate that 
facilitating condition have correlation which are positive and significant  with use behavior ( p

ble  have correlation to acceptance / usage of SIS. Whereas performance 
expectancy, effort expectancy, and social influence do not have correlation which is significant with use 

ing variable do not have correlation to acceptance / usage of SIS.

Student Information Services, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
), Structural Equation Modeling (SEM), Facilitating Condition, AMOS

 

Jasa layanan pendidikan, khususnya perguruan tinggi mengalami persaingan yang sangat ketat pada 
saat ini. Pendatang baru yang berpotensi menjadi pesaing jumlahnya kian bertambah banyak, antara lain 
perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri atau perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan 
perguruan tinggi asing yang mulai gencar melakukan promosi untuk mendapatkan pasar lokal. Salah satu 
aspek terpenting dalam dunia pendidikan di dalam sebuah  perguruan tinggi adalah memberikan pelayanan 

baiknya dalam penyediaan informasi bagi stakeholder dan pengambilan keputusan yang cepat, 
tepat, hemat dan akurat, yang terdukung dengan data yang dapat di percaya (real time) dan dapat diakses 

). Oleh karena itu banyak perguruan tinggi yang mulai menyadari akan pentingnya 
penggunaan teknologi komputer dalam menjalankan aktivitas organisasi, termasuk juga Perguruan Tinggi 
Raharja sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi. Oleh karenanya sebagai wujud tanggung jawab atas 

nya maka Perguruan Tinggi Raharja mengimplementasikan suatu sistem informasi 
Student Information Services (SIS) sebagai salah satu modelnya. Dengan adanya SIS di 

harapkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pelayanan yang ada 
semakin bagus dan tercipta ketidakbergantungan kepada personal staf layanan akademik melainkan 

knowledge management system yang ada pada SIS. 
aru dibidang informasi-komunikasi berupa SIS ini, akan menghasilkan 

reaksi pada diri penggunanya, yaitu berupa penerimaan (acceptance) dan penggunaan (
). Keberhasilan penerapan teknologi informasi ditentukan oleh banyak fakt
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STUDI KASUS PERGURUAN TINGGI RAHARJA 

software developed by College Of Raharja to increase quality 
of service to student, specially related to academic information. SIS have a number of facility like schedule 

documents which is required in 
his handing out explain about result of research concerning 

Unified Theory of Acceptance and 
st difference between experience and gender to factors supporting 

Data collected from responder 
Data analysis conducted with approach of 

Result of this research indicate that 
facilitating condition have correlation which are positive and significant  with use behavior ( p-value<0.05), 

Whereas performance 
do not have correlation which is significant with use 

sage of SIS. 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
, Facilitating Condition, AMOS 

Jasa layanan pendidikan, khususnya perguruan tinggi mengalami persaingan yang sangat ketat pada 
saat ini. Pendatang baru yang berpotensi menjadi pesaing jumlahnya kian bertambah banyak, antara lain 

uan tinggi swasta yang bekerja sama dengan 
perguruan tinggi asing yang mulai gencar melakukan promosi untuk mendapatkan pasar lokal. Salah satu 
aspek terpenting dalam dunia pendidikan di dalam sebuah  perguruan tinggi adalah memberikan pelayanan 

dan pengambilan keputusan yang cepat, 
) dan dapat diakses 

). Oleh karena itu banyak perguruan tinggi yang mulai menyadari akan pentingnya 
penggunaan teknologi komputer dalam menjalankan aktivitas organisasi, termasuk juga Perguruan Tinggi 

gai wujud tanggung jawab atas 
nya maka Perguruan Tinggi Raharja mengimplementasikan suatu sistem informasi 

(SIS) sebagai salah satu modelnya. Dengan adanya SIS di 
harapkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pelayanan yang ada 

semakin bagus dan tercipta ketidakbergantungan kepada personal staf layanan akademik melainkan 

komunikasi berupa SIS ini, akan menghasilkan 
) dan penggunaan (use) maupun 

). Keberhasilan penerapan teknologi informasi ditentukan oleh banyak faktor, salah 

mailto:dryesha@gmail.com
mailto:prabowopw@yahoo.com


 

satu diantaranya adalah karakteristik pengguna teknologi informasi, maka perlu diketahui bagaimana 
penerimaan dan penggunaan sebuah teknologi tersebut bagi penggunanya, dalam hal ini penulis 
menggunakan pendekatan UTAUT. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui faktor
penerimaan/penggunaan SIS bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja, (2) menguji apakah ada keragaman 
antara jenis kelamin dan pengalaman terhadap faktor
penerimaan/penggunaan SIS di Perguruan Tinggi Raharja.

 
 

2. TELAAH PUSTAKA 
 

2.1  Model Teoritis UTAUT 
Model UTAUT adalah sebuah model berbasis teori yang dikembangkan oleh Venkatesh et., al. (2003). 

Model ini menggambarkan faktor-faktor yang mem
informasi. UTAUT dikembangkan melalui pengkajian yang dilakukan terhadap delapan model/teori 
penerimaan/adopsi teknologi yang banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi sebelumnya. 
Kedelapan model/teori tersebut adalah sebagai berikut [9] : 
Acceptance Model (TAM), Motivational Model
TAM and TPB, Model of PC Utilization
Theory (SCT). Venkatesh et., al. (2003), kemudian menggunakan teori
untuk mengembangkan sebuah model gabungan baru yang terintegrasi. Model gabungan ini kemudian 
mereka sebut dengan nama teori gabungan penerimaan dan penggunaan teknologi (
Acceptance and Use of Technology) atau disebut dengan singkatannya yaitu UTAUT. Gambar di bawah ini 
menunjukkan model penelitian UTAUT [9].

 
Performance 
Expectancy

Effort 
Expectancy

Social 
Influence

Facilitating 
Condition

Gender

Gambar 1 :  Model 

2.2 Penerimaan Teknologi Informasi
Referensi [6] menyatakan bahwa, secara individu maupun kolektif penerimaan teknologi dapat 

dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini bahwa penggunaan suatu sistem yang 
berbasis TI dapat meningkatkan  kinerja individu atau kinerja organisasi. Untuk mengetahui indikator 
penerimaan TI, secara umum diketahui bahwa penerimaan TI dapat dilihat dengan adanya indikator 
penggunaan sistem dan frekuensi penggunaan komputer, atau dari aspek kepuasan p
yang menjadikan penggunaan sistem sebagai indikator utama penerimaan teknologi oleh penggunanya.

 
2.3 Mandatory dan Voluntary Use 

Ketika sistem informasi diterapkan di dalam perusahaan, sistem informasi tersebut dapat menjadi 
mandatory use atau voluntary use kepada karyawannya. Perbedaan utama dari 
use terletak pada kebebasan penggunaan oleh pemakainya. 
mempunyai kebebasan untuk memutuskan memakai atau tidak memak
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satu diantaranya adalah karakteristik pengguna teknologi informasi, maka perlu diketahui bagaimana 
penerimaan dan penggunaan sebuah teknologi tersebut bagi penggunanya, dalam hal ini penulis 

penelitian ini adalah (1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 
penerimaan/penggunaan SIS bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja, (2) menguji apakah ada keragaman 
antara jenis kelamin dan pengalaman terhadap faktor-faktor yang mendu
penerimaan/penggunaan SIS di Perguruan Tinggi Raharja. 

Model UTAUT adalah sebuah model berbasis teori yang dikembangkan oleh Venkatesh et., al. (2003). 
faktor yang mempengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi 

informasi. UTAUT dikembangkan melalui pengkajian yang dilakukan terhadap delapan model/teori 
penerimaan/adopsi teknologi yang banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi sebelumnya. 

ori tersebut adalah sebagai berikut [9] : Theory of Reasoned Action (TRA), 
Motivational Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), 

Model of PC Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT), dan 
(SCT). Venkatesh et., al. (2003), kemudian menggunakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya ini 

untuk mengembangkan sebuah model gabungan baru yang terintegrasi. Model gabungan ini kemudian 
abungan penerimaan dan penggunaan teknologi (

) atau disebut dengan singkatannya yaitu UTAUT. Gambar di bawah ini 
menunjukkan model penelitian UTAUT [9]. 

Gender Age Experience Voluntariness 
of Use

Behavioral 
Intention

Use 
Behavior

 
 

Gambar 1 :  Model UTAUT [1] 
 

Penerimaan Teknologi Informasi 
Referensi [6] menyatakan bahwa, secara individu maupun kolektif penerimaan teknologi dapat 

dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini bahwa penggunaan suatu sistem yang 
eningkatkan  kinerja individu atau kinerja organisasi. Untuk mengetahui indikator 

penerimaan TI, secara umum diketahui bahwa penerimaan TI dapat dilihat dengan adanya indikator 
penggunaan sistem dan frekuensi penggunaan komputer, atau dari aspek kepuasan pengguna dan ada juga 
yang menjadikan penggunaan sistem sebagai indikator utama penerimaan teknologi oleh penggunanya.

 
Ketika sistem informasi diterapkan di dalam perusahaan, sistem informasi tersebut dapat menjadi 

kepada karyawannya. Perbedaan utama dari mandatory use
terletak pada kebebasan penggunaan oleh pemakainya. Voluntary use yaitu pemakai sistem informasi 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan memakai atau tidak memakai sistem informasi tersebut. Dan 
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satu diantaranya adalah karakteristik pengguna teknologi informasi, maka perlu diketahui bagaimana 
penerimaan dan penggunaan sebuah teknologi tersebut bagi penggunanya, dalam hal ini penulis 

faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 
penerimaan/penggunaan SIS bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja, (2) menguji apakah ada keragaman 

faktor yang mendukung perilaku 

Model UTAUT adalah sebuah model berbasis teori yang dikembangkan oleh Venkatesh et., al. (2003). 
pengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi 

informasi. UTAUT dikembangkan melalui pengkajian yang dilakukan terhadap delapan model/teori 
penerimaan/adopsi teknologi yang banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi sebelumnya. 

(TRA), Technology 
(TPB), Combination 

DT), dan Social Cognitive 
teori yang sudah ada sebelumnya ini 

untuk mengembangkan sebuah model gabungan baru yang terintegrasi. Model gabungan ini kemudian 
abungan penerimaan dan penggunaan teknologi (Unified Theory of 

) atau disebut dengan singkatannya yaitu UTAUT. Gambar di bawah ini 

 

Referensi [6] menyatakan bahwa, secara individu maupun kolektif penerimaan teknologi dapat 
dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, karena diyakini bahwa penggunaan suatu sistem yang 

eningkatkan  kinerja individu atau kinerja organisasi. Untuk mengetahui indikator 
penerimaan TI, secara umum diketahui bahwa penerimaan TI dapat dilihat dengan adanya indikator 

engguna dan ada juga 
yang menjadikan penggunaan sistem sebagai indikator utama penerimaan teknologi oleh penggunanya. 

Ketika sistem informasi diterapkan di dalam perusahaan, sistem informasi tersebut dapat menjadi 
mandatory use atau voluntary 

yaitu pemakai sistem informasi 
ai sistem informasi tersebut. Dan 



 

sebaliknya, mandatory use adalah karyawan tidak memiliki kebebasan tersebut karena dipaksa memakai oleh 
perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem informasi tersebut [7]. Oleh karena itu, menurut 
Rawstorne et.,al. terdapat perbedaan dalam penerimaan (
yang berbeda tersebut [7]. 

Dalam lingkungan  voluntary  use
Intention to use yang dimaksud adalah seber
oleh perusahaan untuk menunjang kinerja pekerjaannya. Sedangkan dalam lingkungan  
karyawan harus sering menggunakan sistem informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja  (
mereka. Oleh karena itu, intention to use
mandatory  use [3]. Pengukuran yang tepat adalah  user satisfaction yang dipergunakan untuk mengukur 
kesuksesan dalam lingkungan sistem yang bersifat  
Student Information Services yang saat ini menjadi obyek penelitian.

 
3. METODE PENELITIAN 

 
3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 
Perguruan Tinggi Raharja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
probability sampling, pengambilan sampel dengan cara ini akan membuat semua elemen populasi belum 
tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih me
penarikan sampel adalah purposive sampling
karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masa
penelitian. 

 
3.2 Model dan Variabel Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model adopsi teknologi yang dikembangkan oleh 
Venkatesh et.,al., yaitu model UTAUT [9]. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh kondisi riil di kalangan 
mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa saat 
menggunakan SIS, mahasiswa terkadang mengalami kesulitan dalam mengakses SIS yang dikarenakan 
sering putusnya jaringan sehingga SIS tidak 
bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus berpengaruh terhadap penggunaan SIS oleh para 
mahasiswa. Adapun hubungan pengaruh fasilitas yang diberikan dengan penggunaan SIS, tergambarkan 
dalam model UTAUT, yang salah satu variabel latennya adalah 

Pada penelitian ini, model UTAUT yang digunakan adalah model UTAUT yang diadaptasi oleh 
Anderson et.al, dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 2006 [2]. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Anderson et.al tersebut, keempat variabel eksogen utama dan 
Venkatesh et.,al., dijadikan sebagai variabel yang akan diukur pengaruh langsung terhadap penggunaan 
teknologi komputer. Namun, dalam penelitian ini, hanya digunakan 
pengalaman (experience) saja. Gambar 2 merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 
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adalah karyawan tidak memiliki kebebasan tersebut karena dipaksa memakai oleh 
perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem informasi tersebut [7]. Oleh karena itu, menurut 

erdapat perbedaan dalam penerimaan (acceptance) sistem informasi dari kedua lingkungan 

voluntary  use, kesuksesan penerapan sistem informasi adalah  
yang dimaksud adalah seberapa sering karyawan menggunakan aplikasi yang dipergunakan 

oleh perusahaan untuk menunjang kinerja pekerjaannya. Sedangkan dalam lingkungan  
karyawan harus sering menggunakan sistem informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja  (

intention to use tidak dapat diterapkan dalam lingkungan sistem yang bersifat  
[3]. Pengukuran yang tepat adalah  user satisfaction yang dipergunakan untuk mengukur 

kesuksesan dalam lingkungan sistem yang bersifat  mandatory  use [2]. Contoh sistem informasi ini adalah 
Student Information Services yang saat ini menjadi obyek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2011, dengan obyek penelitiannya adalah 
Perguruan Tinggi Raharja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

, pengambilan sampel dengan cara ini akan membuat semua elemen populasi belum 
tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan teknik yang digunakan dalam 

purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan 
karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masa

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model adopsi teknologi yang dikembangkan oleh 
Venkatesh et.,al., yaitu model UTAUT [9]. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh kondisi riil di kalangan 

ahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa saat 
menggunakan SIS, mahasiswa terkadang mengalami kesulitan dalam mengakses SIS yang dikarenakan 
sering putusnya jaringan sehingga SIS tidak connect. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan sementara 
bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus berpengaruh terhadap penggunaan SIS oleh para 
mahasiswa. Adapun hubungan pengaruh fasilitas yang diberikan dengan penggunaan SIS, tergambarkan 

ah satu variabel latennya adalah facilitating condition.  
Pada penelitian ini, model UTAUT yang digunakan adalah model UTAUT yang diadaptasi oleh 

Anderson et.al, dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 2006 [2]. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Anderson et.al tersebut, keempat variabel eksogen utama dan juga key modifiers yang digunakan oleh 
Venkatesh et.,al., dijadikan sebagai variabel yang akan diukur pengaruh langsung terhadap penggunaan 
teknologi komputer. Namun, dalam penelitian ini, hanya digunakan key modifier jenis kelamin (

) saja. Gambar 2 merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Use Behavior

Gender Experience

 
Gambar 2.  Model Penelitian 
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adalah karyawan tidak memiliki kebebasan tersebut karena dipaksa memakai oleh 
perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem informasi tersebut [7]. Oleh karena itu, menurut 

) sistem informasi dari kedua lingkungan 

, kesuksesan penerapan sistem informasi adalah  intention to use.  
apa sering karyawan menggunakan aplikasi yang dipergunakan 

oleh perusahaan untuk menunjang kinerja pekerjaannya. Sedangkan dalam lingkungan  mandatory use, 
karyawan harus sering menggunakan sistem informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja  (perfomance) 

tidak dapat diterapkan dalam lingkungan sistem yang bersifat  
[3]. Pengukuran yang tepat adalah  user satisfaction yang dipergunakan untuk mengukur 

mandatory  use [2]. Contoh sistem informasi ini adalah 

Agustus 2011, dengan obyek penelitiannya adalah mahasiswa 
Perguruan Tinggi Raharja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

, pengambilan sampel dengan cara ini akan membuat semua elemen populasi belum 
njadi anggota sampel. Dan teknik yang digunakan dalam 

yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan 
karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model adopsi teknologi yang dikembangkan oleh 
Venkatesh et.,al., yaitu model UTAUT [9]. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh kondisi riil di kalangan 

ahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa saat 
menggunakan SIS, mahasiswa terkadang mengalami kesulitan dalam mengakses SIS yang dikarenakan 

, dapat diambil kesimpulan sementara 
bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus berpengaruh terhadap penggunaan SIS oleh para 
mahasiswa. Adapun hubungan pengaruh fasilitas yang diberikan dengan penggunaan SIS, tergambarkan 

Pada penelitian ini, model UTAUT yang digunakan adalah model UTAUT yang diadaptasi oleh 
Anderson et.al, dalam penelitian yang dilakukannya pada tahun 2006 [2]. Pada penelitian yang dilakukan 

yang digunakan oleh 
Venkatesh et.,al., dijadikan sebagai variabel yang akan diukur pengaruh langsung terhadap penggunaan 

jenis kelamin (gender) dan 
) saja. Gambar 2 merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  



 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (variabel independen), 
variabel endogen (variabel dependen) dan variabel moderating. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah 
performance expectancy, effort expectancy, social influence
yang digunakan adalah use behavior
(gender) dan pengalaman (experience).
Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut :
(1) Pengujian Model Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis 5 variabel yaitu 
factor, facilitating condition, dan 
yang akan dianalisis terlebih dahulu hubungannya dengan masing
analisis faktor. 

(2) Pengujian hubungan struktural dari
Model hubungan persamaan struktural antara lain :
 

UB = γ11 PE + γ12 EE + γ13 
 
Keterangan : 
PE  = Performance Expectancy, variabel laten eksogen
EE  = Effort Expectancy, variabel laten eksogen
SI   = Social Influence, variabel laten eksogen
FC  = Facilitating Condition, variabel laten eksogen
UB = Use Behavior, variabel laten endogen
γ     = Koefisien regresi variabel laten eksogen ke endogen
z     = Error 
 

3.3 Metode Analisis 
Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu (1) Metode 

pengukuran skala dengan menggunakan semantic differential. (2) Pengujian validitas dengan analisis faktor 
dan uji reliabilitas instrumen penelitian dengan mengukur 
yang meliputi sifat distribusi sampel, normalitas data, outlier, dan multikolinearitas dan singularitas. (4) 
Pengujian kesesuaian model. (5) Pengujian hipotesis.

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Responden 
Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Dari sejumlah 200 

kuesioner yang disebarkan, responden yang menjawab kuesioner sebanyak 200 orang dan terisi dengan 
lengkap. Agar memperoleh jumlah sampel sesuai dengan yang direncana
kuesioner oleh responden didampingi langsung. Secara umum profil responden berdasarkan jenis kelamin, 
jurusan dan semester. Dan dari penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa pengguna SIS mayoritas 
adalah laki-laki, yaitu 115 responden atau 57, 50%, jurusan yang paling banyak mengakses SIS adalah 
mahasiswa jurusan TI – S1, yaitu 69 responden atau 34,50%, dan pengguna SIS paling banyak adalah 
mahasiswa > = 4 semester, yaitu 140 responden atau 70%.

 
4.2 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian validitas mengukur sampai seberapa jauh ukuran indikator mampu merefleksikan konstruk 
laten teoritisnya. Untuk mengukur validitas konstruk dapat dilihat dari 
dilakukan analisa model CFA (Confirmat
Factor yang mempunyai factor loading
sebesar ≥ 0,40 dianggap lebih baik, dan 
loading yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 
factor loading < 0,50 akan dianggap tidak valid, sehingga tidak akan diikutsertakan dalam pengukuran. Hasil 
analisis model CFA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

233 

 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (variabel independen), 

el endogen (variabel dependen) dan variabel moderating. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Variabel endogen 

use behavior. Dan variabel moderating yang digunakan adalah jenis kelamin 
). 

Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut : 

Penelitian ini akan menganalisis 5 variabel yaitu performance expectancy, effort expectancy, 
, dan use behavior. Setiap variabel tersebut terdiri dari sejumlah indikator 

yang akan dianalisis terlebih dahulu hubungannya dengan masing-masing variabel menggunakan 

Pengujian hubungan struktural dari variabel eksogen ke variabel endogen 
Model hubungan persamaan struktural antara lain : 

13 SI + γ14 FC + z1 

, variabel laten eksogen 
, variabel laten eksogen 

, variabel laten eksogen 
, variabel laten eksogen 

, variabel laten endogen 
= Koefisien regresi variabel laten eksogen ke endogen 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu (1) Metode 
pengukuran skala dengan menggunakan semantic differential. (2) Pengujian validitas dengan analisis faktor 
dan uji reliabilitas instrumen penelitian dengan mengukur construct validity. (3) Pengujian asumsi penelitian 
yang meliputi sifat distribusi sampel, normalitas data, outlier, dan multikolinearitas dan singularitas. (4) 
Pengujian kesesuaian model. (5) Pengujian hipotesis. 

Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Dari sejumlah 200 
kuesioner yang disebarkan, responden yang menjawab kuesioner sebanyak 200 orang dan terisi dengan 
lengkap. Agar memperoleh jumlah sampel sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian ini, pengisian 
kuesioner oleh responden didampingi langsung. Secara umum profil responden berdasarkan jenis kelamin, 
jurusan dan semester. Dan dari penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa pengguna SIS mayoritas 

aitu 115 responden atau 57, 50%, jurusan yang paling banyak mengakses SIS adalah 
S1, yaitu 69 responden atau 34,50%, dan pengguna SIS paling banyak adalah 

mahasiswa > = 4 semester, yaitu 140 responden atau 70%. 

 
Pengujian validitas mengukur sampai seberapa jauh ukuran indikator mampu merefleksikan konstruk 

laten teoritisnya. Untuk mengukur validitas konstruk dapat dilihat dari loading factor. Pada penelitian ini 
Confirmatory Factor Analysis). Menurut Hair et. al. nilai 

factor loading sebesar ≥ 0,30 dianggap memenuhi level minimal, 
≥ 0,40 dianggap lebih baik, dan factor loading sebesar ≥ 0,50 dianggap signifikan [5].
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar ≥ 0,50. Jadi item pertanyaan yang memiliki 

< 0,50 akan dianggap tidak valid, sehingga tidak akan diikutsertakan dalam pengukuran. Hasil 
tabel di bawah ini. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen (variabel independen), 
el endogen (variabel dependen) dan variabel moderating. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah 

. Variabel endogen 
moderating yang digunakan adalah jenis kelamin 

performance expectancy, effort expectancy, social 
. Setiap variabel tersebut terdiri dari sejumlah indikator 

masing variabel menggunakan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu (1) Metode 
pengukuran skala dengan menggunakan semantic differential. (2) Pengujian validitas dengan analisis faktor 

. (3) Pengujian asumsi penelitian 
yang meliputi sifat distribusi sampel, normalitas data, outlier, dan multikolinearitas dan singularitas. (4) 

Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja. Dari sejumlah 200 
kuesioner yang disebarkan, responden yang menjawab kuesioner sebanyak 200 orang dan terisi dengan 

kan dalam penelitian ini, pengisian 
kuesioner oleh responden didampingi langsung. Secara umum profil responden berdasarkan jenis kelamin, 
jurusan dan semester. Dan dari penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa pengguna SIS mayoritas 

aitu 115 responden atau 57, 50%, jurusan yang paling banyak mengakses SIS adalah 
S1, yaitu 69 responden atau 34,50%, dan pengguna SIS paling banyak adalah 

Pengujian validitas mengukur sampai seberapa jauh ukuran indikator mampu merefleksikan konstruk 
. Pada penelitian ini 

). Menurut Hair et. al. nilai Confirmatory 
≥ 0,30 dianggap memenuhi level minimal, factor loading 

≥ 0,50 dianggap signifikan [5]. Factor 
≥ 0,50. Jadi item pertanyaan yang memiliki 

< 0,50 akan dianggap tidak valid, sehingga tidak akan diikutsertakan dalam pengukuran. Hasil 



 

            Sumber : Data Primer yang Diolah (2011)
 

Setelah itu dilakukan uji reliabilitas, dengan melakukan uji reliabilitas pendekatan yang dianjurkan 
adalah mencari nilai besaran construct reliability
dengan menggunakan informasi pada 
reliability adalah minimal 0,70 sedangkan 
uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

    Sumber : Data Primer yang Diolah (2011)
 

Pada Tabel 2 terlihat semua konstruk variabel laten PE, EE, SI, FC dan UB memenuhi syarat 
value untuk construct reliability minimal 0,70. Sedangkan nilai 
laten PE, EE, SI, FC dan UB juga memenuhi batas nilai 
demikian dapat dikatakan bahwa masing
 
4.3 Pengujian Model Penelitian 

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan uji kesesuaian model dengan 
menggunakan software AMOS 18, dan diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini.

 

Konstruk

Social Influence  (SI)

Performance Expectancy

Effort Expectancy  (EE)

Use Behavior  (UB)

Facilitating Condition 

Variabel

Performance Expectancy
Effort Expectancy
Social Influence
Facilitating Condition
Use Behavior
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

Setelah itu dilakukan uji reliabilitas, dengan melakukan uji reliabilitas pendekatan yang dianjurkan 
construct reliability dan variance extracted dari masing-masing variabel laten 

dengan menggunakan informasi pada loading factor dan measurement error. Cut-off value
adalah minimal 0,70 sedangkan cut-off value dari variance extracted minimal 0,50 [4].

uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

Pada Tabel 2 terlihat semua konstruk variabel laten PE, EE, SI, FC dan UB memenuhi syarat 
minimal 0,70. Sedangkan nilai variance extracted untuk konstruk variabel 

laten PE, EE, SI, FC dan UB juga memenuhi batas nilai variance extracted yaitu berada diatas 0,50. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel memiliki realibilitas yang baik. 

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan uji kesesuaian model dengan 
AMOS 18, dan diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. 

 
 
 

Konstruk Item Loading Keterangan

Factor

PE1 0.750 Valid
PE2 0.810 Valid
PE3 0.744 Valid
PE4 0.814 Valid

EE1 0.861 Valid
EE2 0.909 Valid
EE3 0.830 Valid
EE4 0.708 Valid

 (SI) SI1 0.711 Valid
SI2 0.884 Valid
SI3 0.557 Valid
FC1 0.770 Valid
FC2 0.834 Valid
FC3 0.645 Valid
UB1 0.626 Valid
UB2 0.744 Valid
UB3 0.716 Valid
UB4 0.780 Valid

Performance Expectancy  (PE)

 (EE)

 (UB)

Facilitating Condition (FC)

Variabel Construct Variance
Reliability Exctracted

Performance Expectancy 0.861 0.609
Effort Expectancy 0.898 0.689
Social Influence 0.768 0.532
Facilitating Condition 0.796 0.568
Use Behavior 0.809 0.517
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Setelah itu dilakukan uji reliabilitas, dengan melakukan uji reliabilitas pendekatan yang dianjurkan 
masing variabel laten 

off value dari construct 
minimal 0,50 [4]. Hasil dari 

Pada Tabel 2 terlihat semua konstruk variabel laten PE, EE, SI, FC dan UB memenuhi syarat cutt-of 
untuk konstruk variabel 

yaitu berada diatas 0,50. Dengan 
 

Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan uji kesesuaian model dengan 



 

           Sumber : Data Primer yang Diolah (2011)
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jalur dari EE ke UB dan jalur dari SI ke UB memiliki nilai negatif, Oleh 
karena itu jalur tersebut harus dihilangkan dari model analisis. Sedangkan untuk 
menuju UB memiliki nilai 1.181 atau dengan kata lain jalur dari variabel PE menuju UB dianggap tidak 
signifikan dan harus dihapus dari model analisis. Sehingga model akhir penelitian dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini : 
 

Gambar
 

Pada gambar di atas terlihat hanya variabel 
yang positif dan signifikan terhadap use behavior
memfasilitasi atau yang mendukung terhadap teknologi SIS mempunyai peranan yang kuat terhadap 
penerimaan/penggunaan SIS oleh mahasiswa. Dan hal ini juga dapat dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi 
Raharja agar dalam pengembangan SIS nantinya faktor 
ditingkatkan. 

Pengujian untuk melihat adanya faktor jenis kelamin (
serta faktor pengalaman (experience) pada hubungan antara EE, SI, dan FC. Terlihat dari model akhir 
penelitian hanya ada satu variabel independen saja yang memiliki pengaruh terhadap 
facilitating condition, sehingga pengujian terhadap variabel moderasi jenis kelamin tidak dilakukan karena 
pada variabel PE, EE, dan SI yang diduga memiliki pengaruh terhadap UB t
signifikan terhadap penerimaan/penggunaan SIS. Sedangkan pengujian terhadap variabel moderasi 
pengalaman hanya dilakukan pada variabel FC saja, dan dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 
mahasiswa dengan kategori < 4 semes
menggunakan SIS. Sehingga variabel pengalaman juga mempengaruhi variabel 
terhadap penerimaan/penggunaan SIS. 
  
 
5. KESIMPULAN 

 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 

perilaku penerimaan/penggunaan SIS adalah 
Raharja akan mengembangkan Student Information Services

UB <--- PE
UB <--- EE
UB <--- SI
UB <--- FC
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Tabel 3. Regression Weights 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jalur dari EE ke UB dan jalur dari SI ke UB memiliki nilai negatif, Oleh 
karena itu jalur tersebut harus dihilangkan dari model analisis. Sedangkan untuk jalur dari variabel PE 
menuju UB memiliki nilai 1.181 atau dengan kata lain jalur dari variabel PE menuju UB dianggap tidak 
signifikan dan harus dihapus dari model analisis. Sehingga model akhir penelitian dapat dilihat pada gambar 

 
Gambar 3. Model Akhir Penelitian 

Pada gambar di atas terlihat hanya variabel facilitating condition (FC) saja yang memiliki pengaruh 
use behavior (UB). Hal tersebut memperlihatkan bahwa kondisi yang 

endukung terhadap teknologi SIS mempunyai peranan yang kuat terhadap 
penerimaan/penggunaan SIS oleh mahasiswa. Dan hal ini juga dapat dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi 
Raharja agar dalam pengembangan SIS nantinya faktor facilitating condition dapat lebih diperhatikan dan 

Pengujian untuk melihat adanya faktor jenis kelamin (gender) pada hubungan antara PE, EE, dan SI 
) pada hubungan antara EE, SI, dan FC. Terlihat dari model akhir 

variabel independen saja yang memiliki pengaruh terhadap 
, sehingga pengujian terhadap variabel moderasi jenis kelamin tidak dilakukan karena 

pada variabel PE, EE, dan SI yang diduga memiliki pengaruh terhadap UB tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penerimaan/penggunaan SIS. Sedangkan pengujian terhadap variabel moderasi 
pengalaman hanya dilakukan pada variabel FC saja, dan dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 
mahasiswa dengan kategori < 4 semester dan ≥ 4 semester memiliki tingkat penerimaan yang sama dalam 
menggunakan SIS. Sehingga variabel pengalaman juga mempengaruhi variabel facilitating condition

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku penerimaan/penggunaan SIS adalah facilitating condition. Oleh karena itu, jika Perguruan Tinggi 

Student Information Services (SIS), aspek-aspek seperti keberadaan fas

Estimate S.E. C.R. P Label
PE 0.218 0.185 1.181 0.238
EE -0.058 0.137 -0.421 0.674
SI -0.026 0.229 -0.113 0.910
FC 0.758 0.260 2.919 0.004
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jalur dari EE ke UB dan jalur dari SI ke UB memiliki nilai negatif, Oleh 
jalur dari variabel PE 

menuju UB memiliki nilai 1.181 atau dengan kata lain jalur dari variabel PE menuju UB dianggap tidak 
signifikan dan harus dihapus dari model analisis. Sehingga model akhir penelitian dapat dilihat pada gambar 

(FC) saja yang memiliki pengaruh 
(UB). Hal tersebut memperlihatkan bahwa kondisi yang 

endukung terhadap teknologi SIS mempunyai peranan yang kuat terhadap 
penerimaan/penggunaan SIS oleh mahasiswa. Dan hal ini juga dapat dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi 

ih diperhatikan dan 

) pada hubungan antara PE, EE, dan SI 
) pada hubungan antara EE, SI, dan FC. Terlihat dari model akhir 

variabel independen saja yang memiliki pengaruh terhadap use behavior yaitu 
, sehingga pengujian terhadap variabel moderasi jenis kelamin tidak dilakukan karena 

idak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penerimaan/penggunaan SIS. Sedangkan pengujian terhadap variabel moderasi 
pengalaman hanya dilakukan pada variabel FC saja, dan dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 

4 semester memiliki tingkat penerimaan yang sama dalam 
facilitating condition 

faktor yang mempengaruhi 
. Oleh karena itu, jika Perguruan Tinggi 

aspek seperti keberadaan fasilitas 



 

yang mendukung penggunaan SIS perlu diperhatikan dan ditingkatkan sehingga mendapat sambutan positif 
dari mahasiswa. (2) Pengujian keragaman berdasarkan pengalaman (
yaitu keragaman pengalaman (experience
memiliki tingkat penerimaan yang sama dalam menggunakan SIS. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi
yang memfasilitasi (facilitating condition
tersebut. 
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experience) mahasiswa dengan kategori < 4 semester dan 
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yang mendukung penggunaan SIS perlu diperhatikan dan ditingkatkan sehingga mendapat sambutan positif 
) dapat ditarik kesimpulan 

wa dengan kategori < 4 semester dan ≥ 4 semester 
memiliki tingkat penerimaan yang sama dalam menggunakan SIS. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi -kondisi 

) sebuah sistem yang diterima oleh pengguna dari kedua kategori 

Adamson, Ivana and John Shine, “Extending the New Technology Acceptance Model to Measure the 
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Anderson, John E, Paul H Schwager, Richard L Kerns, “The Drivers for Acceptance of Tablet PCs by 
, Winter (17, 4)  pg. 429, 

Weiss and J.R. Burkman, “Do I Really Have to? User 
, Vol. 11, 283-295, 
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Multivariate Data Analysis, Upper Saddler 
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Arif Witono

1)  Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer

2)  Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer

 
Business competition in newspaper industries increasingly stringent.  This condition forced publisher to 

work harder creating innovation in order to have a competitive advantage facing their competitors.  A lot of  
modern organizations in the world had use
competition.   Tabloid BOLA as a biggest news sport media, also have been using editorial system for 
increasing product quality.   News is a main product of media industry.  So, news quality is s
key factor, that the usage of technology in production is an important thing. Increasing the speed of 
production is an aim in the usage of editorial system.  The speed of production is very influent to product 
quality.  Highly news quality have some components like actual, accurate, unique and quickly when it deliver 
to their readers.  This study has undergone at Tabloid BOLA in order to measure the effectiveness of 
editorial information system in the production 
using the theory of De Lone and McLean
from editorial team,  Designer and adv production 
and questioner.  The data  will be analyzed by structured equation modeling (SEM) using AMOS (Analysis 
Moment Of Structural) version 18 as a statistic software.
effectiveness of editorial system in the production 
  
Keywords: The effectiveness of editorial

Editorial information systems
system, DeLone and McLean
Structural Analysis) 

 
  
1. PENDAHULUAN 
 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
Technology) yang kian pesat memunculkan berbagai peluang dan kemajuan dalam bisnis, sekaligus 
menciptakan persaingan baru. Fenomena dalam persaingan memang tidak dapat dihindari.  B
organisasi modern di dunia telah melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu se
bersaing. Tak heran, meningkatnya penggunaan teknologi komputer dalam proses produksi dan 
distribusi secara radikal telah mengubah industri media [
media cetak sebagian besar adalah mengatur 

 Dalam industri media, berita atau informasi menjadi 
jurnalistik, berita harus aktual, akurat, unik dan cepat (speed) sampai ke
tersebut diperlukan teknologi sebagai alat untuk mengatur 
sistem informasi editorial ini akan 
perencanaan, perolehan berita sampai pada proses pracetak dalam 
Proses produksi yang cepat dapat meningkatkan kualitas berita sekaligus memberikan daya saing produk  
sehingga lebih kompetitif.  Namun, masalahnya apakah pemanfaatan sistem informasi editorial yang ada 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

237 

  SSIISSTTEEMM  IINNFFOORRMMAASSII  EEDDIITTOORR
  PPRROODDUUKKSSII  MMEEDDIIAA  CCEETTAAKK  
II  KKAASSUUSS  TTAABBLLOOIIDD  BBOOLLAA  

 
rif Witono1) dan Prabowo Pudjo Widodo2) 

  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer 

Universitas Budi Luhur, Jakarta 
E-mail: arw_medior@yahoo.com 

 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer 

STMIK Nusa Mandiri, Jakarta 
E-mail: prabowopw@yahoo.com 

 
 

ABSTRACT 

Business competition in newspaper industries increasingly stringent.  This condition forced publisher to 
work harder creating innovation in order to have a competitive advantage facing their competitors.  A lot of  
modern organizations in the world had used information technology as one of their main weapon in this 
competition.   Tabloid BOLA as a biggest news sport media, also have been using editorial system for 
increasing product quality.   News is a main product of media industry.  So, news quality is s
key factor, that the usage of technology in production is an important thing. Increasing the speed of 
production is an aim in the usage of editorial system.  The speed of production is very influent to product 

ave some components like actual, accurate, unique and quickly when it deliver 
to their readers.  This study has undergone at Tabloid BOLA in order to measure the effectiveness of 

production of print media.  To measure the effectiveness
McLean Information System Success Model.  Sample for this study grasped 

adv production  in all level.  Primary data collection done by interview 
oner.  The data  will be analyzed by structured equation modeling (SEM) using AMOS (Analysis 

Moment Of Structural) version 18 as a statistic software. The result of this study will give an answer of the 
production of print media. 

editorial information system, The print media industry competition
systems, Workflow print media production, Print 
McLean, SEM (Structured Equation Modeling), AMOS

teknologi informasi dan komunikasi (ICT = Information and 
kian pesat memunculkan berbagai peluang dan kemajuan dalam bisnis, sekaligus 

menciptakan persaingan baru. Fenomena dalam persaingan memang tidak dapat dihindari.  B
organisasi modern di dunia telah melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu se

eningkatnya penggunaan teknologi komputer dalam proses produksi dan 
distribusi secara radikal telah mengubah industri media [9]. Pemanfaatan teknologi khususnya di industri 

ngatur workflow dalam proses produksi. 
erita atau informasi menjadi key factor dalam persaingan. Dalam kaidah 

jurnalistik, berita harus aktual, akurat, unik dan cepat (speed) sampai ke pembaca. Untuk memenuhi unsur 
teknologi sebagai alat untuk mengatur workflow dalam proses produksi

akan memudahkan redaksi dalam mengelola arus berita mulai dari 
perencanaan, perolehan berita sampai pada proses pracetak dalam template halaman yang telah disepakati. 

dapat meningkatkan kualitas berita sekaligus memberikan daya saing produk  
Namun, masalahnya apakah pemanfaatan sistem informasi editorial yang ada 
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Business competition in newspaper industries increasingly stringent.  This condition forced publisher to 
work harder creating innovation in order to have a competitive advantage facing their competitors.  A lot of  

d information technology as one of their main weapon in this 
competition.   Tabloid BOLA as a biggest news sport media, also have been using editorial system for 
increasing product quality.   News is a main product of media industry.  So, news quality is significantly a 
key factor, that the usage of technology in production is an important thing. Increasing the speed of 
production is an aim in the usage of editorial system.  The speed of production is very influent to product 

ave some components like actual, accurate, unique and quickly when it deliver 
to their readers.  This study has undergone at Tabloid BOLA in order to measure the effectiveness of 

effectiveness of this research, 
Sample for this study grasped 

in all level.  Primary data collection done by interview 
oner.  The data  will be analyzed by structured equation modeling (SEM) using AMOS (Analysis 

he result of this study will give an answer of the 

industry competition, 
 media production 

AMOS (Moment of 

Information and Communications 
kian pesat memunculkan berbagai peluang dan kemajuan dalam bisnis, sekaligus 

menciptakan persaingan baru. Fenomena dalam persaingan memang tidak dapat dihindari.  Beragam 
organisasi modern di dunia telah melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata utama dalam 

eningkatnya penggunaan teknologi komputer dalam proses produksi dan rantai 
Pemanfaatan teknologi khususnya di industri 

dalam persaingan. Dalam kaidah 
Untuk memenuhi unsur 
produksi. Pemanfaatan  

memudahkan redaksi dalam mengelola arus berita mulai dari 
halaman yang telah disepakati. 

dapat meningkatkan kualitas berita sekaligus memberikan daya saing produk  
Namun, masalahnya apakah pemanfaatan sistem informasi editorial yang ada 
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sudah berjalan secara efektif? Pengukuran kesuksesan atau efekti
sangat penting untuk menilai suatu kebijakan m
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 

a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas dari
b. Apakah sistem informasi editorial 
c. Dalam hal sistem informasi belum efektif, seberapa besar tingkat efektivitas sistem informasi editorial?

 
 

2. TINJUAN PUSTAKA 
 

Pengukuran kesuksesan atau efekti
menilai suatu kebijakan manajemen dan 
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
tingkat efektivitasnya, berarti pemanfaatan teknologi telah berjalan secara optima
Untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan sistem informasi ini, setidaknya perlu mengetahui secara 
teoritis berkaitan dengan  kesuksesan sistem informasi dan beberapa variabel yang digunakan untuk 
mengukurnya.  
 
2.1 Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

Istilah teknologi informasi (TI) dan sistem informasi 
tersebut sebenarnya adalah dua konsep yang
keras, perangkat lunak, jaringan, dan
beroperasi. Sedangkan dalam istilah SI
sumber daya yang diperlukan untuk menyampaikan
Menurut Weill dan Broadbent, sistem informasi dibagi menjadi
dimaksud adalah sebagai beikut: 
 

a. Strategic – Memberikan manfaat dalam hal peningkatan daya saing;
b. Informational – Memberikan manfaat dalam hal meningkatkan fungsi

keputusan; 
c. Transactional – Memberikan manfaat dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas;
d. Infrastructure – Memberikan manfaat sebagai perangkat penunjang pengintegra

dan utilisasi sumber daya usaha; dan
e. Research and Development – Memberikan manfaat untuk inovasi baru dalam bisnis.

  
2.2 Sistem Editorial dan Workflow Produksi Media Cetak

Menurut Holmberg sistem editorial merupakan suatu sistem untuk mengelola informasi secara cepat dan 
efisien dalam workflow dengan proses secara paralel, serta mudah mengganti berita dengan 
mempertimbangkan isi dan format berita serta mengendalikan 
dan sumber daya [9]. Sistem editorial ini
 

1. Menyediakan toolkit untuk menyortir
2. Efisien untuk mendukung arus

meminimalkan kerja secara paralel
3. Mempermudah penataan dan pengaturan ulang dari

pertimbangan untuk konten dan format
4. Mengontrol alur kerja produksi dengan
5. Memberikan akses karyawan ke informasi

fungsi fitur tertentu. 
 
Untuk mendukung pengumpulan 

editorial memerlukan fitur update untuk 
standar, user friendly dan memiliki arsitektur 
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Pengukuran kesuksesan atau efektivitas sistem informasi merupakan hal yang 
sangat penting untuk menilai suatu kebijakan manajemen dan investasi sistem informasi
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

yang mempengaruhi efektivitas dari sistem informasi editorial? 
 sudah berjalan secara efektif ? 

tem informasi belum efektif, seberapa besar tingkat efektivitas sistem informasi editorial?

Pengukuran kesuksesan atau efektivitas sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk 
najemen dan investasi sistem informasi [7]. Karena efektifitas 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
, berarti pemanfaatan teknologi telah berjalan secara optimal dan mendekati sasaran

Untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan sistem informasi ini, setidaknya perlu mengetahui secara 
teoritis berkaitan dengan  kesuksesan sistem informasi dan beberapa variabel yang digunakan untuk 

nformasi dan Sistem Informasi 
TI) dan sistem informasi (SI) kadang-kadang saling tertukar. K

konsep yang berbeda. Teknologi informasi mengacu pada 
dan komponen manajemen data yang diperlukan 

SI adalah terminologi yang menggambarkan semua
menyampaikan sistem informasi dan fungsinya pad

, sistem informasi dibagi menjadi 5 (lima) kategori  [13

Memberikan manfaat dalam hal peningkatan daya saing; 
Memberikan manfaat dalam hal meningkatkan fungsi kontrol dan pengambilan 

Memberikan manfaat dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas;
Memberikan manfaat sebagai perangkat penunjang pengintegra

dan utilisasi sumber daya usaha; dan 
Memberikan manfaat untuk inovasi baru dalam bisnis.

2.2 Sistem Editorial dan Workflow Produksi Media Cetak 
sistem editorial merupakan suatu sistem untuk mengelola informasi secara cepat dan 

dengan proses secara paralel, serta mudah mengganti berita dengan 
mempertimbangkan isi dan format berita serta mengendalikan workflow produksi untuk m

editorial ini memiliki tujuan-tujuan berikut: 

menyortir secara cepat dan memilih informasi. 
arus informasi antara karyawan [redaksi dan produksi), 

secara paralel. 
dan pengaturan ulang dari perencanaan untuk konten dan sumber daya

format. 
produksi dengan jangka waktu dan sumber daya. 

ke informasi yang diperlukan serta mengatur akses untuk

ntuk mendukung pengumpulan naskah yang efisien, dan penggunakan kembali konten 
editorial memerlukan fitur update untuk melakukan editing kembali. Selain itu, sistem editorial harus 

dan memiliki arsitektur yang terbuka [9]. Sistem editorial adalah sistem yang 
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itas sistem informasi merupakan hal yang 
najemen dan investasi sistem informasi [7]. Efektifitas 

kualitas dan waktu) telah tercapai. 

 

tem informasi belum efektif, seberapa besar tingkat efektivitas sistem informasi editorial? 

itas sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk 
fektifitas merupakan suatu 

kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin tinggi 
mendekati sasaran. 

Untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan sistem informasi ini, setidaknya perlu mengetahui secara 
teoritis berkaitan dengan  kesuksesan sistem informasi dan beberapa variabel yang digunakan untuk 

kadang saling tertukar. Kedua istilah 
 berbagai perangkat 

 agar sistem dapat 
semua komponen dan 

fungsinya pada organisasi [19]. 
[13]. Kategori yang 

kontrol dan pengambilan 

Memberikan manfaat dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas; 
Memberikan manfaat sebagai perangkat penunjang pengintegrasian proses bisnis 

Memberikan manfaat untuk inovasi baru dalam bisnis. 

sistem editorial merupakan suatu sistem untuk mengelola informasi secara cepat dan 
dengan proses secara paralel, serta mudah mengganti berita dengan 

produksi untuk mengelola waktu 

karyawan [redaksi dan produksi), sehingga 

sumber daya, dengan 

yang diperlukan serta mengatur akses untuk melakukan 

yang efisien, dan penggunakan kembali konten dalam sistem 
kembali. Selain itu, sistem editorial harus 

Sistem editorial adalah sistem yang 



 

mengerakkan workflow dalam proses produksi.
media cetak tradisional dirancang untuk
telah ditetapkan oleh penerbitan reguler
dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

 

Gambar 
 

Workflow merupakan rangkaian proses kerja. Dalam industri media cetak workflow adalah rangkaian 
proses produksi. Proses produksi merupakan 
memperhitungkan panjangnya aliran berita
redaksi yang terlibat, dan masalah waktu
 
2.3 Efektivitas Sistem Informasi 

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 
sistem informasi juga diukur dengan efektivitas dari sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis 
organisasi, bisnis proses, struktur organisasi dan budaya perusahaan dan peningkatan pelanggan dan nilai 
perusahaan [19]. Menurut Martin bahwa sistem yang efektif dapat dianalisis berdasarkan beberapa kriteria, 
seperti: dapat meningkatkan efektivitas bisnis, dapat memperluas bisnis 
meningkatkan keunggulan bersaing dari perusahaan 
 
2.4 Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara realita dan rencana [18
Pengukuran kesuksesan atau efektifitas
suatu kebijakan menajemen dan investasi sistem informasi.
efektivitas dari sebuah sistem informasi
digunakan dalam penelitian ini adalah model yang diupdate 2002. Model 
sebagai berikut: 
 

1. System Quality, mengukur sistem pengolahan informasi itu sendiri.
2. Information Quality, mengukur output sistem informasi
3. Service Quality, berkaitan dengan kualitas layanan sistem informasi.
4. Intention to Use, berkaitan dengan minat pengguna adalah suatu sikap 

(use) adalah suatu perilaku (behavior)
5. User Satisfaction, mengukur respon penerima untuk 
6. Net benefits, mengukur efek informasi terhadap organisasi kinerja.

 
Model ini disebut sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M yang telah diperbarui 2002, model 

tersebut adalah seperti pada gambar berikut:
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dalam proses produksi. Workflow merupakan seluruh operasi pracetak (prepress)
untuk menangani berita dan iklan sesuai dengan jadwal

reguler edisi cetak [17]. Workflow produksi media cetak secara umum  
di bawah ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Workflow produksi media cetak 

Workflow merupakan rangkaian proses kerja. Dalam industri media cetak workflow adalah rangkaian 
merupakan  sub-proses yang paling rumit dalam proses editorial, dengan 

berita,  pengulangan aliran berita, komunikasi antar
yang terlibat, dan masalah waktu [Gylfe 2009]. 

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) 
telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 
sistem informasi juga diukur dengan efektivitas dari sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis 

struktur organisasi dan budaya perusahaan dan peningkatan pelanggan dan nilai 
Martin bahwa sistem yang efektif dapat dianalisis berdasarkan beberapa kriteria, 

seperti: dapat meningkatkan efektivitas bisnis, dapat memperluas bisnis atau pelayanan, dan dapat 
meningkatkan keunggulan bersaing dari perusahaan [27]. 

Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi 
Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara realita dan rencana [18

Pengukuran kesuksesan atau efektifitas sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menilai 
suatu kebijakan menajemen dan investasi sistem informasi. Model terdiri dari enam eleman untuk mengukur 
efektivitas dari sebuah sistem informasi [9]. Model kesuksesan sistem informasi DeLone
digunakan dalam penelitian ini adalah model yang diupdate 2002. Model ini terdiri dari enam elemen, 

mengukur sistem pengolahan informasi itu sendiri. 
mengukur output sistem informasi. 

, berkaitan dengan kualitas layanan sistem informasi. 
, berkaitan dengan minat pengguna adalah suatu sikap (attitude), sedang penggunaan 

(behavior). 
mengukur respon penerima untuk penggunaan output dari sistem informasi.

mengukur efek informasi terhadap organisasi kinerja. 

Model ini disebut sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M yang telah diperbarui 2002, model 
tersebut adalah seperti pada gambar berikut: 
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pracetak (prepress) 
jadwal produksi yang 

Workflow produksi media cetak secara umum  

Workflow merupakan rangkaian proses kerja. Dalam industri media cetak workflow adalah rangkaian 
proses yang paling rumit dalam proses editorial, dengan 

, komunikasi antar redaksi, jumlah 

kualitas dan waktu) 
telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Kesuksesan dari 
sistem informasi juga diukur dengan efektivitas dari sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis 

struktur organisasi dan budaya perusahaan dan peningkatan pelanggan dan nilai 
Martin bahwa sistem yang efektif dapat dianalisis berdasarkan beberapa kriteria, 

atau pelayanan, dan dapat 

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara realita dan rencana [18]. 
sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menilai 

Model terdiri dari enam eleman untuk mengukur 
. Model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean yang 

ini terdiri dari enam elemen, 

, sedang penggunaan 

penggunaan output dari sistem informasi. 

Model ini disebut sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M yang telah diperbarui 2002, model 



 

Gambar 2. Model 

Model di atas merupakan dasar untuk melakukan penelitian, dimana indikator dari enam variabel akan 
digunakan sebagai dasar untuk menyusun pertanyaan pada kuesioner. Varibel yang digunakan terdiri dari 3 
(tiga) varibel endogen dan 3 (tiga) variabel eksogen.
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah pengguna sistem informasi editorial yang terdiri dari bagian Redaksi, 
Artistik/Designer dan Produksi Iklan. Pengumpulan data diperoleh 
yang dibagikan kepada responden. Responden dalam hal ini adalah para pengguna akhir (
informasi editorial.  
 
3.2 Instrumen 

Instrumen penelitian ini adalah survey dengan menggunakan kuesioner
dengan menggunakan skala interval atau 
dalam kuesioner ini berdasarkan model DeLone dan McLean. Jawaban dalam kuesioner menggunakan skala 
interval antara 1 dan 6. Skala ini merupakan representasi dari opini, sikap dan pengalaman responden 
terhadap sistem yang diukur. Untuk memperoleh data yang bersifat interval, pada kuesioner ini diberi skor. 
Skor merupakan representasi tingkatan skala pengukuran. Untuk menjawab pertanyaan r
mengisi pada skala interval yang tersedia. 
 
3.3 Variabel Penelitian 

Kisi-kisi pertayaan dalam kuesioner ini 
Indikator yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik dari obyek yang 

 
3.4 Metode Analisis  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode  SEM (
dengan software statistik AMOS 18. Analisis dilakukan menggunakan: 

a. Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor 
faktor-faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel. 

b. Regresion Weight digunakan untuk meneliti seberapa besar pengaruh antar variabel.
 
3.5 Hipotesis 

Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian i
operasional/khusus. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat obyektif. Hipotesis ini 
memberikan arah dan kerangka penelitian dengan kesimpulan hasil penelitian.
adalah sebagai berikut : 
 
Hipotesis Umum : 

Diduga sistem informasi editorial dalam produksi media cetak di tabloid BOLA telah berjalan secara 
efektif. 
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2. Model DeLone & McLean  [Delone 2002]. 
 

dasar untuk melakukan penelitian, dimana indikator dari enam variabel akan 
digunakan sebagai dasar untuk menyusun pertanyaan pada kuesioner. Varibel yang digunakan terdiri dari 3 

a) varibel endogen dan 3 (tiga) variabel eksogen. 

Sampel pada penelitian ini adalah pengguna sistem informasi editorial yang terdiri dari bagian Redaksi, 
Artistik/Designer dan Produksi Iklan. Pengumpulan data diperoleh dari survei melalui penyebaran kuesioner 
yang dibagikan kepada responden. Responden dalam hal ini adalah para pengguna akhir (

Instrumen penelitian ini adalah survey dengan menggunakan kuesioner tertutup (closed questiones),
dengan menggunakan skala interval atau semantec differential untuk pengukuran indikator. Pertanyaan 
dalam kuesioner ini berdasarkan model DeLone dan McLean. Jawaban dalam kuesioner menggunakan skala 

merupakan representasi dari opini, sikap dan pengalaman responden 
terhadap sistem yang diukur. Untuk memperoleh data yang bersifat interval, pada kuesioner ini diberi skor. 
Skor merupakan representasi tingkatan skala pengukuran. Untuk menjawab pertanyaan r
mengisi pada skala interval yang tersedia.  

kisi pertayaan dalam kuesioner ini mewakili indikator dari variabel endogen maupun eksogen
Indikator yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik dari obyek yang penelitian. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode  SEM (Structural Equation Modelling
statistik AMOS 18. Analisis dilakukan menggunakan:  

Confirmatory Factor Analysis) digunakan untuk mengkonfirmasikan 
faktor yang paling dominan dalam satu kelompok variabel.  

digunakan untuk meneliti seberapa besar pengaruh antar variabel. 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, hipotesis umum dan hipotesis 
operasional/khusus. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat obyektif. Hipotesis ini 
memberikan arah dan kerangka penelitian dengan kesimpulan hasil penelitian. Hipotesis yang dimaksud 

Diduga sistem informasi editorial dalam produksi media cetak di tabloid BOLA telah berjalan secara 
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dasar untuk melakukan penelitian, dimana indikator dari enam variabel akan 
digunakan sebagai dasar untuk menyusun pertanyaan pada kuesioner. Varibel yang digunakan terdiri dari 3 

Sampel pada penelitian ini adalah pengguna sistem informasi editorial yang terdiri dari bagian Redaksi, 
dari survei melalui penyebaran kuesioner 

yang dibagikan kepada responden. Responden dalam hal ini adalah para pengguna akhir (end user) sistem 

(closed questiones), 
untuk pengukuran indikator. Pertanyaan 

dalam kuesioner ini berdasarkan model DeLone dan McLean. Jawaban dalam kuesioner menggunakan skala 
merupakan representasi dari opini, sikap dan pengalaman responden 

terhadap sistem yang diukur. Untuk memperoleh data yang bersifat interval, pada kuesioner ini diberi skor. 
Skor merupakan representasi tingkatan skala pengukuran. Untuk menjawab pertanyaan responden bebas 

variabel endogen maupun eksogen. 

Structural Equation Modelling) dan diolah 

) digunakan untuk mengkonfirmasikan 

yaitu, hipotesis umum dan hipotesis 
operasional/khusus. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat obyektif. Hipotesis ini 

ipotesis yang dimaksud 

Diduga sistem informasi editorial dalam produksi media cetak di tabloid BOLA telah berjalan secara 



 

 
Hipotesis Operasional : 
H1: Diduga Kualitas sistem (QS) berpengaruh 
H2: Diduga Kualitas sistem (QS) berpengaruh 
H3: Diduga Kualitas informasi (IQ) berpengaruh 
H4: Diduga Kualitas informasi (IQ) berpengaruh 
H5: Diduga Kualitas layanan (SrQ) berpengaruh 
H6: Diduga Kualitas layanan (SrQ)berpengaruh 
H7: Diduga Penggunaan (U) berpengaruh 
H8: Diduga Penggunaan (U) berpengaruh 
H9: Diduga Kepuasan pengguna (US) 
  
 
4. HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Profil Responden 

Penelitian ini menggunakan responden dari 3 
Jumlah responden sebanyak 103 responden. 
Redaksi [Reporter, Redaktur, Editor, Redpel)
92,23%. Sedangkan usia pengguna sebagian besar adalah usia 20
jenjang pendidikan didominasi Strata 1 
editorial mayoritas adalah lebih dari 3 tahun

 
4.2 Model Berbasis Teori 

Model awal penelitian yang diajukan adalah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
4.3.1 Pengujian Validitas 

Pengujian validitas bertujuan untuk menguji kemampuan 
mewakili suatu variabel laten. Untuk mengukur validitas menggunakan nilai 
dilakukan analisis model Confirmatory Factor Analysis 
(tiga) variabel laten endogen. Pengujian validitas variabel laten dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 
terhadap indikator. Kriteria uji CFA menggunakan nilai 
 
4.3.1.1 Uji Validitas Variabel Laten Eksogen
Kualitas Sistem (SQ) 

Hasil uji variabel Kualitas Sistem 
memliki nilai di atas 0,5 berarti konstruk tersebut adalah konstruk valid. 
lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan yaitu
tidak valid yang harus dikeluarkan dari
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berpengaruh secara signifikan terhadap Penggunaan (U).
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pengguna 

berpengaruh secara signifikan terhadap Penggunaan (U).
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pengguna
berpengaruh secara signifikan terhadap Penggunaan (U).

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pengguna
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pengguna
berpengaruh secara signifikan terhadap Manfaat (NB). 

(US) berpengaruh secara signifikan terhadap Manfaat (NB).

Penelitian ini menggunakan responden dari 3 (tiga) bagian yaitu Redaksi, Designer, dan Produksi Iklan. 
sebanyak 103 responden. Profile responden yaitu, mayoritas kontributor 

Reporter, Redaktur, Editor, Redpel) sebesar 75,73%.  Jenis kelamin didominasi 
%. Sedangkan usia pengguna sebagian besar adalah usia 20 - 40 tahun yaitu sebesar 

jenjang pendidikan didominasi Strata 1 (S1) sebesar 76,70%, sedangkan lama masa penggunaan 
adalah lebih dari 3 tahun yaitu sebesar 73,79%.  

awal penelitian yang diajukan adalah berbasis teori Delone dan Mclean seperti di

 
Gambar 3. Model awal berbasisi teori 

 

Pengujian validitas bertujuan untuk menguji kemampuan (keakuratan) suatu indikator sehingga dapat 
mewakili suatu variabel laten. Untuk mengukur validitas menggunakan nilai loading factor

Confirmatory Factor Analysis (CFA) terhadap 3 (tiga) variabel laten eksogen dan 3 
(tiga) variabel laten endogen. Pengujian validitas variabel laten dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

enggunakan nilai loading factor ≥ 0,50 maka, hubungan 

Uji Validitas Variabel Laten Eksogen 

Hasil uji variabel Kualitas Sistem (SQ), terbukti bahwa indikator X1, X2, X3, X6, X7,
memliki nilai di atas 0,5 berarti konstruk tersebut adalah konstruk valid. Sedangkan indikator X4 dan X5 
lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan yaitu 0,5. Sehingga indikator X4 dan X5 merupakan konstruk 
tidak valid yang harus dikeluarkan dari variabel Kualitas Sistem (SQ). 
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(U). 
terhadap Kepuasan pengguna (US). 

an (U). 
epuasan pengguna (US). 

an (U). 
terhadap Kepuasan pengguna (US). 

terhadap Kepuasan pengguna (US). 

(NB). 

tiga) bagian yaitu Redaksi, Designer, dan Produksi Iklan. 
kontributor adalah bagian 

didominasi laki-laki sebesar 
40 tahun yaitu sebesar 65,05%. Untuk 

%, sedangkan lama masa penggunaan sistem 

Delone dan Mclean seperti di bawah ini: 

keakuratan) suatu indikator sehingga dapat 
loading factor. Penelitian ini 

CFA) terhadap 3 (tiga) variabel laten eksogen dan 3 
(tiga) variabel laten endogen. Pengujian validitas variabel laten dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

≥ 0,50 maka, hubungan signifikan.  

X7, X8, X9, dan X10 
Sedangkan indikator X4 dan X5 

merupakan konstruk 



 

Kualitas Informasi (IQ) 
Hasil uji variabel Kualitas Informasi 

X17, X18, dan X19 memliki nilai estimasi 
Kualitas Pelayanan (SrQ) 

Hasil uji variabel Kualitas Pelayanan 
memliki nilai estimasi di atas 0,5 berarti konstruk tersebut valid.
 
4.3.1.2 Uji Validitas Variabel Laten E
Penggunaan (U) 

Hasil uji variabel Penggunaan (U), 
berarti konstruk tersebut valid untuk variabel Penggunaan 
Kepuasan Pengguna (US) 

Hasil uji variabel Kepuasan Pengguna 
memliki nilai estimasi di atas 0,5 berarti konstruk tersebut 
memliki nilai lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan 
harus dikeluarkan dari variabel Kepuasan Pengguna 
Manfaat (NB) 

Hasil uji variabel Manfaat (NB), 
atas 0,5 berarti konstruk tersebut valid untuk 
 
4.4 Pengujian Reliabilitas 

Hasil pengujian Realiabilitas dengan mencari nilai besaran 
Variance Extracted dari masing-masing variabel laten dengan menggunakan nilai 
measurement error. Batas nilai kritis 
sedangkan cut-off value dari Variance extracted
gabungan seperti pada tabel berikut: 
 

Tabel
Variabel Laten 

Kualitas Sistem (SQ)
Kualitas Informasi (IQ
Kualitas Pelayanan 
(SrQ) 
Penggunaan (U) 
Kepuasan Pengguna 
(US) 
Manfaat (NB) 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel laten memenuhi syarat 

construct reliability. Sehingga dapat simpulkan bahwa masing
baik. Sedangkan untuk variance extracted 
memiliki reliabilitas yang baik.  
 
4.5 Pembentukan Model Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari pengujian validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil model sementara seperti gambar berikut:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Model Penelitian Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas
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Hasil uji variabel Kualitas Informasi (IQ), terbukti bahwa indikator X11, X12, X13, X14, X15, X16, 
estimasi di atas 0,5 maka, konstruk tersebut adalah konstruk valid. 

Hasil uji variabel Kualitas Pelayanan (SrQ), terbukti bahwa indikator X20, X21, X22, X23, dan X2
di atas 0,5 berarti konstruk tersebut valid. 

Endogen 

U), terbukti bahwa indikator Y1, Y2, danY3 memliki nilai di atas 0,5 
variabel Penggunaan (U). 

Hasil uji variabel Kepuasan Pengguna (US), membuktikan  bahwa indikator Y4, Y5, Y6, Y7,
di atas 0,5 berarti konstruk tersebut adalah konstruk valid. Sedangakan indikator Y

memliki nilai lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan 0,5 berarti konstruk tersebut tidak valid, sehingga 
an dari variabel Kepuasan Pengguna (US). 

NB), terbukti bahwa indikator Y10 sampai Y15 memliki nilai 
untuk variabel Manfaat (NB). 

pengujian Realiabilitas dengan mencari nilai besaran Composite (construct) Reliability
masing variabel laten dengan menggunakan nilai loading factor 

ilai kritis (cut-off value) dari construct reliability  adalah minimal 0,70 
Variance extracted minimal 0,50 [10]. Hasil perhitungan uji reliabilitas 

Tabel 1. Hasil Reliabilitas Gabungan 
 Cunstruct Reliability Variance Extracted
) 0,936 0,646 
IQ) 0,963 0,741 

0,947 0,781 

0,811 0,590 

0,925 0,712 

0,955 0,781 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel laten memenuhi syarat 
Sehingga dapat simpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki reliabilitas yang 

variance extracted disimpulkan bahwa  indikator-indikator yang ada mewakili atau 

Pembentukan Model Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas 
Dari pengujian validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil model sementara seperti gambar berikut:

Model Penelitian Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas 
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bahwa indikator X11, X12, X13, X14, X15, X16, 
di atas 0,5 maka, konstruk tersebut adalah konstruk valid.   

, X21, X22, X23, dan X24 

memliki nilai di atas 0,5 

, Y5, Y6, Y7, dan Y8 
valid. Sedangakan indikator Y9 

berarti konstruk tersebut tidak valid, sehingga 

memliki nilai estimasi di 

construct) Reliability dan 
loading factor dan 

adalah minimal 0,70 
. Hasil perhitungan uji reliabilitas 

Variance Extracted 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel laten memenuhi syarat cut-off value untuk 
masing variabel memiliki reliabilitas yang 

indikator yang ada mewakili atau 

Dari pengujian validitas dan reliabilitas, didapatkan hasil model sementara seperti gambar berikut: 



 

4.6 Uji Kesesuaian Model 
Untuk menyatakan suatu model yang dapat diterima 

secara menyeluruh untuk mengukur kesesuaian 
dengan matrik varians kovarian. Dari hasil uji model diperoleh nilai 
ditolak atau tidak sesuai. Sehingga langka berikutnya dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur  
analisys).  
 
4.7 Analisis Jalur 

Analisis jalur dilakukan dengan 
analisis jalur. Hasil dari modifikasi model ke dalam diagram jalur 

 

Gambar 5.
 
4.8 Uji  Signifikansi 

Setelah dilakukan analisis jalur, berikutnya adalah dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan kausal antar variabel signifikan atau tidak. 
signifikansi model diagram jalur seperti p

 
Tabel 

Variabel Signifikansi
IQ ke U 
SrQ ke U 
SQ ke U 
IQ ke US 
U ke US 
SQ ke US 
SrQ ke US 
U ke NB 
US ke NB 

 
B. Model Akhir Penelitian 

Setalah uji signifikansi analisis jalur maka diperoleh model akhir sebagai berikut:
 

 

 
4.5 Interpretasi Model 

Berdasarkan hasil analisis jalur 
sekaligus menjawab hipotesis dalam penelitian ini
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Untuk menyatakan suatu model yang dapat diterima (fit) atau tidak maka, harus dilakukan uji model 
secara menyeluruh untuk mengukur kesesuaian antara matrik varians kovarians sample (data observasi) 
dengan matrik varians kovarian. Dari hasil uji model diperoleh nilai probability (P) < 0,05 maka, model 
ditolak atau tidak sesuai. Sehingga langka berikutnya dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur  

Analisis jalur dilakukan dengan modifikasi model menjadi diagram jalur dan selanjutnya dilakukan 
analisis jalur. Hasil dari modifikasi model ke dalam diagram jalur seperti pada gambar berikut:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Hasil Analisi Model Jalur 

Setelah dilakukan analisis jalur, berikutnya adalah dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan kausal antar variabel signifikan atau tidak. 

seperti pada tabel berikut:  

 2. Hasil Uji Signifikansi Model Jalur 
Signifikansi Keterangan 

0,078 Hubungan kausal non signifikan 
0,430 Hubungan kausal non signifikan 
0,041 Hubungan kausal signifikan 
0,000 Hubungan kausal signifikan 
0,096 Hubungan kausal non signifikan 
0,777 Hubungan kausal non signifikan 
0,000 Hubungan kausal signifikan 
0,008 Hubungan kausal signifikan 
0,000 Hubungan kausal signifikan 

Setalah uji signifikansi analisis jalur maka diperoleh model akhir sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Model Akhir 

analisis jalur dan hasil uji signifikansi maka diperoleh interpretasi model 
sekaligus menjawab hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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) atau tidak maka, harus dilakukan uji model 
ans kovarians sample (data observasi) 

P) < 0,05 maka, model 
ditolak atau tidak sesuai. Sehingga langka berikutnya dilanjutkan dengan menggunakan analisis jalur  (path 

dan selanjutnya dilakukan 
seperti pada gambar berikut: 

Setelah dilakukan analisis jalur, berikutnya adalah dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan kausal antar variabel signifikan atau tidak. Hasil uji 

interpretasi model yang 



 

 

VVaarriiaabbeell  SSiigg  
SSQQ  kkee  UU  00,,004411  
SSQQ  kkee  UUSS  00,,777777  
IIQQ  kkee  UU  00,,007788  
IIQQ  kkee  UUSS  00,,000000  
SSrrQQ  kkee  UU  00,,443300  
SSrrQQ  kkee  UUSS  00,,000000  
UU  kkee  UUSS  00,,009966  
UU  kkee  NNBB  00,,000088  
UUSS  kkee  NNBB  00,,000000  

 
4.6 Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini hanya berlaku untuk sampel pengguna 
berikut:  
 
4.6.1 Aspek  Sistem 
4.6.1.1 Sistem Editorial 

Agar penggunaan sistem editorial dapat optimal 
sebagai berikut: 

1. Pengembangan fitur sistem editorial 
memenuhi kebutuhan user dan workflow produksi.

2. Menambah design workflow produksi baru untuk
pengaturan data. 
 

4.6.1.2 Infrastruktur Network 
Agar sistem berjalan secara efektif untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem editorial maka, 

diperlukan infrastruktur network sebagai berikut:
1. Speed yang digunakan sebagai backbone network harus mengakomodir 

pada server maupun untuk workstation. Mengingat dalam produksi media cetak banyak menggunakan 
image/gambar untuk membuat design layout halaman, sehingga diperlukan backbo

2. Untuk menjaga performance network dan kesetabilan sistem maka pengembangan dan meliharaan 
hardware dan softwre termasuk server dan peralatan network perlu dilakukan secara berkala. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga agar kualitas sistem, dan 
penggunaan tetap optimal. 

 
4.6.2. Aspek  Manajerial 
4.6.2.1 Dukungan manajemen 

1. Membuat pemetaan ulang terhadap sistem editorial 
mengakomodir kebutuhan user, sehingga k
dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini.

2. Melakukan banchmarking ke unit lain yang menggunakan sistem editorial yang sama di lingkungan 
Kompas Gramedia, untuk memperbaiki kualitas
mengadopsi best practice yang telah digunakan.

 
4.6.2.2 SOP (standard operating procedure)

1. Mengadakan sosialisasi atau workshop 
keterampilan pengoperasian sistem editorial.
mengurangi hambatan penggunaan sistem editorial. 
 

4.6.2.3 Meningkatkan kompetensi staf IT
1. Pengembangan kompetensi staf IT untuk menangani

editorial.  
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Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 
HHuubbuunnggaann  KKaauussaall  HHiippootteessiiss  HHaassiill  UUjj

SSiiggnniiffiikkaann  HH11  DDiitteerriimmaa  
NNoonn  ssiiggnniiffiikkaann  HH22  DDiittoollaakk  
NNoonn  ssiiggnniiffiikkaann  HH33  DDiittoollaakk  
SSiiggnniiffiikkaann  HH44  DDiitteerriimmaa  
NNoonn  ssiiggnniiffiikkaann  HH55  DDiittoollaakk  
SSiiggnniiffiikkaann  HH66  DDiitteerriimmaa  
NNoonn  ssiiggnniiffiikkaann  HH77  DDiittoollaakk  
SSiiggnniiffiikkaann HH88  DDiitteerriimmaa  
SSiiggnniiffiikkaann HH99  DDiitteerriimmaa  

mplikasi penelitian ini hanya berlaku untuk sampel pengguna sistem informasi editorial

Agar penggunaan sistem editorial dapat optimal maka perlu pengembangan dan pemeliharaan sistem, 

ngembangan fitur sistem editorial yang selaras dengan tren kebutuhan user, sehingga
workflow produksi. 

Menambah design workflow produksi baru untuk setiap produk baru, untuk menjaga performance dan 

Agar sistem berjalan secara efektif untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem editorial maka, 
diperlukan infrastruktur network sebagai berikut: 

digunakan sebagai backbone network harus mengakomodir traffic untuk kelancaran akses 
untuk workstation. Mengingat dalam produksi media cetak banyak menggunakan 

image/gambar untuk membuat design layout halaman, sehingga diperlukan backbone yang besar.
network dan kesetabilan sistem maka pengembangan dan meliharaan 

termasuk server dan peralatan network perlu dilakukan secara berkala. Hal ini 
untuk menjaga agar kualitas sistem, dan kualitas pelayanan tetap stabil

Membuat pemetaan ulang terhadap sistem editorial yang digunakan untuk mengupdate 
kebutuhan user, sehingga kualitas sistem dan kualitas informasi bisa berjalan selaras 

dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini. 
unit lain yang menggunakan sistem editorial yang sama di lingkungan 

, untuk memperbaiki kualitas kualitas pelayanan dan kualitas sistem 
yang telah digunakan. 

SOP (standard operating procedure) 
workshop kepada pengguna untuk meningkatkan pengetahuan dan 

sistem editorial. Hal ini dimaksudkan untuk membantu user dalam 
mengurangi hambatan penggunaan sistem editorial.  

Meningkatkan kompetensi staf IT 
Pengembangan kompetensi staf IT untuk menangani pengembangan dan  trouble shooting

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

jjii  

sistem informasi editorial, sebagai 

maka perlu pengembangan dan pemeliharaan sistem, 

yang selaras dengan tren kebutuhan user, sehingga sistem dapat 

setiap produk baru, untuk menjaga performance dan 

Agar sistem berjalan secara efektif untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem editorial maka, 

untuk kelancaran akses 
untuk workstation. Mengingat dalam produksi media cetak banyak menggunakan 

ne yang besar. 
network dan kesetabilan sistem maka pengembangan dan meliharaan 

termasuk server dan peralatan network perlu dilakukan secara berkala. Hal ini 
tetap stabil sehingga kualitas 

untuk mengupdate dengan 
ualitas sistem dan kualitas informasi bisa berjalan selaras 

unit lain yang menggunakan sistem editorial yang sama di lingkungan 
kualitas pelayanan dan kualitas sistem dengan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan 
Hal ini dimaksudkan untuk membantu user dalam 

trouble shooting sistem 



 

2. Memberikan kualitas pelayanan baik (
kompentensi teknis yang baik  sehingga akan 

 
5. KESIMPULAN  
 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data 
disimpulkan sebagai berikut: 
 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi editorial
1. Kualitas sistem (SQ) berpengaruh 
2. Kualitas informasi (IQ) dan 

terhadap Kepuasan pengguna
3. Penggunaan (U) dan Kepuasan pengguna 

Manfaat (NB). 
 

b. Efektivitas sistem informasi editorial
perbaikan kualitas untuk menjadi efektif.

c. Tingkat efektivitas sistem informasi editorial 
 
Dari hasil penelitian ini maka faktor

Hasil penelitian dapat dilanjutkan dan dikembangan dengan perbedaan keragaman responden. Selain itu, 
penelitian semacam ini dapat dilakukan secara periodik 
informasi editorial sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas secara kontinyu.
bermanfaat dan menambah pengetahuan baru mengenai efektivitas sistem informasi editorial dalam produksi 
media cetak. 
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pelayanan baik (service excellence) kepada pengguna, melalui peningkatan 
kompentensi teknis yang baik  sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan rasa aman 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini

faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi editorial adalah sebagai berikut:
pengaruh signifikan terhadap Penggunaan (U). 
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menimbulkan kepercayaan dan rasa aman bagi pengguna. 

enelitian ini maka, dapat 
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sama berpengaruh terhadap 

Sehingga diperlukan perbaikan-
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AKTIVITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA
 

argo.galih@yahoo.com, argo.galih@gmail.com 

 

 
Teror mungkin merupakan ancaman paling serius dan sangat dikhawatirkan oleh para petinggi 

negara di dunia. Selama ini Indonesia sering disebut sebagai sarang teroris. Dan di a
pidana terorisme yang mulai berkembang belakangan ini di Indonesia adalah 
cyber terrorism yang terjadi di sini bukan merupakan individu
negara. 

Kejahatan terorisme sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Pertarungan digital melawan 
terorisme menjadi semakin canggih. Dalam kaitan dengan terus meningkatnya ancaman, pemerintah dari 
seluruh penjuru dunia sedang meningkatkan usahanya untuk mendeteksi kegiatan teroris
aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya di dunia maya.

Di internet ada banyak media untuk melancarkan niat para kaum ekstrimis 
dengan kaum teroris. Mulai dari website
ideologi jihad, internet juga dimanfaatkan kaum ekstrimis untuk menyampaikan pesan teror 
ditujukan untuk individu, organisasi, ataupun negara.

Pemanfaatan internet seperti yang dilakukan kaum ekstrimis ini berdampak luar biasa.
www.anshar.net misalnya, isinya bahkan sampai menimbulkan 
sedemikian rupa oleh kaum ekstrimis, sudah saatnya mendapat perhatian khusus. Keterbukaan internet 
memang sangat menyulitkan dibuat jadi terarah d
ideologi sesat, peran internet akan sangat membahayakan. 
 
Kata kunci: cyber terrorism, terorisme,
 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Internet telah menjadi ruang publik paling utama di abad ke
online untuk bisa mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul bersama
maya merupakan wahana bagi teroris. 
teroris. Ancaman terorisme tidak selamanya selalu dalam bentuk bom 
bernama internet.  

Mantra (2010) mendefinisikan teroris sebagai taktik bermotif politik yang melibatkan
penggunaan kekuatan atau kekerasan, di mana mengejar publisitas merupakan hal paling penting untuk 
mencapaiannya. Saat ini publisitas yang paling besar pengaruhnya adalah internet, dan teroris menggunakan 
media tersebut untuk melakukan propag

Tindakan teror dapat dimaksudkan sebagai alat perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik. 
Bahkan ada juga yang diarahkan sekedar menciptakan suasana yang menakutkan sehingga menimbulkan 
meluasnya keresahan di kalangan masyarakat. Jika dicermati ada beberapa motif yang mengakibatkan 
munculnya tindakan teror. Sebut saja yang paling mencolok adalah didasari pada ekstremisme ideologi 
keagamaan. Para teroris ini umumnya memiliki sikap radikal dengan berlandaskan dirin
(Abimanyu, 2005, p132-133). 
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AKTIVITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA

Argogalih 
 

argo.galih@yahoo.com, argo.galih@gmail.com  
Universitas Bina Nusantara 

ABSTRAK 

Teror mungkin merupakan ancaman paling serius dan sangat dikhawatirkan oleh para petinggi 
negara di dunia. Selama ini Indonesia sering disebut sebagai sarang teroris. Dan di antara bentuk tindak 
pidana terorisme yang mulai berkembang belakangan ini di Indonesia adalah cyber terrorism

yang terjadi di sini bukan merupakan individu-individu, melainkan lebih ditujukan kepada 

sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Pertarungan digital melawan 
terorisme menjadi semakin canggih. Dalam kaitan dengan terus meningkatnya ancaman, pemerintah dari 
seluruh penjuru dunia sedang meningkatkan usahanya untuk mendeteksi kegiatan teroris
aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya di dunia maya. 

Di internet ada banyak media untuk melancarkan niat para kaum ekstrimis – lebih sering diidentikan 
website, chatroom, e-mail, forum discussion atau blog. S

ideologi jihad, internet juga dimanfaatkan kaum ekstrimis untuk menyampaikan pesan teror 
ditujukan untuk individu, organisasi, ataupun negara. 

Pemanfaatan internet seperti yang dilakukan kaum ekstrimis ini berdampak luar biasa.
misalnya, isinya bahkan sampai menimbulkan travel warning. Pemberdayaan internet yang 

sedemikian rupa oleh kaum ekstrimis, sudah saatnya mendapat perhatian khusus. Keterbukaan internet 
memang sangat menyulitkan dibuat jadi terarah dan terkontrol. Jika dimanfaatkan sebagai penyebar 
ideologi sesat, peran internet akan sangat membahayakan.  

terorisme, terrorism uses the internet 

Internet telah menjadi ruang publik paling utama di abad ke-21. Internet adalah sebuah wadah secara 
untuk bisa mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul bersama

maya merupakan wahana bagi teroris. Cyber terrorism adalah terorisme gaya baru. Indonesia adalah sarang 
teroris. Ancaman terorisme tidak selamanya selalu dalam bentuk bom – tetapi juga bisa melalui suatu media 

Mantra (2010) mendefinisikan teroris sebagai taktik bermotif politik yang melibatkan
penggunaan kekuatan atau kekerasan, di mana mengejar publisitas merupakan hal paling penting untuk 
mencapaiannya. Saat ini publisitas yang paling besar pengaruhnya adalah internet, dan teroris menggunakan 
media tersebut untuk melakukan propaganda dan komunikasi ataupun koordinasi. 

Tindakan teror dapat dimaksudkan sebagai alat perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik. 
Bahkan ada juga yang diarahkan sekedar menciptakan suasana yang menakutkan sehingga menimbulkan 

langan masyarakat. Jika dicermati ada beberapa motif yang mengakibatkan 
munculnya tindakan teror. Sebut saja yang paling mencolok adalah didasari pada ekstremisme ideologi 
keagamaan. Para teroris ini umumnya memiliki sikap radikal dengan berlandaskan dirinya yang paling benar 
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AKTIVITAS CYBER TERRORISM DI INDONESIA 

Teror mungkin merupakan ancaman paling serius dan sangat dikhawatirkan oleh para petinggi 
ntara bentuk tindak 

cyber terrorism. Sasaran 
individu, melainkan lebih ditujukan kepada 

sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Pertarungan digital melawan 
terorisme menjadi semakin canggih. Dalam kaitan dengan terus meningkatnya ancaman, pemerintah dari 
seluruh penjuru dunia sedang meningkatkan usahanya untuk mendeteksi kegiatan teroris, khususnya 

lebih sering diidentikan 
. Selain menyebarkan 

ideologi jihad, internet juga dimanfaatkan kaum ekstrimis untuk menyampaikan pesan teror – baik itu 

Pemanfaatan internet seperti yang dilakukan kaum ekstrimis ini berdampak luar biasa. Website 
. Pemberdayaan internet yang 

sedemikian rupa oleh kaum ekstrimis, sudah saatnya mendapat perhatian khusus. Keterbukaan internet 
an terkontrol. Jika dimanfaatkan sebagai penyebar 

21. Internet adalah sebuah wadah secara 
untuk bisa mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul bersama-sama.  Dunia 

h terorisme gaya baru. Indonesia adalah sarang 
tetapi juga bisa melalui suatu media 

Mantra (2010) mendefinisikan teroris sebagai taktik bermotif politik yang melibatkan ancaman atau 
penggunaan kekuatan atau kekerasan, di mana mengejar publisitas merupakan hal paling penting untuk 
mencapaiannya. Saat ini publisitas yang paling besar pengaruhnya adalah internet, dan teroris menggunakan 

Tindakan teror dapat dimaksudkan sebagai alat perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik. 
Bahkan ada juga yang diarahkan sekedar menciptakan suasana yang menakutkan sehingga menimbulkan 

langan masyarakat. Jika dicermati ada beberapa motif yang mengakibatkan 
munculnya tindakan teror. Sebut saja yang paling mencolok adalah didasari pada ekstremisme ideologi 

ya yang paling benar 

http://www.anshar.net


 

Tabel 1 : 

Sumber: Gallup International Association 
 

Penggunan basis TI sebagai media terorisme telah menunjukan bentuk dan karakter lain d
terrorism. Dengan demikian secara garis besar, 
karakteristik: (1) cyber terrorism yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem 
komputer, jaringan, dan/atau basis data dan 
berkarakter untuk pemanfaatan internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror 
kepada pemerintah dan masyarakat (Siblun, 2010). Ruang lingkup 
paper ini adalah point nomer dua. 

Cyber terrorism merupakan aktivitas para teroris di dunia maya. Kehadiran kelompok teroris dengan 
menggunakan internet sebagai kendaraannya merupakan sebuah fenomena baru dan hal ini mengalami 
peledakan pertumbuhan dalam satu dasawarsa ini. Estimasi tentang jumlah 
aktif berbeda-beda, karena memang sangat sulit untuk mengukur dan mengawasinya. Tetapi dalam 
konsensus tahun 1996 hanya tercatat 100 
lebih dari 5.000 website berbau teroris atau dicurigai sebagai 

Beberapa contoh implementasi 
keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat: (1) 
Propaganda. Dilakukan melalui website 
struktur organisasi dan sejarah perjuangan, informasi detail mengenai aktivitas perjua
sosial, profil panutan dan orang yang menjadi pahlwan bagi kelompok tersebut, informasi terkait ideologi 
dan kritik terhadap musuh, dan berita terbaru terkait aktivitas, (2) 
fraud. Dalam konteks cyber terrorism
carding juga dilakukan untuk mengancam perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa 
agar para carder tidak melepaskan data kartu kredit ke internet, dan (3) 
menteror, mengancam dan menipu, spamming
pesan di antara sesama anggota dan antar kelompok (Siblun, 2010).
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Tabel 1 : Terrorism is a Threat to Country 

Gallup International Association – Voice of the People (2006)

Penggunan basis TI sebagai media terorisme telah menunjukan bentuk dan karakter lain d
. Dengan demikian secara garis besar, cyber terrorism dapat dibagi menjadi dua bentuk atau 

yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem 
komputer, jaringan, dan/atau basis data dan informasi yang tersimpan di dalam komputer, (2) 
berkarakter untuk pemanfaatan internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror 
kepada pemerintah dan masyarakat (Siblun, 2010). Ruang lingkup cyber terrorism yang dimaksud dalam 

merupakan aktivitas para teroris di dunia maya. Kehadiran kelompok teroris dengan 
menggunakan internet sebagai kendaraannya merupakan sebuah fenomena baru dan hal ini mengalami 

n pertumbuhan dalam satu dasawarsa ini. Estimasi tentang jumlah website kelompok teroris yang 
beda, karena memang sangat sulit untuk mengukur dan mengawasinya. Tetapi dalam 

konsensus tahun 1996 hanya tercatat 100 website yang bernuansa teroris dan sampai hari ini telah tercatat 
berbau teroris atau dicurigai sebagai website teroris (Mantra, 2010).

Beberapa contoh implementasi cyber terrorism berkarakter untuk pemanfaatan internet untuk 
ungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat: (1) 

website yang dibuat oleh kelompok teroris. Biasanya website 
struktur organisasi dan sejarah perjuangan, informasi detail mengenai aktivitas perjua
sosial, profil panutan dan orang yang menjadi pahlwan bagi kelompok tersebut, informasi terkait ideologi 
dan kritik terhadap musuh, dan berita terbaru terkait aktivitas, (2) Carding atau yang disebut 

r terrorism lebih banyak dilakukan dalam bentuk pencarian dana. Selain itu 
juga dilakukan untuk mengancam perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa 

tidak melepaskan data kartu kredit ke internet, dan (3) E-mail. Menggunakan 
spamming, dan menyebarkan virus ganas yang fatal, menyampaikan 

pesan di antara sesama anggota dan antar kelompok (Siblun, 2010). 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

 
(2006) 

Penggunan basis TI sebagai media terorisme telah menunjukan bentuk dan karakter lain dari cyber 
dapat dibagi menjadi dua bentuk atau 

yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem 
informasi yang tersimpan di dalam komputer, (2) cyber terrorism 

berkarakter untuk pemanfaatan internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror 
yang dimaksud dalam 

merupakan aktivitas para teroris di dunia maya. Kehadiran kelompok teroris dengan 
menggunakan internet sebagai kendaraannya merupakan sebuah fenomena baru dan hal ini mengalami 

kelompok teroris yang 
beda, karena memang sangat sulit untuk mengukur dan mengawasinya. Tetapi dalam 

s dan sampai hari ini telah tercatat 
teroris (Mantra, 2010). 

berkarakter untuk pemanfaatan internet untuk 
ungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat: (1) 

website tersebut berisi 
struktur organisasi dan sejarah perjuangan, informasi detail mengenai aktivitas perjuangan dan aktivitas 
sosial, profil panutan dan orang yang menjadi pahlwan bagi kelompok tersebut, informasi terkait ideologi 

atau yang disebut credit card 
lebih banyak dilakukan dalam bentuk pencarian dana. Selain itu 

juga dilakukan untuk mengancam perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa E-Commerce 
enggunakan e-mail untuk 

, dan menyebarkan virus ganas yang fatal, menyampaikan 



 

Harsoyo (Maret 2010) mengatakan internet merupakan sarana bantu yang ju
Pergeseran wilayah terorisme konvensional ke 
tulisannya http://www.terror.net berjudul 
alasan mengapa terjadi pergeseran wilayah aktivitas terorisme dari konvensional ke 
kemudahan untuk mengakses (dapat dilakukan secara 
pengkontrolan jarak jauh), (2) sedikitnya peraturan, penyensoran, dan segala bentu
(3) potensi penyebaran informasi yang mengglobal, (4) anonimitas dalam berkomunikasi (kebanyakan orang 
berinteraksi di internet menggunakan nama palsu atau biasa disebut 
(6) biaya yang rendah untuk mengembangkan dan merawat 
komputer yang terkoneksi ke internet), (7) lingkungan multimedia yang mempermudah penyampaian 
maksud dan tujuan teror, (8) kemampuan yang lebih baik dari media massa tradisional dalam
informasi. 
 
2. ANALISIS 

Menurut Hendropriyono, Indonesia adalah negara yang paling menderita karena terorisme. Selain 
menjadi korban, Indonesia juga dihujat oleh pihak internasional (Kompas.com, 4 September 2009).
tahun 1970-2007 ada sebanyak 421 serangan teroris terjadi di Indonesia. Yang paling banyak terjadi adalah 
di tahun 1994, yakni sebesar 92%. Sedangkan untuk tahun 1995
tahun, meskipun frekuensi serangan terorisme tersebut cenderung turu
 

Gambar 1 : Terorisme di Indonesia

Sumber: Study of Terrorism and Responses to Terrorism
 

Internet, kependekan dari interconnected networking
organisasi bisa memiliki kehidupan secara maya (virtual). Secara umum, kegunaan internet dibagi dalam 
empat kategori, yaitu: (1) media komunikasi, (2) media pertukaran data, (3) media untuk mencari informasi, 
dan (4) media komunitas. Internet adalah milik umum. Semua orang boleh menggun
teroris. 
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Harsoyo (Maret 2010) mengatakan internet merupakan sarana bantu yang juga digunakan oleh teroris. 
Pergeseran wilayah terorisme konvensional ke cyber terrorism disebabkan beberapa faktor. Weimann dalam 

berjudul How Modern Terrorism Uses the Internet menuturkan delapan 
geseran wilayah aktivitas terorisme dari konvensional ke cyber terrorism

kemudahan untuk mengakses (dapat dilakukan secara remote - dapat dilakukan di mana saja melalui 
pengkontrolan jarak jauh), (2) sedikitnya peraturan, penyensoran, dan segala bentuk kontrol dari pemerintah, 
(3) potensi penyebaran informasi yang mengglobal, (4) anonimitas dalam berkomunikasi (kebanyakan orang 
berinteraksi di internet menggunakan nama palsu atau biasa disebut nickname, (5) arus informasi yang cepat, 

dah untuk mengembangkan dan merawat website (hanya membutuhkan perangkat 
komputer yang terkoneksi ke internet), (7) lingkungan multimedia yang mempermudah penyampaian 
maksud dan tujuan teror, (8) kemampuan yang lebih baik dari media massa tradisional dalam

Menurut Hendropriyono, Indonesia adalah negara yang paling menderita karena terorisme. Selain 
menjadi korban, Indonesia juga dihujat oleh pihak internasional (Kompas.com, 4 September 2009).

sebanyak 421 serangan teroris terjadi di Indonesia. Yang paling banyak terjadi adalah 
di tahun 1994, yakni sebesar 92%. Sedangkan untuk tahun 1995-2007, rata-rata terdapat 30 serangan per
tahun, meskipun frekuensi serangan terorisme tersebut cenderung turun sejak tahun 2000. 

Gambar 1 : Terorisme di Indonesia 

Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) (2009)

interconnected networking, merupakan sebuah tempat di mana manusia atau 
pan secara maya (virtual). Secara umum, kegunaan internet dibagi dalam 

empat kategori, yaitu: (1) media komunikasi, (2) media pertukaran data, (3) media untuk mencari informasi, 
dan (4) media komunitas. Internet adalah milik umum. Semua orang boleh menggunakan internet, termasuk 
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ga digunakan oleh teroris. 
disebabkan beberapa faktor. Weimann dalam 

menuturkan delapan 
cyber terrorism: (1) 

dapat dilakukan di mana saja melalui 
k kontrol dari pemerintah, 

(3) potensi penyebaran informasi yang mengglobal, (4) anonimitas dalam berkomunikasi (kebanyakan orang 
, (5) arus informasi yang cepat, 

(hanya membutuhkan perangkat 
komputer yang terkoneksi ke internet), (7) lingkungan multimedia yang mempermudah penyampaian 
maksud dan tujuan teror, (8) kemampuan yang lebih baik dari media massa tradisional dalam menyajikan 

Menurut Hendropriyono, Indonesia adalah negara yang paling menderita karena terorisme. Selain 
menjadi korban, Indonesia juga dihujat oleh pihak internasional (Kompas.com, 4 September 2009). Antara 

sebanyak 421 serangan teroris terjadi di Indonesia. Yang paling banyak terjadi adalah 
rata terdapat 30 serangan per-

 

 
(START) (2009) 

, merupakan sebuah tempat di mana manusia atau 
pan secara maya (virtual). Secara umum, kegunaan internet dibagi dalam 

empat kategori, yaitu: (1) media komunikasi, (2) media pertukaran data, (3) media untuk mencari informasi, 
akan internet, termasuk 

http://www.terror.net


 

Tabel 2 : 
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Tabel 2 : Core Terrorist Uses Of  The Internet 

 
Sumber: Conway (2006) 

 
Tabel 3 :  Website Support Objectives of  Terrorist 

Sumber: Qin (2007) 
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Sedangkan kegunaan website secara umum bagi organisasi, yaitu:  (1) representasi organisasi di dunia 

maya, (2) saluran akses komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang terkait di dalamnya, (3) 
media online bagi organisasi dalam menawarkan produk atau jasa, dan (4) tempat 
komunitas dapat saling berinteraksi.  

Gartner Group mempublikasikan hasil kajian terkait tiga kriteria utama yang penting bagi para 
pengembang website, yaitu: (1) site design
di Indonesia, pemanfaatan TI sebenarnya bukan hal baru. Contohnya adalah hadirnya 
bernama www.anshar.net. Selain website
anshar.org dan anshar.info. Dan jika mengacu pada tiga kriteria 
terorisme di Indonesia sebenarnya baru hanya sebatas 
Al Chaidar mengatakan bahwa teroris di Indonesia sudah mengadaptasi teknologi maju. Bahkan sejak dulu 
teroris sudah menggunakan teknologi mutakhir (Waspada Online, Agustus 2010).
 
Yang dilakukan oleh kelompok teroris melalui internet:
 
1. Membangun Eksistensi Diri 
 

Aksi teroris yang menyampaikan pesan melalui internet ini ternyata lazim digunakan para teroris.  
Teroris menggunakan internet sebagai sarana untuk eksistensi diri, sehingga para teroris memiliki alasan 
kuat untuk tetap bisa hidup walaupun hanya secara 
 

http://www.foznawarabbilkakbah.com        http://mediaislam
 

Menurut Teori Konflik yang dikemukakan oleh Austin Turk, kejahatan dalam perspektif kelompok 
sosial dapat timbul apabila suatu kelompok kehilangan saluran aspirasi terhadap publik. Oleh karena itu 
perlu sebuah wadah untuk menampung aspirasi kaum ekstremis 
 
2. Melakukan Propaganda dan Penggalangan Dukungan
 

Propaganda sangat identik dengan 
Propaganda sering diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan seorang untuk
pendapat, dan perilaku sasarannya melalui simbol
suatu media. 

Maura Conway, peneliti terorisme, mengatakan bahwa setiap mesin yang terhubung ke internet 
berpotensi sebagai percetakan, broadcasting
dengan cepat menyebarkan informasi yang diinginkan, kapan dan di 
bumi ini tanpa disensor. Dalam setiap tindakan, teroris fokus pada pembenaran sebuah keinginan. Berbagai 
artikel yang dibuat bisa dikombinasikan dengan foto
semuanya ini dibumbui hasutan untuk membela dan membenarkan tindakannya.
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secara umum bagi organisasi, yaitu:  (1) representasi organisasi di dunia 
maya, (2) saluran akses komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang terkait di dalamnya, (3) 

bagi organisasi dalam menawarkan produk atau jasa, dan (4) tempat 

Gartner Group mempublikasikan hasil kajian terkait tiga kriteria utama yang penting bagi para 
site design, (2) site functionality, (3) customer value. Dalam dunia teroris

di Indonesia, pemanfaatan TI sebenarnya bukan hal baru. Contohnya adalah hadirnya 
website www.anshar.net, orang yang sama juga membeli domain 

. Dan jika mengacu pada tiga kriteria di atas, pemanfaatan TI dalam dunia 
terorisme di Indonesia sebenarnya baru hanya sebatas site functionality saja - walaupun pengamat terorisme 
Al Chaidar mengatakan bahwa teroris di Indonesia sudah mengadaptasi teknologi maju. Bahkan sejak dulu 

ah menggunakan teknologi mutakhir (Waspada Online, Agustus 2010). 

Yang dilakukan oleh kelompok teroris melalui internet: 

Aksi teroris yang menyampaikan pesan melalui internet ini ternyata lazim digunakan para teroris.  
is menggunakan internet sebagai sarana untuk eksistensi diri, sehingga para teroris memiliki alasan 

kuat untuk tetap bisa hidup walaupun hanya secara online.   

         
http://www.foznawarabbilkakbah.com        http://mediaislam-bushro.blogspot.com/

Menurut Teori Konflik yang dikemukakan oleh Austin Turk, kejahatan dalam perspektif kelompok 
sosial dapat timbul apabila suatu kelompok kehilangan saluran aspirasi terhadap publik. Oleh karena itu 
perlu sebuah wadah untuk menampung aspirasi kaum ekstremis (Yektiningsih, 2009, p152).

2. Melakukan Propaganda dan Penggalangan Dukungan 

Propaganda sangat identik dengan cyber terrorism. Penyesatan opini yang terjadi dalam propaganda. 
Propaganda sering diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan seorang untuk tujuan mengubah sikap, 
pendapat, dan perilaku sasarannya melalui simbol-simbol verbal, tulisan, dan perilaku; dengan menggunakan 

Maura Conway, peneliti terorisme, mengatakan bahwa setiap mesin yang terhubung ke internet 
broadcasting atau tempat berkumpul (forum discussion

dengan cepat menyebarkan informasi yang diinginkan, kapan dan di mana pun, di seluruh pelosok muka 
bumi ini tanpa disensor. Dalam setiap tindakan, teroris fokus pada pembenaran sebuah keinginan. Berbagai 
artikel yang dibuat bisa dikombinasikan dengan foto-foto dan juga dilengkapi dengan video 

mbui hasutan untuk membela dan membenarkan tindakannya.  
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secara umum bagi organisasi, yaitu:  (1) representasi organisasi di dunia 
maya, (2) saluran akses komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang terkait di dalamnya, (3) 

bagi organisasi dalam menawarkan produk atau jasa, dan (4) tempat di mana berbagai 

Gartner Group mempublikasikan hasil kajian terkait tiga kriteria utama yang penting bagi para 
. Dalam dunia terorisme 

di Indonesia, pemanfaatan TI sebenarnya bukan hal baru. Contohnya adalah hadirnya website teroris 
, orang yang sama juga membeli domain 

di atas, pemanfaatan TI dalam dunia 
pengamat terorisme 

Al Chaidar mengatakan bahwa teroris di Indonesia sudah mengadaptasi teknologi maju. Bahkan sejak dulu 

Aksi teroris yang menyampaikan pesan melalui internet ini ternyata lazim digunakan para teroris.  
is menggunakan internet sebagai sarana untuk eksistensi diri, sehingga para teroris memiliki alasan 

 
bushro.blogspot.com/ 

Menurut Teori Konflik yang dikemukakan oleh Austin Turk, kejahatan dalam perspektif kelompok 
sosial dapat timbul apabila suatu kelompok kehilangan saluran aspirasi terhadap publik. Oleh karena itu 

(Yektiningsih, 2009, p152). 

. Penyesatan opini yang terjadi dalam propaganda. 
tujuan mengubah sikap, 

simbol verbal, tulisan, dan perilaku; dengan menggunakan 

Maura Conway, peneliti terorisme, mengatakan bahwa setiap mesin yang terhubung ke internet 
forum discussion). Teroris dapat 

mana pun, di seluruh pelosok muka 
bumi ini tanpa disensor. Dalam setiap tindakan, teroris fokus pada pembenaran sebuah keinginan. Berbagai 

foto dan juga dilengkapi dengan video – di mana 

http://www.anshar.net
http://www.foznawarabbilkakbah.com
http://www.anshar.net
http://www.foznawarabbilkakbah.com


 

Gunaratna (2006) mengatakan bahwa para teroris yang bercokol di negara
Tenggara ternyata cukup fasih menggunakan internet, khususnya untuk merekrut anggota kelompoknya. 
Selain itu, internet digunakan pula untuk mengumpulkan dana operasi kegiatan terorisme. Jaringan militan 
regional secara rutin dan mendalam menggunakan internet untuk menyebarluaskan propagandanya.

Di dunia maya, doktrin-doktrin yang mengatasnamakan jihad juga ters
aksi lain yang juga memanfaatkan internet sebagai media penunjang. Memang tidak ada hubungan antara 
jihad dan terorisme. Tapi belakangan, kedua hal tersebut sering kali dihubung
pelakunya kerap mengatasnamakan jihad. 

Teroris pernah mengajak seluruh alumni Afghanistan, Moro
untuk bergabung melawan Densus 88 melalui naskah yang di
Website-website bernuansa provokatif itu antara lai
7ihadmedia.wordpress.com (kedua posting tersebut sudah dihapus).
namun di akhir suratnya tercantum tanggal 29 April 2010.

 
3. Menghimpun Informasi dan Knowledge
 

Teroris menggunakan sumber-sumber publik secara terbuka dan tanpa menggunakan cara ilegal sangat 
memungkinkan untuk mengumpulkan 80% dari semua informasi yang diperlukan tentang lawan
(Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, 15 Januari 2003)
akses peta sangat rinci dan akurat, berbagai skema dan sumber data lainnya, yang memungkinkan teroris 
mengumpulkan informasi tersebut sebagai target potensial. Lebih penting lagi, begitu data ini telah 
dikumpulkan, dikompilasi ke dalam satu buah ”volume” dan menjadi ”
yang didistribusikan di antara organisasi teroris.

Salah satu kunci dari penelusuran terorisme adalah melalui TI. 
dari USAToday, 28 Desember 2008, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan 
bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa makin maraknya penggunaan internet oleh kelompok teroris 
blog dan forum online diyakini kerap digunakan dalam rencana penyerangan. 
dianggap terkait terorisme jangan dianggap angin lalu 
yang disampaikan dengan suatu peristiwa atau tindakan teror.
 
Contoh: 
 

 
 
Keterangan : 
Dalam website www.anshar.net, selain memuat ideologi jihad, di dalamnya juga tertulis cara
melangsungkan teror, dan kawasan-kawasan yang akan jadi sasaran teror di Indonesia.
 
4. Mencari Sumber Dana 
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Gunaratna (2006) mengatakan bahwa para teroris yang bercokol di negara-negara kawasan Asia 
Tenggara ternyata cukup fasih menggunakan internet, khususnya untuk merekrut anggota kelompoknya. 

u, internet digunakan pula untuk mengumpulkan dana operasi kegiatan terorisme. Jaringan militan 
regional secara rutin dan mendalam menggunakan internet untuk menyebarluaskan propagandanya.

doktrin yang mengatasnamakan jihad juga tersebar bebas. Terorisme adalah 
aksi lain yang juga memanfaatkan internet sebagai media penunjang. Memang tidak ada hubungan antara 
jihad dan terorisme. Tapi belakangan, kedua hal tersebut sering kali dihubung-hubungkan, mengingat 

kan jihad.  
Teroris pernah mengajak seluruh alumni Afghanistan, Moro-Mindanao (Filipina), dan konflik Poso 

untuk bergabung melawan Densus 88 melalui naskah yang di-posting di beberapa website 
bernuansa provokatif itu antara lain beralamat di http://azzamalqitall.wordpress .com

(kedua posting tersebut sudah dihapus). Posting dilakukan tanggal 3 Mei 2010, 
namun di akhir suratnya tercantum tanggal 29 April 2010. 

Knowledge 

sumber publik secara terbuka dan tanpa menggunakan cara ilegal sangat 
memungkinkan untuk mengumpulkan 80% dari semua informasi yang diperlukan tentang lawan
Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, 15 Januari 2003).  Internet memungkinkan untuk mendapatkan 

akses peta sangat rinci dan akurat, berbagai skema dan sumber data lainnya, yang memungkinkan teroris 
mengumpulkan informasi tersebut sebagai target potensial. Lebih penting lagi, begitu data ini telah 

mpilasi ke dalam satu buah ”volume” dan menjadi ”how” dan seolah-olah sebagai manual 
yang didistribusikan di antara organisasi teroris. 

Salah satu kunci dari penelusuran terorisme adalah melalui TI. Seperti yang diberitakan detikINET 
mber 2008, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa makin maraknya penggunaan internet oleh kelompok teroris 
diyakini kerap digunakan dalam rencana penyerangan. Ada baiknya

dianggap terkait terorisme jangan dianggap angin lalu - ada substansi komunikasi dan hubungan antara pesan 
yang disampaikan dengan suatu peristiwa atau tindakan teror. 

 
http://www.anshar.net 

, selain memuat ideologi jihad, di dalamnya juga tertulis cara
kawasan yang akan jadi sasaran teror di Indonesia. 
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negara kawasan Asia 
Tenggara ternyata cukup fasih menggunakan internet, khususnya untuk merekrut anggota kelompoknya. 

u, internet digunakan pula untuk mengumpulkan dana operasi kegiatan terorisme. Jaringan militan 
regional secara rutin dan mendalam menggunakan internet untuk menyebarluaskan propagandanya. 

ebar bebas. Terorisme adalah 
aksi lain yang juga memanfaatkan internet sebagai media penunjang. Memang tidak ada hubungan antara 

hubungkan, mengingat 

Mindanao (Filipina), dan konflik Poso 
website “pro-jihad”. 

http://azzamalqitall.wordpress .com dan 
dilakukan tanggal 3 Mei 2010, 

sumber publik secara terbuka dan tanpa menggunakan cara ilegal sangat 
memungkinkan untuk mengumpulkan 80% dari semua informasi yang diperlukan tentang lawan-lawannya 

ernet memungkinkan untuk mendapatkan 
akses peta sangat rinci dan akurat, berbagai skema dan sumber data lainnya, yang memungkinkan teroris 
mengumpulkan informasi tersebut sebagai target potensial. Lebih penting lagi, begitu data ini telah 

olah sebagai manual 

Seperti yang diberitakan detikINET 
mber 2008, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa makin maraknya penggunaan internet oleh kelompok teroris - 
Ada baiknya blog yang 

ada substansi komunikasi dan hubungan antara pesan 

, selain memuat ideologi jihad, di dalamnya juga tertulis cara-cara 

http://www.anshar.net
http://azzamalqitall.wordpress
http://www.anshar.net
http://azzamalqitall.wordpress


 

Kelompok teroris telah memanfaatkan secara penuh kemampuan internet untuk menci
Metode utama teroris mencapai hal ini adalah dengan cara: (a) menjual barang yang secara langsung 
berkaitan dengan organisasi teroris; seperti: CD, DVD dan buku
forum discussion untuk memberikan arah, bagaimana dan di mana sumbangan tersebut dapat disalurkan, (c)  
menggunakan kedok amal yang tampaknya sah atau bisnis yang tidak diketahui para donaturnya; dan 
kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan teroris, (d) melakukan
mendapatkan dana; termasuk di dalamnya adalah penipuan kartu kredit dan judi 

Gerakan teroris membutuhkan dana besar (Purwanto, 2004, p20). Yang membuat pendanaan terorisme 
menjadi sangat berbahaya adalah karena adan
sumber pendanaan. Selain itu, sumber dana terorisme dapat pula berasal dari sumber yang legal sehingga 
mempersulit penelusuran dan pembuktiannya. Pemalsuan identitas dengan semakin menjamurnya 
Business dan kemudahan transaksi keuangan via internet di era globalisasi semakin memperumit aliran dana 
teroris. 

Kriminalitas dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih konsisten. Organisasi teroris sendiri akan 
memilih kegiatan kriminalitas yang berkar
sumber utama bagi pendanaan terorisme meliputi pemerasan, penyelundupan, kegiatan amal terselubung 
(mulai marak digunakan sejak tahun 1980

Polisi menangkap 2 tersangka pembuat 
Semarang, tanggal 12 dan 16 Agustus 2006. 
tersebut juga digunakan untuk menyebarluaskan paham teroris
melakukan teror; seperti dengan cara mengebom, dan menentukan lokasi teror, jenis
peledak dan senjata. Selain itu website
(Detikinet, Agustus 2006). Website www.anshar.net
2005). 

Kelompok teroris kini sudah meninggalkan cara lama dalam pengiriman dana. Teknologi yang kini 
digunakan adalah melalui phone banking
Wawan Purwanto mengatakan pada Media Indonesia, 15 November 2005, bahwa aliran dana teroris di 
Indonesia biasanya masuk melalui transfer tunai bank yang dilakukan perorangan dengan sistem 
Artinya orang tersebut hanya dipakai sekali dan langsung dilepas atau diputus hubungan setelah 
melaksanakan tugas. 
 
5. Proses Rekruitmen 
 

Website ekstrimis yang menyebarkan benih radikalisme melonjak. Menurut pemimpin Interpol, 
Ronald Noble, lonjakan pertumbuhan 
tahun 1998, website ekstrimis di seluruh dunia hanya ada sekitar 12 
meningkat tajam menjadi 4.500 di tahun 2006 (Waspada Online). 

Sistem perekrutan yang dilakukan para pelaku teror d Indonesia adalah melalui keyakinan. Cara 
indoktrinasi dan brain washing biasa dilakukan dalam gerakan di bawah ta
Teroris dapat memantau pengguna internet yang menelusuri 
pengguna internet mulai menyerap propaganda 
gaya penyampaian yang disampaikan figur
ini, pengguna internet mencari jawaban atas pertanyaan yang diinginkan dengan cara mengunjungi 
ataupun forum discussion. Perekrut yang aktif dalam 
mendorong pengguna internet  pada tahapan diskusi tentang isu
Diskusi kemudian ditutup dengan indoktrinasi pribadi dalam perekrutan.

Belakangan ini mulai bermunculan sejumlah 
yang dapat membangkitkan emosi pembaca.
pesan-pesannya kepada calon anggotanya. Bahkan ada indikasi kelompok teroris akan menggunakan 
perempuan untuk melakukan aktivitas terornya. Ada sekelompok organisasi luar yang selama ini diduga 
memiliki kaitan erat dengan terorisme dalam negeri mempublikasikan edisi majalah 
perempuan (Okezone, Maret 2010). 
 
6. Sarana Komunikasi  
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Kelompok teroris telah memanfaatkan secara penuh kemampuan internet untuk menci
Metode utama teroris mencapai hal ini adalah dengan cara: (a) menjual barang yang secara langsung 
berkaitan dengan organisasi teroris; seperti: CD, DVD dan buku-buku organisasi tersebut, (b) menggunakan 

untuk memberikan arah, bagaimana dan di mana sumbangan tersebut dapat disalurkan, (c)  
menggunakan kedok amal yang tampaknya sah atau bisnis yang tidak diketahui para donaturnya; dan 
kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan teroris, (d) melakukan aktivitas tindak kriminal untuk 
mendapatkan dana; termasuk di dalamnya adalah penipuan kartu kredit dan judi online. 

Gerakan teroris membutuhkan dana besar (Purwanto, 2004, p20). Yang membuat pendanaan terorisme 
menjadi sangat berbahaya adalah karena adanya strategi menggunakan organisasi amal atau nirlaba sebagai 
sumber pendanaan. Selain itu, sumber dana terorisme dapat pula berasal dari sumber yang legal sehingga 
mempersulit penelusuran dan pembuktiannya. Pemalsuan identitas dengan semakin menjamurnya 

dan kemudahan transaksi keuangan via internet di era globalisasi semakin memperumit aliran dana 

Kriminalitas dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih konsisten. Organisasi teroris sendiri akan 
memilih kegiatan kriminalitas yang berkarakter high return low risk. Kegiatan kriminalitas yang menjadi 
sumber utama bagi pendanaan terorisme meliputi pemerasan, penyelundupan, kegiatan amal terselubung 
(mulai marak digunakan sejak tahun 1980-an), pencurian dan perampokan serta jaringan narkoba.

Polisi menangkap 2 tersangka pembuat website teroris www.anshar.net. Penangkapan dilakukan di 
Semarang, tanggal 12 dan 16 Agustus 2006. Website ini dibuat untuk menggalang dana. Selain itu 
tersebut juga digunakan untuk menyebarluaskan paham terorisme. Di dalamnya juga berisi cara
melakukan teror; seperti dengan cara mengebom, dan menentukan lokasi teror, jenis-

website ini juga menyebarkan orasi serta adegan pelaku bom bunuh diri 
www.anshar.net itu sendiri adalah hasil carding (Detikinet, November 

Kelompok teroris kini sudah meninggalkan cara lama dalam pengiriman dana. Teknologi yang kini 
phone banking. Polisi kesulitan untuk melacaknya (Detikinet, September 2009). 

Wawan Purwanto mengatakan pada Media Indonesia, 15 November 2005, bahwa aliran dana teroris di 
Indonesia biasanya masuk melalui transfer tunai bank yang dilakukan perorangan dengan sistem 
Artinya orang tersebut hanya dipakai sekali dan langsung dilepas atau diputus hubungan setelah 

ekstrimis yang menyebarkan benih radikalisme melonjak. Menurut pemimpin Interpol, 
Ronald Noble, lonjakan pertumbuhan website ekstrimis mempermudah rekrutmen kelompok teroris. Di 

ekstrimis di seluruh dunia hanya ada sekitar 12 website, namun kini jumlah tersebut 
meningkat tajam menjadi 4.500 di tahun 2006 (Waspada Online).  

Sistem perekrutan yang dilakukan para pelaku teror d Indonesia adalah melalui keyakinan. Cara 
biasa dilakukan dalam gerakan di bawah tanah (Purwanto, 2004, p19). 

Teroris dapat memantau pengguna internet yang menelusuri website-nya. Proses perekrutan di mulai ketika 
pengguna internet mulai menyerap propaganda website miliknya, misalnya sering dibahas tentang karismatik 

g disampaikan figur-figur tertentu melalui pesan video. Karena didorong oleh video 
ini, pengguna internet mencari jawaban atas pertanyaan yang diinginkan dengan cara mengunjungi 

. Perekrut yang aktif dalam chatroom ataupun forum discussion
mendorong pengguna internet  pada tahapan diskusi tentang isu-isu agama, sentimen politik, dan terorisme. 
Diskusi kemudian ditutup dengan indoktrinasi pribadi dalam perekrutan. 

Belakangan ini mulai bermunculan sejumlah website yang mengkisahkan perjuangan suatu kelompok 
yang dapat membangkitkan emosi pembaca. Teroris telah menemukan pendekatan baru, dan mempertajam 

pesannya kepada calon anggotanya. Bahkan ada indikasi kelompok teroris akan menggunakan 
melakukan aktivitas terornya. Ada sekelompok organisasi luar yang selama ini diduga 

memiliki kaitan erat dengan terorisme dalam negeri mempublikasikan edisi majalah online
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Kelompok teroris telah memanfaatkan secara penuh kemampuan internet untuk menciptakan dana. 
Metode utama teroris mencapai hal ini adalah dengan cara: (a) menjual barang yang secara langsung 

buku organisasi tersebut, (b) menggunakan 
untuk memberikan arah, bagaimana dan di mana sumbangan tersebut dapat disalurkan, (c)  

menggunakan kedok amal yang tampaknya sah atau bisnis yang tidak diketahui para donaturnya; dan 
aktivitas tindak kriminal untuk 

Gerakan teroris membutuhkan dana besar (Purwanto, 2004, p20). Yang membuat pendanaan terorisme 
ya strategi menggunakan organisasi amal atau nirlaba sebagai 

sumber pendanaan. Selain itu, sumber dana terorisme dapat pula berasal dari sumber yang legal sehingga 
mempersulit penelusuran dan pembuktiannya. Pemalsuan identitas dengan semakin menjamurnya E-

dan kemudahan transaksi keuangan via internet di era globalisasi semakin memperumit aliran dana 

Kriminalitas dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih konsisten. Organisasi teroris sendiri akan 
. Kegiatan kriminalitas yang menjadi 

sumber utama bagi pendanaan terorisme meliputi pemerasan, penyelundupan, kegiatan amal terselubung 
an), pencurian dan perampokan serta jaringan narkoba. 

Penangkapan dilakukan di 
ini dibuat untuk menggalang dana. Selain itu website 

me. Di dalamnya juga berisi cara-cara 
-jenis bahan-bahan 

ini juga menyebarkan orasi serta adegan pelaku bom bunuh diri 
(Detikinet, November 

Kelompok teroris kini sudah meninggalkan cara lama dalam pengiriman dana. Teknologi yang kini 
. Polisi kesulitan untuk melacaknya (Detikinet, September 2009). 

Wawan Purwanto mengatakan pada Media Indonesia, 15 November 2005, bahwa aliran dana teroris di 
Indonesia biasanya masuk melalui transfer tunai bank yang dilakukan perorangan dengan sistem cut out. 
Artinya orang tersebut hanya dipakai sekali dan langsung dilepas atau diputus hubungan setelah 

ekstrimis yang menyebarkan benih radikalisme melonjak. Menurut pemimpin Interpol, 
ekstrimis mempermudah rekrutmen kelompok teroris. Di 

namun kini jumlah tersebut 

Sistem perekrutan yang dilakukan para pelaku teror d Indonesia adalah melalui keyakinan. Cara 
nah (Purwanto, 2004, p19). 

nya. Proses perekrutan di mulai ketika 
miliknya, misalnya sering dibahas tentang karismatik 

figur tertentu melalui pesan video. Karena didorong oleh video 
ini, pengguna internet mencari jawaban atas pertanyaan yang diinginkan dengan cara mengunjungi chatroom 

forum discussion tersebut kemudian 
isu agama, sentimen politik, dan terorisme. 

yang mengkisahkan perjuangan suatu kelompok 
Teroris telah menemukan pendekatan baru, dan mempertajam 

pesannya kepada calon anggotanya. Bahkan ada indikasi kelompok teroris akan menggunakan 
melakukan aktivitas terornya. Ada sekelompok organisasi luar yang selama ini diduga 

online khusus untuk 

http://www.anshar.net
http://www.anshar.net
http://www.anshar.net


 

Internet digunakan  sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar para teroris. Selain 
itu, internet juga membantu komunikasi internal di dalam sel, khususnya dalam hal perencanaan serangan. 
 
 

Gambar 2 :  
 

 
Sumber: A Military Guide to Terrorism in the Twenty

 
 

Juni 2007, AS didakwa mengirim laptop kepada terpidana mati Bom Bali I. AS dituntut 12 tahun oleh 
Pengadilan Negeri Semarang. Mei 2005, AS mengirim laptop kepada IS di LP Kerobokan Bali. Melalui 
laptop itulah, IS bisa berselancar di dunia maya melakukan 
untuk membeli laptop dengan cara carding
cyber terrorism lainnya, yaitu AP (lebih dikenal dengan nama Max Fiderman). Namun AP menolak. Yang 
bersangkutan hanya mau membantu perencanaan terorisme dengan menggunakan TI dalam 
www.anshar.net (Detikinet, Agustus 2006).

Dalam menyembunyikan informasi, teroris juga kadang menggunakan steganografi 
seni tentang bagaimana menyembunyikan data rahasia di dalam media digital sehingga keberadaan data 
rahasia tersebut tidak diketahui oleh orang lain. 
 
7. Teror Dalam Bentuk Publikasi Disinformasi 
 

Penggunaan disinformasi (informasi yang menyimpang dari kebenaran) oleh kelompok
teroris sering digunakan untuk membangkitkan rasa takut dan panik pada orang lain (teror) dengan 
mengirimkan berbagai ancaman ke korbann
serangan psikologis dan sebagainya melalui penggunaan ancaman 
digunakan untuk mengalihkan perhatian dari serangan balik dengan merilis berbagai serangan tipua
sehingga kepolisian sulit untuk melacak. 
 
Beberapa website yang pernah diduga kuat ada hubungannya dengan terorisme di internet:
• alufuq.wordpress.com 
• mediaislam-bushro.blogspot.com 
• www.anshar.net 
 

Pemerintah harus menjalankan program 
upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisiplin seperti hukum, psikologi, 
agama, dan sosial budaya bagi satu atau sekelompok orang yang dipengaruhi paham radikal dan pernah 
terlibat terorisme. Selama ini pelaksanaan deradikalisasi oleh polisi punya karakteristik khusus. Itu antara 
lain tampak dari pelibatan narapidana dan eks narapidana kasus terorisme yang telah sadar dalam 
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nakan  sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar para teroris. Selain 
itu, internet juga membantu komunikasi internal di dalam sel, khususnya dalam hal perencanaan serangan. 

Gambar 2 :  Terrorist Network Organizational Models: 

 

A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century (2007)

Juni 2007, AS didakwa mengirim laptop kepada terpidana mati Bom Bali I. AS dituntut 12 tahun oleh 
Mei 2005, AS mengirim laptop kepada IS di LP Kerobokan Bali. Melalui 

laptop itulah, IS bisa berselancar di dunia maya melakukan chatting (Detikinet). AS mengaku diminta IS 
carding. Permintaan IS ditindaklanjuti AS dengan me

lainnya, yaitu AP (lebih dikenal dengan nama Max Fiderman). Namun AP menolak. Yang 
bersangkutan hanya mau membantu perencanaan terorisme dengan menggunakan TI dalam 

(Detikinet, Agustus 2006). 
nyembunyikan informasi, teroris juga kadang menggunakan steganografi 

seni tentang bagaimana menyembunyikan data rahasia di dalam media digital sehingga keberadaan data 
rahasia tersebut tidak diketahui oleh orang lain.  

ntuk Publikasi Disinformasi  

Penggunaan disinformasi (informasi yang menyimpang dari kebenaran) oleh kelompok
teroris sering digunakan untuk membangkitkan rasa takut dan panik pada orang lain (teror) dengan 
mengirimkan berbagai ancaman ke korbannya seperti penayangan video eksekusi brutal, menciptakan 
serangan psikologis dan sebagainya melalui penggunaan ancaman cyber terrorism. Disinformasi juga dapat 
digunakan untuk mengalihkan perhatian dari serangan balik dengan merilis berbagai serangan tipua
sehingga kepolisian sulit untuk melacak.  

yang pernah diduga kuat ada hubungannya dengan terorisme di internet:

Pemerintah harus menjalankan program deradikalisasi dengan baik. Deradikalisasi
paham radikal melalui pendekatan interdisiplin seperti hukum, psikologi, 

agama, dan sosial budaya bagi satu atau sekelompok orang yang dipengaruhi paham radikal dan pernah 
erorisme. Selama ini pelaksanaan deradikalisasi oleh polisi punya karakteristik khusus. Itu antara 

lain tampak dari pelibatan narapidana dan eks narapidana kasus terorisme yang telah sadar dalam 
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nakan  sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar para teroris. Selain 
itu, internet juga membantu komunikasi internal di dalam sel, khususnya dalam hal perencanaan serangan.  

(2007) 

Juni 2007, AS didakwa mengirim laptop kepada terpidana mati Bom Bali I. AS dituntut 12 tahun oleh 
Mei 2005, AS mengirim laptop kepada IS di LP Kerobokan Bali. Melalui 

(Detikinet). AS mengaku diminta IS 
. Permintaan IS ditindaklanjuti AS dengan mengajak tersangka 

lainnya, yaitu AP (lebih dikenal dengan nama Max Fiderman). Namun AP menolak. Yang 
bersangkutan hanya mau membantu perencanaan terorisme dengan menggunakan TI dalam website 

nyembunyikan informasi, teroris juga kadang menggunakan steganografi - ilmu, teknik dan 
seni tentang bagaimana menyembunyikan data rahasia di dalam media digital sehingga keberadaan data 

Penggunaan disinformasi (informasi yang menyimpang dari kebenaran) oleh kelompok-kelompok 
teroris sering digunakan untuk membangkitkan rasa takut dan panik pada orang lain (teror) dengan 

ya seperti penayangan video eksekusi brutal, menciptakan 
. Disinformasi juga dapat 

digunakan untuk mengalihkan perhatian dari serangan balik dengan merilis berbagai serangan tipuan, 

yang pernah diduga kuat ada hubungannya dengan terorisme di internet: 

Deradikalisasi adalah segala 
paham radikal melalui pendekatan interdisiplin seperti hukum, psikologi, 

agama, dan sosial budaya bagi satu atau sekelompok orang yang dipengaruhi paham radikal dan pernah 
erorisme. Selama ini pelaksanaan deradikalisasi oleh polisi punya karakteristik khusus. Itu antara 

lain tampak dari pelibatan narapidana dan eks narapidana kasus terorisme yang telah sadar dalam 

http://www.anshar.net
http://www.anshar.net


 

pelaksanaan deradikalisasi. Juga tahanan kasus serupa yang ma
sasaran program (Tempointeraktif, Oktober 2009).

Golose (2009) mengatakan bahwa d
Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi yang ter
melakukan reedukasi dan resosialisasi.
humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput.
tanpa melupakan penegakkan HAM. Sementara 
melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka 
maupun pidana terorisme. Bukan dengan cara kekerasan dan intimidasi. Sedangkan m
artinya program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi 
juga diarahkan pada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham
menanamkan multikuralisme kepada masyarakat luas.
kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat baik bagi para tersangka maupun terpidana 
terorisme 

Jika perjuangan melawan kekerasan yang dilakukan atas nama sebuah agama
maka untuk mengalahkannya juga dibutuhkan respon spiritual. Sebuah 
tahun 2008, memasukkan nama 165 orang teroris yang paling ditakuti dan meminta orang
"mengadopsi" semua nama tersebut untuk da
Februari 2011).  

Cara memusuhi kekerasan ekstremisme dapat dilakukan dengan cara menggoyang ideologi ektremis 
sekaligus mengajak kaum muda untuk menempuh jalan produktif yang menjauh dari terorisme
mencapai tujuan tersebut adalah melakukan diplomasi publik melalui 
jejaring sosial (Glassman, Wakil Menlu AS Bidang Diplomasi dan Urusan Publik).

Membasmi cyber terrorism bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan di
memberantas terorisme, dukungan terhadap para tersangka teroris bermunculan di internet. Ironisnya 
sejumlah blog memuji para tersangka teroris dan menghina kepolisian (Detikinet, 2009). Padahal muslim 
adalah korban terbesar terorisme di dunia. Islam tidak ada hubungannya dengan terorisme. Muslim secara 
keseluruhan menjadi korban (Al-Ghamdi, 2011).

Sudah sepatutnya pemerintah harus bisa melindungi masyarakat; khususnya kaum pemuda, dari 
doktrin-doktrin yang menyesatkan atau tid
memiliki peran lebih untuk bisa menggantikan pemerintah, di mana salah satu caranya adalah dengan 
memberikan kegiatan-kegiatan yang positif bagi semua anak

Perangkat hukum yang bisa digunak
Nomer 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2) UU Nomer 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, (3) UU Nomer 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan
(4) UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 
Ayat 2. 
 
3. PENUTUP 
 
Simpulan: 
• Cyber terrorism adalah tetap sebuah tindak kejahatan di dunia maya. Ini artinya masalah 

terrorism berada pada ranah hukum 
• Cyber terrorism adalah sebuah bentuk ancaman tiada akhir. 

dengan hanya membuat kebijakan ataupun undang
• Dengan sifat internet yang global dan c

latar belakang pendidikan dan pemanfaatan internet yang cukup bagus.
• Agar tidak menyalahkan pada teknologi internet, solusi terorisme bukan membatasi penggunaan 

internet, melainkan lebih memanfaatkan 
yang dimiliki oleh para teroris, termasuk membatasi ruang geraknya.

• Meskipun para teroris cukup fasih menggunakan internet, namun masih membutuhkan waktu yang 
cukup panjang untuk bisa memiliki ke

• Warnet punya potensi besar jadi sarang teroris. Pembatasan warnet untuk mencegah terorisme tidak 
akan mungkin bisa dilakukan karena warnet adalah tempat publik. Yang paling tepat adalah menelusuri 
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pelaksanaan deradikalisasi. Juga tahanan kasus serupa yang masih dalam proses pemeriksaan polisi sebagai 
sasaran program (Tempointeraktif, Oktober 2009). 

(2009) mengatakan bahwa deradikalisasi dinilai mampu meredam terorisme di Indonesia. 
Deradikalisasi merupakan upaya menetralisir paham radikal bagi yang terlibat teroris dan diupayakan 
melakukan reedukasi dan resosialisasi. Dalam upaya deradikalisasi tersebut, terdapat tiga kunci yakni, 

dan menyentuh akar rumput. Humanis merupakan upaya pemberantasan terorisme 
Sementara soul approach artinya pemberantasan terorisme dilakukan 

melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka 
maupun pidana terorisme. Bukan dengan cara kekerasan dan intimidasi. Sedangkan menyentuh akar rumput 
artinya program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi 
juga diarahkan pada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal serta 

da masyarakat luas. Pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan 
kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat baik bagi para tersangka maupun terpidana 

Jika perjuangan melawan kekerasan yang dilakukan atas nama sebuah agama adalah hal spiritual, 
maka untuk mengalahkannya juga dibutuhkan respon spiritual. Sebuah website internet yang diluncurkan 
tahun 2008, memasukkan nama 165 orang teroris yang paling ditakuti dan meminta orang
"mengadopsi" semua nama tersebut untuk dapat merubah perilakunya melalui doa (Suaramedia Online, 27 

Cara memusuhi kekerasan ekstremisme dapat dilakukan dengan cara menggoyang ideologi ektremis 
sekaligus mengajak kaum muda untuk menempuh jalan produktif yang menjauh dari terorisme
mencapai tujuan tersebut adalah melakukan diplomasi publik melalui Web 2.0 atau teknologi

Glassman, Wakil Menlu AS Bidang Diplomasi dan Urusan Publik). 
bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan di tengah upaya keras kepolisian 

memberantas terorisme, dukungan terhadap para tersangka teroris bermunculan di internet. Ironisnya 
memuji para tersangka teroris dan menghina kepolisian (Detikinet, 2009). Padahal muslim 

erorisme di dunia. Islam tidak ada hubungannya dengan terorisme. Muslim secara 
Ghamdi, 2011). 

Sudah sepatutnya pemerintah harus bisa melindungi masyarakat; khususnya kaum pemuda, dari 
doktrin yang menyesatkan atau tidak bertanggung jawab di internet. Dalam hal ini, keluarga 

memiliki peran lebih untuk bisa menggantikan pemerintah, di mana salah satu caranya adalah dengan 
kegiatan yang positif bagi semua anak-anaknya. 

Perangkat hukum yang bisa digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana cyber terrorism
Nomer 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2) UU Nomer 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, (3) UU Nomer 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan
(4) UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 

adalah tetap sebuah tindak kejahatan di dunia maya. Ini artinya masalah 
berada pada ranah hukum - bukan di ranah agama dan politik.  

adalah sebuah bentuk ancaman tiada akhir. Menghadapi cyber terrorism
dengan hanya membuat kebijakan ataupun undang-undang baru. 
Dengan sifat internet yang global dan canggih, para pelaku cyber terrorism nampaknya mempunyai 
latar belakang pendidikan dan pemanfaatan internet yang cukup bagus. 
Agar tidak menyalahkan pada teknologi internet, solusi terorisme bukan membatasi penggunaan 
internet, melainkan lebih memanfaatkan badan intelijen guna dapat mengidentifikasi seluruh jaringan 
yang dimiliki oleh para teroris, termasuk membatasi ruang geraknya. 
Meskipun para teroris cukup fasih menggunakan internet, namun masih membutuhkan waktu yang 
cukup panjang untuk bisa memiliki kemampuan melakukan serangan melalui atau terhadap internet.
Warnet punya potensi besar jadi sarang teroris. Pembatasan warnet untuk mencegah terorisme tidak 
akan mungkin bisa dilakukan karena warnet adalah tempat publik. Yang paling tepat adalah menelusuri 
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sih dalam proses pemeriksaan polisi sebagai 

eradikalisasi dinilai mampu meredam terorisme di Indonesia. 
libat teroris dan diupayakan untuk 

Dalam upaya deradikalisasi tersebut, terdapat tiga kunci yakni, 
Humanis merupakan upaya pemberantasan terorisme 

artinya pemberantasan terorisme dilakukan 
melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka 

enyentuh akar rumput 
artinya program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun terpidana terorisme, akan tetapi 

paham radikal serta 
Pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan 

kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat baik bagi para tersangka maupun terpidana 

adalah hal spiritual, 
internet yang diluncurkan 

tahun 2008, memasukkan nama 165 orang teroris yang paling ditakuti dan meminta orang-orang 
pat merubah perilakunya melalui doa (Suaramedia Online, 27 

Cara memusuhi kekerasan ekstremisme dapat dilakukan dengan cara menggoyang ideologi ektremis 
sekaligus mengajak kaum muda untuk menempuh jalan produktif yang menjauh dari terorisme. Cara terbaik 

atau teknologi-teknologi 

tengah upaya keras kepolisian 
memberantas terorisme, dukungan terhadap para tersangka teroris bermunculan di internet. Ironisnya 

memuji para tersangka teroris dan menghina kepolisian (Detikinet, 2009). Padahal muslim 
erorisme di dunia. Islam tidak ada hubungannya dengan terorisme. Muslim secara 

Sudah sepatutnya pemerintah harus bisa melindungi masyarakat; khususnya kaum pemuda, dari 
ak bertanggung jawab di internet. Dalam hal ini, keluarga 

memiliki peran lebih untuk bisa menggantikan pemerintah, di mana salah satu caranya adalah dengan 

cyber terrorism: (1) UU 
Nomer 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2) UU Nomer 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, (3) UU Nomer 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan 
(4) UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 

adalah tetap sebuah tindak kejahatan di dunia maya. Ini artinya masalah cyber 

cyber terrorism tidak cukup 

nampaknya mempunyai 

Agar tidak menyalahkan pada teknologi internet, solusi terorisme bukan membatasi penggunaan 
badan intelijen guna dapat mengidentifikasi seluruh jaringan 

Meskipun para teroris cukup fasih menggunakan internet, namun masih membutuhkan waktu yang 
mampuan melakukan serangan melalui atau terhadap internet. 

Warnet punya potensi besar jadi sarang teroris. Pembatasan warnet untuk mencegah terorisme tidak 
akan mungkin bisa dilakukan karena warnet adalah tempat publik. Yang paling tepat adalah menelusuri 



 

pola aktivitas dan kode-kode tertentu yang disembunyikan di dalam gambar atau tulisan sehingga 
pengawasannya lebih bersifat personal.

• Polisi bisa menelusuri orang yang melakukan terorisme di dunia maya. Penelusuran dapat dilakukan 
dengan pelacakan Internet Protocol
memeriksa dan mengamati user aktif di 

• Program deradikalisasi untuk penanggulangan masalah terorisme secara menyeluruh di Indonesia masih 
kurang mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sejauh ini yang 
berkomitmen melaksanakan deradikalisasi baru kepolisian.

 
Saran: 
• Tidak boleh memberikan tempat atau ruang sekecil apapun yang aman untuk bisa berlindung bagi para 

teroris di dunia maya. Hadapi cyber terrorism
yang memang memiliki pengalaman baik di bidang penanggulangan 

• Tanpa perlu diminta oleh Kepolisian, Departemen Kominfo seharusnya bisa melakukan langkah
langkah responsif, khususnya dalam hal menutup sejumlah 
membahayakan stabilitas keamanan negara. 

• Untuk mencegah teroris memanfaatkan internet, 
Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan kepolisian harus
lembaga IT terkait. Pihak berwenang tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga harus mengatur lalu 
lintas internet, sekaligus mengawasinya

• Ruang lingkup program deradikalisasi harus lebih diperluas bukan hanya sampai  m
dan eks narapidana kasus terorisme saja 
masyarakat bergaris keras yang selalu berlindung dengan mengatas namakan suatu agama. 

• Berlakukan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi si
Membasmi cyber terrorism membutuhkan komitmen dan ketegasan yang tinggi dari seluruh jajaran 
aparat kepolisian dan juga masyarakat. 
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The number of majors at the vocational school level Information Technology (IT) makes it difficult to
determine students' majors are appropriate to their interests and abilities they have. The trend is happening 
today, many students simply follow the opinion of parents, friends.
reviewing a student's ability to make
talents. Consequently happens after that, that is laziness learning and decreased school performance 
because the student feels wrong to choose majors.  To overcome the problems of error in choosing thi
department takes a decision support system capable of performing calculations of values, and interests 
owned by junior high school students to help determine the appropriate department.
uses fuzzy logic used c-means (FCM) which requires some i
vocational school report cards include: the value of vocational school entrance test and exam scores of 
students nationwide. With this approach students are expected to be able to choose vocational majors 
appropriate Information Technology.
technology vocational majors. As the scope of the thesis, the research conducted at SMK Negeri 5 
Tangerang.  The results obtained in this study is the selection of v
technology that can be applied efficiently and effectively.
 
Key words:  Decision Support Systems, Election Department, Vocational Information technology,

Logic.  
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 

SMA/SMK adalah dua pilihan pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutkan ke tingkat atas. 
Siswa yang ingin melanjutkan ke SMA akan lebih mudah untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju, 
sedangkan siswa yang ingin melanjutkan ke SMK akan sedikit lebih sul
jurusan yang ada. Sering dijumpai siswa SMK yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang dimasuki. 
Teknologi informasi yang ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kemampuan siswa sehingga 
ketidakcocokan dan kebimbangan pilihan jurusan dapat kurangi.

Oleh karena itu sangat perlu SMK Negeri 5 Tangerang membuat sistem yang mengimplementasikan 
metode logika Fuzzy C-Means (FCM) untuk menentukan jurusan SMK yang sesuai dengan kemampuan 
siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai mata pelajaran yang dimiliki.
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ABSTRACT  
 

The number of majors at the vocational school level Information Technology (IT) makes it difficult to
determine students' majors are appropriate to their interests and abilities they have. The trend is happening 
today, many students simply follow the opinion of parents, friends. With just base this opinion and without 
reviewing a student's ability to make decisions that are very contrary to the interests and 

Consequently happens after that, that is laziness learning and decreased school performance 
because the student feels wrong to choose majors.  To overcome the problems of error in choosing thi
department takes a decision support system capable of performing calculations of values, and interests 
owned by junior high school students to help determine the appropriate department.

(FCM) which requires some input of the average value and the value of 
vocational school report cards include: the value of vocational school entrance test and exam scores of 

With this approach students are expected to be able to choose vocational majors 
ate Information Technology. Of these criteria then be made a model selection information 

As the scope of the thesis, the research conducted at SMK Negeri 5 
Tangerang.  The results obtained in this study is the selection of vocational majors practical information 
technology that can be applied efficiently and effectively. 

Decision Support Systems, Election Department, Vocational Information technology,

adalah dua pilihan pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutkan ke tingkat atas. 
Siswa yang ingin melanjutkan ke SMA akan lebih mudah untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju, 
sedangkan siswa yang ingin melanjutkan ke SMK akan sedikit lebih sulit karena begitu banyak pilihan 
jurusan yang ada. Sering dijumpai siswa SMK yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang dimasuki. 
Teknologi informasi yang ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kemampuan siswa sehingga 

gan pilihan jurusan dapat kurangi. 
Oleh karena itu sangat perlu SMK Negeri 5 Tangerang membuat sistem yang mengimplementasikan 

(FCM) untuk menentukan jurusan SMK yang sesuai dengan kemampuan 
cara melihat nilai mata pelajaran yang dimiliki. 
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DENGAN PENDEKATAN LOGIKA FUZZY:  

KASUS SMK NEGERI 5 TANGERANG 

The number of majors at the vocational school level Information Technology (IT) makes it difficult to 
determine students' majors are appropriate to their interests and abilities they have. The trend is happening 

With just base this opinion and without 
decisions that are very contrary to the interests and 

Consequently happens after that, that is laziness learning and decreased school performance 
because the student feels wrong to choose majors.  To overcome the problems of error in choosing this 
department takes a decision support system capable of performing calculations of values, and interests 
owned by junior high school students to help determine the appropriate department. The system 

nput of the average value and the value of 
vocational school report cards include: the value of vocational school entrance test and exam scores of 

With this approach students are expected to be able to choose vocational majors 
a model selection information 

As the scope of the thesis, the research conducted at SMK Negeri 5 
ocational majors practical information 

Decision Support Systems, Election Department, Vocational Information technology, Fuzzy 

adalah dua pilihan pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutkan ke tingkat atas. 
Siswa yang ingin melanjutkan ke SMA akan lebih mudah untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju, 

it karena begitu banyak pilihan 
jurusan yang ada. Sering dijumpai siswa SMK yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang dimasuki. 
Teknologi informasi yang ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kemampuan siswa sehingga 

Oleh karena itu sangat perlu SMK Negeri 5 Tangerang membuat sistem yang mengimplementasikan 
(FCM) untuk menentukan jurusan SMK yang sesuai dengan kemampuan 
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Identifikasi Masalah 
 
Penentuan pemilihan jurusan pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual melalui 

nilai tes masuk SMK. Cara tersebut dinilai masih kurang efisien dan efektif. Oleh 
metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Sehingga siswa tidak salah memilih 
jurusan yang sesuai dengan kriteria nilai akamedis yang dimilikinya.
 
Batasan Masalah 

Topik mengenai pemilihan jurusan pada suatu
sekolah masing-masing. Dalam penelitian ini untuk menentukan jurusan dengan menggunakan pendekatan 
logika Fuzzy C-Means (FCM). 

Penelitian dilakukan pada SMK Negeri 5 Tangerang dengan periode waktu analisi
sebanyak 75 siswa dari 288 siswa. Kriteria penilaian dapat dlihat dari kompetensi dipelajaran, 
SMK dan nilai ujian akhir nasional SMK Negeri 5 tangerang yang akan dijadikan variabel 
(FCM)  dalam prosesnya. 
 
Rumusan Masalah 
 
Bagaimana membuat model pemilihan jurusan SMK teknologi informasi dengan pendekatan logika fuzzy ?.
 
Tujuan Penelitian 
 
Membangun Model logika fuzzy untuk membantu dalam menentukan suatu keputusan memilih jurusan yang 
cocok berdasarkan kemampuan yang dimiliki siswa. 
 
Manfaat Penelitian 
1. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan agar dapat digunakan oleh si

sebagai pertimbangan dalam pemilihan jurusan SMK berbasis teknologi informasi.
2. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori 

(FCM). 
3. Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini dapat digunakan s

untuk digunakan sebagai penunjang alat bantu dalam penentuan pemilihan jurusan.
4. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan 
 
 
2. LANDASAN PEMIKIRAN 
 
Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 
model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 
menyatakan bahwa untuk sukses, sistem tersebut harusla
lengkap dengan isu-isu penting, dan mudah berkomunikasi. [EFRAIM2005]

Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 
Keputusan, yaitu : 

1. Sistem Pendukung Keputusan me
2. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 

dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi struktural (tidak terstruktur).
3. Sistem Pendukung Keputusan lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 

sama sekali bukan untuk menggantikannya.
4. Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengambil 

keputusan. [MARIMIN & NURUL,2010]
 
Pengertian Logika Fuzzy 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 
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Penentuan pemilihan jurusan pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual melalui 
nilai tes masuk SMK. Cara tersebut dinilai masih kurang efisien dan efektif. Oleh karena itu diperlukan 
metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Sehingga siswa tidak salah memilih 
jurusan yang sesuai dengan kriteria nilai akamedis yang dimilikinya.  

Topik mengenai pemilihan jurusan pada suatu sekolah memang bermacam-macam tergantung ketentuan 
masing. Dalam penelitian ini untuk menentukan jurusan dengan menggunakan pendekatan 

Penelitian dilakukan pada SMK Negeri 5 Tangerang dengan periode waktu analisis angkatan tahun 2008 
. Kriteria penilaian dapat dlihat dari kompetensi dipelajaran, 

SMK dan nilai ujian akhir nasional SMK Negeri 5 tangerang yang akan dijadikan variabel 

Bagaimana membuat model pemilihan jurusan SMK teknologi informasi dengan pendekatan logika fuzzy ?.

Membangun Model logika fuzzy untuk membantu dalam menentukan suatu keputusan memilih jurusan yang 
cocok berdasarkan kemampuan yang dimiliki siswa.  

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan agar dapat digunakan oleh si
sebagai pertimbangan dalam pemilihan jurusan SMK berbasis teknologi informasi. 
Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori 

Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah 
untuk digunakan sebagai penunjang alat bantu dalam penentuan pemilihan jurusan. 
Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan Fuzzy C-Means(FCM).

g Keputusan  
Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 

model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 
menyatakan bahwa untuk sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif 

isu penting, dan mudah berkomunikasi. [EFRAIM2005] 
Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 

Sistem Pendukung Keputusan menggabungkan data dan model menjadi satu bagian.
Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 
dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi struktural (tidak terstruktur).

an lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 
sama sekali bukan untuk menggantikannya. 
Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengambil 
keputusan. [MARIMIN & NURUL,2010] 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 
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Penentuan pemilihan jurusan pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual melalui 
karena itu diperlukan 

metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Sehingga siswa tidak salah memilih 

macam tergantung ketentuan 
masing. Dalam penelitian ini untuk menentukan jurusan dengan menggunakan pendekatan 

s angkatan tahun 2008 
. Kriteria penilaian dapat dlihat dari kompetensi dipelajaran, test masuk 

SMK dan nilai ujian akhir nasional SMK Negeri 5 tangerang yang akan dijadikan variabel Fuzzy C-Means 

Bagaimana membuat model pemilihan jurusan SMK teknologi informasi dengan pendekatan logika fuzzy ?.  

Membangun Model logika fuzzy untuk membantu dalam menentukan suatu keputusan memilih jurusan yang 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan agar dapat digunakan oleh siswa SMK 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori Fuzzy C-Means 

ebagai bahan pertimbangan bagi sekolah 

(FCM). 

Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 
model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 

h sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif 

Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 

nggabungkan data dan model menjadi satu bagian. 
Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 
dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi struktural (tidak terstruktur). 

an lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 

Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengambil 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 



 

sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 
ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada 
pada diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 
dalam suatu ruang output. [SRI2002] 

 
Pengertian Fuzzy C-means Cluster (FCM)

Fuzzy Clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dal
vektor yang didasarkan pada bentuk normal 
berguna bagi pemodelan fuzzy terutama dalam mengidentifikasi aturan

Ada beberapa algoritma clustering
suatu tekhnik pengclusteran data yang mana keberadaan tiap
oleh derajat keanggotaan. Teknik ini pertama kali  diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981.

Konsep dasar FCM, pertama kali adalah menentukan pusat 
rata untuk tiap-tiap cluster. Pada kondisi awal,pusat 
memiliki derajat keanggotan untuk tiap
keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang,maka akan dapat dilihat bahwa pusat 
menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi objektif yang menggambarkan 
jarak dari titik data yang diberikan ke pusat 

Output dari FCM bukan merupakan fuzzy 
dan beberapa  derajat keanggotaan untuk tiap
membangun suatu fuzzy inference system
 
 
3. HASIL, PEMBAHASAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN
 

Pada tahap awal dilakukan pemetaan korelasi antara peminatan dengan mata pelajaran peminatan, 
Selanjutnya ditentukan nilai bidang minat tertentu, yang diperoleh dari hasil rata
peminatan yang berada dalam kelompok bidang minat tersebut sebelum dilakukan peminatan. Data ini 
sebanyak 75 siswa akan digunakan sebagai data parameter ujicoba pemi
Setelah parameter nilai rata-rata bidang minat diketahui, selanjutnya dilakukan pemetaan/klastering data 
mengikuti algoritma FCM: 
1. Menetapkan matriks partisi awal U berupa matriks berukuran n x m (n adalah jumlah sampel data, 

yaitu=75, dan m adalah parameter/atribut setiap data, yaitu=3). Xij = data sampel ke
atribut ke-j (j=1,2,...,m).  

2. Menentukan Nilai Parameter Awal :
1) Jumlah cluster ( c )  
2) Pangkat (w)  
3) Maksimum iterasi (MaxIter)  
4) Error terkecil yang diharapkan ( ξ )
5) Fungsi objektif awal (P0)  
6) Iterasi awal (t)  

 
3. Membangkitkan bilangan random μik, i=1,2,...,n; k=1,2,...c; sebagai  elemen

awal (U) dengan menggunakan Matlab 
4. Menentukan Pusat Klaster (V) 
 Pada iterasi pertama, dengan menggunakan persamaan :

  
 Dapat dihitung 3 pusat cluster,  dengan k = 1,2,

Iterasi Pertama Klaster ke-1, Ke- 2 dan Ke
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sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 
ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada 

diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

means Cluster (FCM) 
adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dal

vektor yang didasarkan pada bentuk normal Euclidian untuk jarak antar vector. Fuzzy 
berguna bagi pemodelan fuzzy terutama dalam mengidentifikasi aturan-aturan fuzzy. 

clustering data,salah satu diantaranya adalah Fuzzy C-Means (FCM) adalah 
suatu tekhnik pengclusteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu 
oleh derajat keanggotaan. Teknik ini pertama kali  diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981.

FCM, pertama kali adalah menentukan pusat Cluster,yang akan menandai lokasi rata
. Pada kondisi awal,pusat cluster ini masih belum akurat. Tiap

memiliki derajat keanggotan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara  memperbaiki pusat 
tiap titik data secara berulang,maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster

menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi objektif yang menggambarkan 
titik data yang diberikan ke pusat cluster yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut.

dari FCM bukan merupakan fuzzy inference system, namun merupakan deretan pusat 
dan beberapa  derajat keanggotaan untuk tiap-tiap titik data. Informasi ini dapat digunakan untuk 

inference system. [SRI&HARI2010] 

3. HASIL, PEMBAHASAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Pada tahap awal dilakukan pemetaan korelasi antara peminatan dengan mata pelajaran peminatan, 
ditentukan nilai bidang minat tertentu, yang diperoleh dari hasil rata-rata mata pelajaran 

peminatan yang berada dalam kelompok bidang minat tersebut sebelum dilakukan peminatan. Data ini 
sebanyak 75 siswa akan digunakan sebagai data parameter ujicoba peminatan menggunakan FCM .

rata bidang minat diketahui, selanjutnya dilakukan pemetaan/klastering data 

Menetapkan matriks partisi awal U berupa matriks berukuran n x m (n adalah jumlah sampel data, 
5, dan m adalah parameter/atribut setiap data, yaitu=3). Xij = data sampel ke

Menentukan Nilai Parameter Awal : 
 = 3 

 = 2 
 = 100 

diharapkan ( ξ ) = 10-5  
 = 0 

 = 1 

Membangkitkan bilangan random μik, i=1,2,...,n; k=1,2,...c; sebagai  elemen-elemen matriks partisi 
awal (U) dengan menggunakan Matlab  

pertama, dengan menggunakan persamaan : 
 

 

pusat cluster,  dengan k = 1,2,3; dan j = 1,2,3. Hasil Perhitungan Pusat Klaster pada 
2 dan Ke-3 yaitu : 
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ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 
ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada 

diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

adalah salah satu teknik untuk menentukan cluster optimal dalam suatu ruang 
untuk jarak antar vector. Fuzzy clustering sangat 

Means (FCM) adalah 
tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan 

oleh derajat keanggotaan. Teknik ini pertama kali  diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. 
,yang akan menandai lokasi rata-

ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data 
mperbaiki pusat cluster dan derajat 

cluster akan bergerak 
menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimisasi fungsi objektif yang menggambarkan 

yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. 
, namun merupakan deretan pusat cluster 

ta. Informasi ini dapat digunakan untuk 

Pada tahap awal dilakukan pemetaan korelasi antara peminatan dengan mata pelajaran peminatan, 
rata mata pelajaran 

peminatan yang berada dalam kelompok bidang minat tersebut sebelum dilakukan peminatan. Data ini 
natan menggunakan FCM . 

rata bidang minat diketahui, selanjutnya dilakukan pemetaan/klastering data 

Menetapkan matriks partisi awal U berupa matriks berukuran n x m (n adalah jumlah sampel data, 
5, dan m adalah parameter/atribut setiap data, yaitu=3). Xij = data sampel ke-i (i=1,2,...,n), 

elemen matriks partisi 

. Hasil Perhitungan Pusat Klaster pada 



 

 
5.  Menghitung Fungsi Objektif (P), di dapat 
6.  Mencari matrik partisi baru(U) untuk Iterasi pertama dan Hasil perbaikan matriks partisi    untuk Iterasi 

ke dua menggunakan matlab, di dapat ;

 
Penyeberan masing-masing anggota klaster pada Iterasi tera
1.  Posisi Klaster untuk data pertama (Peminatan TKJ)
 

 
 
2. Posisi Klaster untuk data kedua (Peminatan MM) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 

nilai rata-rata mata pelajaran peminatan :
 

 
 
3. Posisi Klaster untuk data ketiga (Peminatan RPL) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 

nilai rata-rata mata pelajaran peminatan :
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Menghitung Fungsi Objektif (P), di dapat hasil pada Iterasi pertama adalah :2.034,0489
Mencari matrik partisi baru(U) untuk Iterasi pertama dan Hasil perbaikan matriks partisi    untuk Iterasi 
ke dua menggunakan matlab, di dapat ; 

 

 

masing anggota klaster pada Iterasi terakhir dapat di lihat pada Cluster Interface
Posisi Klaster untuk data pertama (Peminatan TKJ) 

 

Posisi Klaster untuk data kedua (Peminatan MM) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 
rata mata pelajaran peminatan :  

 

Klaster untuk data ketiga (Peminatan RPL) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 
rata mata pelajaran peminatan : 
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hasil pada Iterasi pertama adalah :2.034,0489 
Mencari matrik partisi baru(U) untuk Iterasi pertama dan Hasil perbaikan matriks partisi    untuk Iterasi 

Cluster Interface   

Posisi Klaster untuk data kedua (Peminatan MM) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 

Klaster untuk data ketiga (Peminatan RPL) dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan 



 

 
 

Setiap peminatan memiliki derajat keanggotaan tertentu untuk menjadi anggota suatu klaster. Derajat 
keanggotaan terbesar menunjukkan kecenderungan tertinggi seorang siswa untuk masuk menjadi anggota 
peminatan tertentu. Secara detail dapat dilihat pada tabe
 

 
 
Dari informasi pusat klaster V yang dihasilkan dengan Matlab pada Iterasi terakhir dapat ditentukan kelompok 
peminatan. 
 

  
 
Nilai tertinggi pada rata-rata kelompok mata pelajaran peminatan yang dijadikan dasar untuk menentukan pemin
maka : 

1. Pada klaster pertama (baris pertama), nilai tertinggi berada pada kolom kedua, sehingga klaster pertama 
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan MM

2. Pada klaster kedua (baris kedua), nilai tertinggi berada pada kolom ketiga, sehingga klaster k
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan RPL
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Setiap peminatan memiliki derajat keanggotaan tertentu untuk menjadi anggota suatu klaster. Derajat 
keanggotaan terbesar menunjukkan kecenderungan tertinggi seorang siswa untuk masuk menjadi anggota 
peminatan tertentu. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

 

Dari informasi pusat klaster V yang dihasilkan dengan Matlab pada Iterasi terakhir dapat ditentukan kelompok 

rata kelompok mata pelajaran peminatan yang dijadikan dasar untuk menentukan pemin

Pada klaster pertama (baris pertama), nilai tertinggi berada pada kolom kedua, sehingga klaster pertama 
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan MM 
Pada klaster kedua (baris kedua), nilai tertinggi berada pada kolom ketiga, sehingga klaster k
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan RPL 
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Setiap peminatan memiliki derajat keanggotaan tertentu untuk menjadi anggota suatu klaster. Derajat 
keanggotaan terbesar menunjukkan kecenderungan tertinggi seorang siswa untuk masuk menjadi anggota 

Dari informasi pusat klaster V yang dihasilkan dengan Matlab pada Iterasi terakhir dapat ditentukan kelompok 

rata kelompok mata pelajaran peminatan yang dijadikan dasar untuk menentukan peminatan, 

Pada klaster pertama (baris pertama), nilai tertinggi berada pada kolom kedua, sehingga klaster pertama 

Pada klaster kedua (baris kedua), nilai tertinggi berada pada kolom ketiga, sehingga klaster kedua 



 

3. Pada klaster ketiga (baris ketiga), nilai tertinggi berada pada kolom pertama, sehingga klaster ketiga 
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan TKJ

 
Setelah data selesai di klaster maka tahap selanjutnya 

masing-masing  sebanyak 75 dari 288 populasi siswa SMK Negeri 5 tangerang, yaitu :
1. Data Model : 
 Bidang Peminatan TKJ Sebanyak 28 Siswa 
 Bidang peminatan MM Sebanyak 26 Siswa 
 Bidang peminatan RPL Sebanyak 21 Siswa 
2. Data Validasi : 
 Bidang Peminatan TKJ Sebanyak 25Siswa
 Bidang peminatan MM Sebanyak 25 Siswa 
 Bidang peminatan RPL Sebanyak 25 Siswa 

 
Penetapan hasil akurasi didasarkan pada ketentuan yaitu :
a. Akurat  

Hasil sampel dinyatakan akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM tidak sesuai dengan hasil 
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapat nilai dibawah 75 atau apabila bidang peminatan yang diikuti 
dan hasil FCM sesuai dengan hasil Rata
atau sama dengan 75. 

b. Tidak Akurat  
Hasil sampel dinyatakan tidak akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM sesuai sedangkan hasil 
Rata-rata nilai Ujian Nasional SMK siswa m
diikuti dan hasil FCM tidak sesuai sedangkan hasil Rata
lebih besar atau sama dengan 75 

 
Berdasarkan hasil Data Model dan Data Val
bidang peminatan yang diikuti kebanyakan salah mengambil peminatan dan resiko untuk tidak lulus
Selanjutnya dijelaskan dengan grafik sebagai berikut:
 

 
Dapat disimpulkan bahwa FCM dalam pemilihan 

Model sebanyak 59 dari 75 data sampel siswa atau 79
68%. Dengan demikian FCM dapat diterapkan dalam 
Tangerang.  
Graphical User Interface Pemilihan Jurusan SMK Negeri 5 Tangerang
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Pada klaster ketiga (baris ketiga), nilai tertinggi berada pada kolom pertama, sehingga klaster ketiga 
diidentifikasi sebagai kelompok peminatan TKJ 

Setelah data selesai di klaster maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap data Model dan data validasi 
masing  sebanyak 75 dari 288 populasi siswa SMK Negeri 5 tangerang, yaitu : 

Bidang Peminatan TKJ Sebanyak 28 Siswa  
Bidang peminatan MM Sebanyak 26 Siswa  
Bidang peminatan RPL Sebanyak 21 Siswa  

Bidang Peminatan TKJ Sebanyak 25Siswa 
Bidang peminatan MM Sebanyak 25 Siswa  
Bidang peminatan RPL Sebanyak 25 Siswa  

Penetapan hasil akurasi didasarkan pada ketentuan yaitu : 

el dinyatakan akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM tidak sesuai dengan hasil 
rata Nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapat nilai dibawah 75 atau apabila bidang peminatan yang diikuti 

dan hasil FCM sesuai dengan hasil Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapatkan hasil nilai lebih besar 

Hasil sampel dinyatakan tidak akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM sesuai sedangkan hasil 
rata nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapatkan hasil nilai dibawah 75 atau apabila bidang peminatan yang 

diikuti dan hasil FCM tidak sesuai sedangkan hasil Rata-rata nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapat hasil nilai 

Berdasarkan hasil Data Model dan Data Validasi maka dapat di ambil kesimpulan bahwa semua 
kebanyakan salah mengambil peminatan dan resiko untuk tidak lulus

Selanjutnya dijelaskan dengan grafik sebagai berikut: 

mpulkan bahwa FCM dalam pemilihan jurusan SMK Teknologi Informasi mempunyai keakuratan 
Model sebanyak 59 dari 75 data sampel siswa atau 79% dan Data Validasi sebanyak 51 dari 75 Data sampel siswa atau 

. Dengan demikian FCM dapat diterapkan dalam pemilihan jurusan SMK Teknologi Informasi pada SMK Negeri 5 

Pemilihan Jurusan SMK Negeri 5 Tangerang  
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Pada klaster ketiga (baris ketiga), nilai tertinggi berada pada kolom pertama, sehingga klaster ketiga 

adalah pengujian terhadap data Model dan data validasi 

el dinyatakan akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM tidak sesuai dengan hasil 
rata Nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapat nilai dibawah 75 atau apabila bidang peminatan yang diikuti 

ai Ujian Nasional SMK siswa mendapatkan hasil nilai lebih besar 

Hasil sampel dinyatakan tidak akurat apabila bidang peminatan yang diikuti dan hasil FCM sesuai sedangkan hasil 
endapatkan hasil nilai dibawah 75 atau apabila bidang peminatan yang 

rata nilai Ujian Nasional SMK siswa mendapat hasil nilai 

idasi maka dapat di ambil kesimpulan bahwa semua siswa yang memilih 
kebanyakan salah mengambil peminatan dan resiko untuk tidak lulus pun meningkat. 

 

mempunyai keakuratan Data 
dan Data Validasi sebanyak 51 dari 75 Data sampel siswa atau 
milihan jurusan SMK Teknologi Informasi pada SMK Negeri 5 



 

 
4. KESIMPULAN 

1. Pemilihan Jurusan SMK Teknologi Informasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan 
pendekatan logika fuzzy C-means

2. Pemilihan Jurusan SMK Teknologi Informasi dengan pendekatan logika fuzzy 
akurasi yang lebih tinggi yaitu rata
jika dibandingkan dengan metode secara manual yang selama ini dilakukan.

3. Dari data yang diuji, diperoleh tiga kelompok berdasarkan nilai rata
a) Kelompok pertama, terdiri atas siswa yang memiliki nilai rata

sekitar 74,95; nilai rata-
pelajaran peminatan RPL sekitar 75.76.

b) Kelompok kedua, terdiri ata
sekitar 74,58; nilai rata-
pelajaran peminatan RPL sekitar 77,04.

c) Kelompok ketiga, terdiri atas siswa yang memiliki n
sekitar 76,86; nilai rata-
pelajaran peminatan RPL sekitar 74,99.
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Pemilihan Jurusan SMK Teknologi Informasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan 
means. 

Pemilihan Jurusan SMK Teknologi Informasi dengan pendekatan logika fuzzy C-means
ata-rata 79% menggunakan data model dan 68% menngunakan data validasi, 

jika dibandingkan dengan metode secara manual yang selama ini dilakukan. 
Dari data yang diuji, diperoleh tiga kelompok berdasarkan nilai rata-rata mata pelajaran peminatan, yaitu:

pok pertama, terdiri atas siswa yang memiliki nilai rata-rata mata pelajaran peminatan TKJ 
-rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 77,64; dan nilai rata

pelajaran peminatan RPL sekitar 75.76. 
Kelompok kedua, terdiri atas siswa yang memiliki nilai rata-rata mata pelajaran peminatan TKJ 

-rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 74,35; dan nilai rata
pelajaran peminatan RPL sekitar 77,04. 
Kelompok ketiga, terdiri atas siswa yang memiliki nilai rata-rata mata pelajaran peminatan TKJ 

-rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 74,78; dan nilai rata
pelajaran peminatan RPL sekitar 74,99. 
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Pemilihan Jurusan SMK Teknologi Informasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan 

means memiliki tingkat 
rata 79% menggunakan data model dan 68% menngunakan data validasi, 

rata mata pelajaran peminatan, yaitu: 
rata mata pelajaran peminatan TKJ 

rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 77,64; dan nilai rata-rata mata 

rata mata pelajaran peminatan TKJ 
rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 74,35; dan nilai rata-rata mata 

rata mata pelajaran peminatan TKJ 
rata mata pelajaran peminatan MM sekitar 74,78; dan nilai rata-rata mata 

Peng Liang, “ Decision Support Systems And Intelligent 

san dalam Manajemen 

Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo, “ Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan ”,Edisi 



 

MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS LOGIKA
FUZZY AHP DALAM PENENTUAN JURUSAN : 

STUDI KASUS POLITEKNIK LP3I KAMPUS KARANG TENGAH

Nawindah

3)  Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer
Universitas Budi Luhur, Jakarta

4)  Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer

E

The determination of the appropriate major
their own field. Majors in Polytechnic LP3I Karang Tengah
Computerized Accounting (CA), Office
determining a major in LP3I Karang Tengah is 
determine it can cause a gap in  LP3I academic service beause it's
interests. With the non-fulfillment of market
the polytechnic LP3I Karang Tengah. 
produce the desired result, by conducting
purposive sampling method. The data obtained will be
making with the AHP-based fuzzy logic
give the recommendation to students to choo
 
Key words: Decision-Making Model, Fuzzy
 
 
5. PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang 

Setiap mahasiswa baru Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah yang berencana melanjutkan 
pendidikannya harus memutuskan pilihan untuk  menentukan jurusan. Inilah sesuatu yang cukup sulit untuk 
diputuskan oleh kebanyakan mahasiswa, terutama yang tidak  memilik
terkait dengan pendidikan tinggi. Untuk itulah  dirasa perlu dibuatkan model penentuan pengambilan 
keputusan  berbasis logika fuzzy AHP (Analytical Hierarchy Process

 
1.2. Masalah Penelitian 
1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan identifikasi masalah yaitu :
1. Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 

karena tidak sesuai dengan  bakat dan minat mahasiswa. 
2. Dengan tidak terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka  akibatnya tentu menjadi beban 

LP3I Karang Tengah . 
 

1.2.2  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pemilihan jurusan mengunakan pendekatan 

fuzzy AHP dengan kriteria jurusan sekolah asal, tes bakat dan   minat. Penelitian ini dilakukan di Politeknik 
LP3I Kampus Karang Tengah untuk   mahasiswa reguler  tahun 2009.
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ABSTRACT 
 

the appropriate major is the beginning to make students who
Polytechnic LP3I Karang Tengah are Business Administration

Office Management (OM), Computer and Informatics
Karang Tengah is still manual, it occurs the problem which is

determine it can cause a gap in  LP3I academic service beause it's incompatible with the students
market demand in industry world, the consequences 

Karang Tengah. The problems that exist in the object of research
by conducting quantitative research methods. Selection of

obtained will be used for purposes of modeling the process
fuzzy logic by using choice software 2000 and matlab 2010. 

to students to choose a major in  Polytechnic LP3I Karang Tengah.

Fuzzy AHP 

Setiap mahasiswa baru Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah yang berencana melanjutkan 
pendidikannya harus memutuskan pilihan untuk  menentukan jurusan. Inilah sesuatu yang cukup sulit untuk 
diputuskan oleh kebanyakan mahasiswa, terutama yang tidak  memiliki referensi dan mencari informasi 
terkait dengan pendidikan tinggi. Untuk itulah  dirasa perlu dibuatkan model penentuan pengambilan 

Analytical Hierarchy Process ) dalam penentuan jurusan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan identifikasi masalah yaitu : 
Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 
karena tidak sesuai dengan  bakat dan minat mahasiswa.  

terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka  akibatnya tentu menjadi beban 

Batasan masalah dalam pemilihan jurusan mengunakan pendekatan kuantitatif     dengan berbasis logika 
usan sekolah asal, tes bakat dan   minat. Penelitian ini dilakukan di Politeknik 

LP3I Kampus Karang Tengah untuk   mahasiswa reguler  tahun 2009. 
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MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS LOGIKA 
FUZZY AHP DALAM PENENTUAN JURUSAN :  

STUDI KASUS POLITEKNIK LP3I KAMPUS KARANG TENGAH 

students who have expertise in 
Business Administration (BA), 

Informatics (CI). Because of 
the problem which is not precisely to 

students talents and 
 would be borne by 

object of research, is expected to 
Selection of samples using 

the process of decision 
The Validation will 

Karang Tengah. 

Setiap mahasiswa baru Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah yang berencana melanjutkan 
pendidikannya harus memutuskan pilihan untuk  menentukan jurusan. Inilah sesuatu yang cukup sulit untuk 

i referensi dan mencari informasi 
terkait dengan pendidikan tinggi. Untuk itulah  dirasa perlu dibuatkan model penentuan pengambilan 

dalam penentuan jurusan.  

Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 

terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka  akibatnya tentu menjadi beban 

dengan berbasis logika 
usan sekolah asal, tes bakat dan   minat. Penelitian ini dilakukan di Politeknik 

mailto:nawindah@gmail.com
mailto:prabowopw@yahoo.com


 

 
1.2.3  Rumusan Masalah 

Bagaimana model pengambilan keputusan berbasis 
Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah.
 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian  

1. Membangun model pengambilan keputusan berbasis logika 
pada Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah 

2. Melakukan validasi ( menguji keandalan )  model yang dibangun.
3. Membuat rekomendasi model pengambilan keputusan berbasis logika  

LP3I Kampus Karang Tengah.
 

1.  Manfaat penelitian 
1. Bagi lembaga yang diteliti, dapat memberikan hasil rekomendasi penentuan pe

kepada mahasiswa Politeknik  LP3I Kampus Karang Tengah.
2. Bagi Universitas Budi Luhur , tempat saya melakukan studi dapat menambah pustaka bagi 

mahasiswa yang ingin menggunakan sebagai  referensi.
3. Bagi saya selaku penulis adalah menambah peng

keputusan berbasis logika fuzzy AHP
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur.

 
 

                         2.   LANDASAN PEMIKIRAN 

                               2.1  Teori Keputusan  
Dalam mengambil keputusan sering kali dihadapkan pada berbagai kondisi , antara lain unik, tidak 

pasti, dinamis jangka panjang dan kompleks. Kondisi unik adalah masalah tersebut tidak mempunyai 
preseden dan di masa depan mungkin tidak akan berulang kembali. Kondisi tidak pasti adalah faktor
yang diharapkan mempengaruhi dan memiliki kadar informasi sangat rendah. Kondisi jangka panjang 
memiliki implikasi jangkauan yang cukup jauh ke depan dan meliba
Kondisi kompleks , yaitu pengambilan keputusan atas resiko dan waktu memiliki peranan yang besar, 
komponen dan keterkaitannya sering bersifat dinamik berubah menurut waktu [13].

 
2.2  Logika Fuzzy 

Fuzzy logic adalah sebuah metodologi ”berhitung” dengan varabel kata
sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Dengan fuzzy logic , sistem kepakaran manusia bisa 
diimplementasikan kedalam bahasa mesin  secara mudah dan efisien.           
 
2.3 AHP ( Analytical Hierarchy Process )

Proses Hierarki Analitik dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari 
pada tahun1970-an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli dalam      memilih alternatif yang 
disukai [Saaty,1983]. Dengan menggunakan 
pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas 
persoalan tersebut.  Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan diper
keputusannya. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang  tidak terstruktur , 
strategic dan dinamik menjadi sebuah bagian
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Bagaimana model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusa
Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Membangun model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP   dalam penentuan jurusan 
pada Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah  

menguji keandalan )  model yang dibangun. 
Membuat rekomendasi model pengambilan keputusan berbasis logika  fuzzy AHP
LP3I Kampus Karang Tengah. 

Bagi lembaga yang diteliti, dapat memberikan hasil rekomendasi penentuan pe
kepada mahasiswa Politeknik  LP3I Kampus Karang Tengah. 
Bagi Universitas Budi Luhur , tempat saya melakukan studi dapat menambah pustaka bagi 
mahasiswa yang ingin menggunakan sebagai  referensi. 
Bagi saya selaku penulis adalah menambah pengetahuan dalam membuat   model pengambilan 

fuzzy AHP dan syarat kelulusan dalam menempuh jenjang pendidikan 
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. 

Dalam mengambil keputusan sering kali dihadapkan pada berbagai kondisi , antara lain unik, tidak 
pasti, dinamis jangka panjang dan kompleks. Kondisi unik adalah masalah tersebut tidak mempunyai 

dan di masa depan mungkin tidak akan berulang kembali. Kondisi tidak pasti adalah faktor
yang diharapkan mempengaruhi dan memiliki kadar informasi sangat rendah. Kondisi jangka panjang 
memiliki implikasi jangkauan yang cukup jauh ke depan dan melibatkan sumber-sumber usaha yang benting. 
Kondisi kompleks , yaitu pengambilan keputusan atas resiko dan waktu memiliki peranan yang besar, 
komponen dan keterkaitannya sering bersifat dinamik berubah menurut waktu [13]. 

ebuah metodologi ”berhitung” dengan varabel kata-kata (linguistic variable), 
sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Dengan fuzzy logic , sistem kepakaran manusia bisa 
diimplementasikan kedalam bahasa mesin  secara mudah dan efisien.            

Analytical Hierarchy Process ) 
Proses Hierarki Analitik dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of  Business

an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli dalam      memilih alternatif yang 
engan menggunakan AHP , suatu persoalan akan diselesaikan dalam suatu kerangka 

pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas 
Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan 

keputusannya. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang  tidak terstruktur , 
strategic dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam suatu hierarki. 
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dalam penentuan jurusan pada 

dalam penentuan jurusan 

fuzzy AHP pada Politeknik 

Bagi lembaga yang diteliti, dapat memberikan hasil rekomendasi penentuan pemilihan jurusan 

Bagi Universitas Budi Luhur , tempat saya melakukan studi dapat menambah pustaka bagi 

etahuan dalam membuat   model pengambilan 
dan syarat kelulusan dalam menempuh jenjang pendidikan 

Dalam mengambil keputusan sering kali dihadapkan pada berbagai kondisi , antara lain unik, tidak 
pasti, dinamis jangka panjang dan kompleks. Kondisi unik adalah masalah tersebut tidak mempunyai 

dan di masa depan mungkin tidak akan berulang kembali. Kondisi tidak pasti adalah faktor-faktor 
yang diharapkan mempengaruhi dan memiliki kadar informasi sangat rendah. Kondisi jangka panjang 

sumber usaha yang benting. 
Kondisi kompleks , yaitu pengambilan keputusan atas resiko dan waktu memiliki peranan yang besar, 

kata (linguistic variable), 
sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Dengan fuzzy logic , sistem kepakaran manusia bisa 

Wharton School of  Business 
an untuk mengorganisir informasi dan pendapat ahli dalam      memilih alternatif yang 

suatu persoalan akan diselesaikan dalam suatu kerangka 
pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas 

cepat proses pengambilan 
keputusannya. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang  tidak terstruktur , 



 

3.  DESAIN PENELITIAN 
 
3.1  Langkah-langkah Penelitian 

Gambar 1  Langkah
 

Langkah - langkah yang dilakukan dalam penelitian yaitu :
 
Langkah 1 :  
menentukan permasalahan pada obyek penelitian ,yaitu : 

1. Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 
karena tidak sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. 

2. Dengan tidak terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka akibatnya tentu menjadi beban LP3I 
Karang Tengah. 

 
Langkah 2     :  

mendefinisikan masalah , Bagaimana model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy
penentuan jurusan pada Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah.

 
Langkah 3 :  

pendekatan dengan logika fuzzy AHP , yaitu melakukan  pendekatan 
dan pembobotan kriteria, sub kriteria dan alternatif dan logika fuzzy digunakan untuk membuat derajat 
keanggotaan yang akan merekomendasikan dalam penentuan jurusan .

 
Langkah 4   :   

Membuat hierarki AHP dan keanggotaan dengan l
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Gambar 1  Langkah-langkah penelitian  

langkah yang dilakukan dalam penelitian yaitu : 

menentukan permasalahan pada obyek penelitian ,yaitu :  
Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 
karena tidak sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa.  
Dengan tidak terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka akibatnya tentu menjadi beban LP3I 

Bagaimana model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy
penentuan jurusan pada Politeknik LP3I Kampus Karang Tengah. 

pendekatan dengan logika fuzzy AHP , yaitu melakukan  pendekatan AHP untuk membuat hierarki 
dan pembobotan kriteria, sub kriteria dan alternatif dan logika fuzzy digunakan untuk membuat derajat 
keanggotaan yang akan merekomendasikan dalam penentuan jurusan . 

Membuat hierarki AHP dan keanggotaan dengan logika Fuzzy,  
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Tidak tepatnya jurusan merupakan kesenjangan layanan yang dilayani oleh LP3I Karang Tengah 

Dengan tidak terpenuhinya permintaan pasar di dunia kerja maka akibatnya tentu menjadi beban LP3I 

Bagaimana model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam 

AHP untuk membuat hierarki 
dan pembobotan kriteria, sub kriteria dan alternatif dan logika fuzzy digunakan untuk membuat derajat 



 

Gambar  2  Hierarki  Model Pengambilan Keputusan AHP dalam penentuan jurusan
hierarki AHP dan keanggotaan dengan logika Fuzzy.

 
Berikut ini merupakan gambar pendefinisian subkriteria , sebagai berikut :

 

Gambar 3  mendefinisikan membership function untuk sub kriteria IPA [4]dengan modifikasi
 

Dari gambar tersebut dapat dilihat tiga variabel linguistic untuk FIS  input IPA , yaitu rendah sedang 
dan  tinggi.  

 
Langkah 5 :  

Validasi model dilakukan untuk menguji model yang telah dibu
, dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Langkah 6:  

Dari aplikasi yang dibuat akan dihasilkan rekomendasi model dalam penentuan jurusan yang 
sesuai.dapat dilihat pada gambar  4.
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Gambar  2  Hierarki  Model Pengambilan Keputusan AHP dalam penentuan jurusan

hierarki AHP dan keanggotaan dengan logika Fuzzy. 
 

Berikut ini merupakan gambar pendefinisian subkriteria , sebagai berikut : 

membership function untuk sub kriteria IPA [4]dengan modifikasi

Dari gambar tersebut dapat dilihat tiga variabel linguistic untuk FIS  input IPA , yaitu rendah sedang 

Validasi model dilakukan untuk menguji model yang telah dibuat sesuai dengan data validasi yang ada 

Dari aplikasi yang dibuat akan dihasilkan rekomendasi model dalam penentuan jurusan yang 
sesuai.dapat dilihat pada gambar  4. 
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Gambar  2  Hierarki  Model Pengambilan Keputusan AHP dalam penentuan jurusan 

 
membership function untuk sub kriteria IPA [4]dengan modifikasi 

Dari gambar tersebut dapat dilihat tiga variabel linguistic untuk FIS  input IPA , yaitu rendah sedang 

at sesuai dengan data validasi yang ada 

Dari aplikasi yang dibuat akan dihasilkan rekomendasi model dalam penentuan jurusan yang 



 

Gambar 4 Entry Data Aplikasi model pengambilan keputusan 
 

Data mahasiswa dengan jurusan sekolah asal IPS nilai 75 dan memiliki sifat dominan sanguinis  nilai 9 
maka jurusan yang disarankan adalah BA. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu jurusan sekolah as
dan hasil tes bakat minat untuk setiap mahasiswa diperoleh satu sifat dominan .

 
4. ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN

 
Pada bab ini akan dibahas proses pengolahan data, analisa data , interpretasi data dan implikasi 

terhadap obyek penelitian yang diawali dengan menentukan level
alternatif. Untuk menentukan elemen
menggunakan metode Cochran’s Q Test

Berdasarkan hasil uji metode Cochran’s Q Test
hierarki untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian dari hasil olah data akan dapat memberi
atas hipotesa yang diajukan pada penelitian ini, sesuai atau tidak sesuai dengan disertai penjelasan makna 
empiris dan teoritis.  

Setelah penyusunan hierarki, akan dirancang kuesioner tahap dua untuk melakukan pembobotan 
terhadap kriteria, subkriteria Data dari responden, akan diolah menggunakan metode 
Process (AHP) dan software Expert Choice 2000. 
setiap mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai menggunakan apl
dengan menggunakan matlab 2010. 

 
4.1 Pengumpulan data 
4.1.1 Kuesioner Pendahuluan dengan metode Judgement Skala Guttman 

Pada kuesioner pendahuluan dilakukan penyebaran kuesioner tahap pertama kepada 3 (tiga) responden 
ahli yang akan melakukan pengujian elemen
level 1 untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan 
alternative pilihan, yaitu: 

Tabel 1  Elemen Kriteria, Sub 
Sasaran 

 
 
 

Model Pengambilan 
Keputusan Berbasis Logika 

Fuzzy AHP Dalam Penentuan 
Jurusan 

Penentuan Jurusan Sekolah 
Asal

Hasil Tes Bakat Minat

 
Alternatif 

BA
CA
OM
 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

269 

Gambar 4 Entry Data Aplikasi model pengambilan keputusan 

Data mahasiswa dengan jurusan sekolah asal IPS nilai 75 dan memiliki sifat dominan sanguinis  nilai 9 
maka jurusan yang disarankan adalah BA. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu jurusan sekolah as
dan hasil tes bakat minat untuk setiap mahasiswa diperoleh satu sifat dominan . 

ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas proses pengolahan data, analisa data , interpretasi data dan implikasi 
terhadap obyek penelitian yang diawali dengan menentukan level-level sebagai kriteria, sub kriteria dan 
alternatif. Untuk menentukan elemen-elemen yang signifikan pada masing-masing level dengan 

Cochran’s Q Test 
Cochran’s Q Test ,maka dilakukan kajian dengan menggunakan proses 

hierarki untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian dari hasil olah data akan dapat memberi
atas hipotesa yang diajukan pada penelitian ini, sesuai atau tidak sesuai dengan disertai penjelasan makna 

Setelah penyusunan hierarki, akan dirancang kuesioner tahap dua untuk melakukan pembobotan 
riteria Data dari responden, akan diolah menggunakan metode Analytical Hierarchy 

software Expert Choice 2000. Kemudian dilakukan penentuan derajat keanggotaan dari 
setiap mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai menggunakan aplikasi berbasis logika fuzzy 

4.1.1 Kuesioner Pendahuluan dengan metode Judgement Skala Guttman  
Pada kuesioner pendahuluan dilakukan penyebaran kuesioner tahap pertama kepada 3 (tiga) responden 

akan melakukan pengujian elemen-elemen yang signifikan pada masing-masing level dimulai dari 
level 1 untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan 

 
Tabel 1  Elemen Kriteria, Sub kriteria dan Alternatif  

Level 1 Level 2 
Penentuan Jurusan Sekolah 
Asal 

IPA 
IPS 
AP 
AK 
PJ/PM 

Hasil Tes Bakat Minat Sanguinis  
Melankolis  
Korelis 
Plegmatis 

BA 
CA 
OM 
 IK 
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Gambar 4 Entry Data Aplikasi model pengambilan keputusan  

Data mahasiswa dengan jurusan sekolah asal IPS nilai 75 dan memiliki sifat dominan sanguinis  nilai 9 
maka jurusan yang disarankan adalah BA. Setiap mahasiswa hanya memiliki satu jurusan sekolah asal 

Pada bab ini akan dibahas proses pengolahan data, analisa data , interpretasi data dan implikasi 
level sebagai kriteria, sub kriteria dan 

masing level dengan 

,maka dilakukan kajian dengan menggunakan proses 
hierarki untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian dari hasil olah data akan dapat memberikan jawaban 
atas hipotesa yang diajukan pada penelitian ini, sesuai atau tidak sesuai dengan disertai penjelasan makna 

Setelah penyusunan hierarki, akan dirancang kuesioner tahap dua untuk melakukan pembobotan 
Analytical Hierarchy 

Kemudian dilakukan penentuan derajat keanggotaan dari 
ikasi berbasis logika fuzzy 

Pada kuesioner pendahuluan dilakukan penyebaran kuesioner tahap pertama kepada 3 (tiga) responden 
masing level dimulai dari 

level 1 untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level III untuk penentuan 



 

Uji validitas yang dilakukan untuk elemen
metode statistic Cochran Q Test, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah 
(valid), dimana peneliti mengeluarkan atribut
statistik yang dipakai. 

Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode Judgement Skala 
Guttman, yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri
dan TIDAK jika tidak setuju dengan atribut yang diberikan.
 
4.1.2   Pembahasan hasil kuesioner pendahuluan 

Berdasarkan dari hasil tanggapan responden ahli terhadap elemen
masing-masing level dimulai level I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level 
III untuk penentuan alternatif pilihan dengan metode Cochran Q Test, sebagai berikut 

1. Atribut kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 5 dan Qtab se
ketentuan Qhit< Qtab maka atribut kriteria sah/valid.

2. Sub kriteria jurusan sekolah asal mendapatkan nilai Qhitung sebesar 4 dan Qtab sebesar 9.49 maka sub 
kriteria sah/ valid.Sub kriteria hasil tes bakat minat mendapatkan nil
sebesar 7.81 maka atribut sub kriteria sah/valid.

3. Elemen alternatif mendapatkan nilai Qhitung sebesar 3 dan Qtab sebesar 7.81 sehingga sesuai dengan 
ketentuan Qhit<Qtab maka atribut alternatif  sah/valid.
 

Inconsistency Ratio (CR)  
Inconsistency ratio atau ratio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 

untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasio 
inkonsistensi dianggap baik jika nilai CR nya 
Berikut ditampilkan nilai rasio inkonsitensi pada masing
 

Tabel 2 Rasio Inkonsistensi perbandingan antara elemen matriks
No. 

1. Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran 

2. Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Jurusan Sekolah Asal  
3. Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Hasil Tes Bakat Minat

 
Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang 

rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 
demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 
dalam pemodelan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan.
 
4.2  Interpretasi Model  

Berdasarkan hasil pengolahan data responden ahli bahwa ketentuan dalam penentuan jurusan 
diprioritaskan pada hasil tes bakat minat kemudian baru 
terhadap kriteria hasil tes bakat minat diprioritaskan pada korelis dengan bobot 40,4% . Untuk sub kriteria 
terhadap kriteria jurusan sekolah asal diprioritaskan pada jurusan AK ( Akuntansi ) . Hal ini 
dengan kebutuhan permintahan pasar tenaga kerja untuk bidang keahlian akuntansi.

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas 
demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 
dalam pemodelan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan.

Berdasarkan validasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model pengambilan 
keputusan berbasis logika fuzzy AHP sesuai dengan kebutuhan yang ada di politeknik LP3I kampus karang 
tengah , sehingga dapat diimplementasikan.
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Uji validitas yang dilakukan untuk elemen-elemen pada masing-masing level dilakukan dengan 
metode statistic Cochran Q Test, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah 

mengeluarkan atribut-atribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria

Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode Judgement Skala 
Guttman, yaitu pertanyaan yang pilihan jawabannya terdiri atas YA jika setuju dengan atribut yang diberikan 
dan TIDAK jika tidak setuju dengan atribut yang diberikan. 

4.1.2   Pembahasan hasil kuesioner pendahuluan  
Berdasarkan dari hasil tanggapan responden ahli terhadap elemen-elemen yang signifikan pada 

masing level dimulai level I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level 
III untuk penentuan alternatif pilihan dengan metode Cochran Q Test, sebagai berikut  

Atribut kriteria mendapatkan nilai Qhitung sebesar 5 dan Qtab sebesar 6 sehingga sesuai dengan 
ketentuan Qhit< Qtab maka atribut kriteria sah/valid. 
Sub kriteria jurusan sekolah asal mendapatkan nilai Qhitung sebesar 4 dan Qtab sebesar 9.49 maka sub 
kriteria sah/ valid.Sub kriteria hasil tes bakat minat mendapatkan nilai Qhitung sebesar 3 dan Qtab 
sebesar 7.81 maka atribut sub kriteria sah/valid. 
Elemen alternatif mendapatkan nilai Qhitung sebesar 3 dan Qtab sebesar 7.81 sehingga sesuai dengan 
ketentuan Qhit<Qtab maka atribut alternatif  sah/valid. 

atau ratio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasio 
inkonsistensi dianggap baik jika nilai CR nya < 0.1. 

rikut ditampilkan nilai rasio inkonsitensi pada masing-masing matriks perbandingan:  

Tabel 2 Rasio Inkonsistensi perbandingan antara elemen matriks
Matriks Perbandingan elemen 

Perbandingan elemen kriteria level I berdasarkan sasaran penentuan jurusan

Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Jurusan Sekolah Asal  
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Hasil Tes Bakat Minat

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 
demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 

elan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan.

Berdasarkan hasil pengolahan data responden ahli bahwa ketentuan dalam penentuan jurusan 
diprioritaskan pada hasil tes bakat minat kemudian baru berdasarkan jurusan sekolah asal . Untuk sub kriteria 
terhadap kriteria hasil tes bakat minat diprioritaskan pada korelis dengan bobot 40,4% . Untuk sub kriteria 
terhadap kriteria jurusan sekolah asal diprioritaskan pada jurusan AK ( Akuntansi ) . Hal ini 
dengan kebutuhan permintahan pasar tenaga kerja untuk bidang keahlian akuntansi. 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 
demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 
dalam pemodelan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan.

ang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model pengambilan 
keputusan berbasis logika fuzzy AHP sesuai dengan kebutuhan yang ada di politeknik LP3I kampus karang 
tengah , sehingga dapat diimplementasikan. 
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masing level dilakukan dengan 
metode statistic Cochran Q Test, metode ini digunakan untuk mengetahui attribut apa saja yang dianggap sah 

atribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria 

Dalam metode ini, responden ahli diberikan pertanyaan tertutup dengan metode Judgement Skala 
atas YA jika setuju dengan atribut yang diberikan 

elemen yang signifikan pada 
masing level dimulai level I untuk penentuan kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan level 

besar 6 sehingga sesuai dengan 

Sub kriteria jurusan sekolah asal mendapatkan nilai Qhitung sebesar 4 dan Qtab sebesar 9.49 maka sub 
ai Qhitung sebesar 3 dan Qtab 

Elemen alternatif mendapatkan nilai Qhitung sebesar 3 dan Qtab sebesar 7.81 sehingga sesuai dengan 

atau ratio inkonsistensi data responden merupakan parameter yang digunakan 
untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasio 

Tabel 2 Rasio Inkonsistensi perbandingan antara elemen matriks. 
Nilai CR 

penentuan jurusan 0.00 

Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Jurusan Sekolah Asal   0.04 
Perbandingan elemen sub kriteria level II berdasarkan Hasil Tes Bakat Minat 0.02 

diberikan responden ahli memiliki nilai 
rasio inkonsistensi yang lebih kecil dari 0,1 sebagai batas maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 
demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 

elan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data responden ahli bahwa ketentuan dalam penentuan jurusan 
berdasarkan jurusan sekolah asal . Untuk sub kriteria 

terhadap kriteria hasil tes bakat minat diprioritaskan pada korelis dengan bobot 40,4% . Untuk sub kriteria 
terhadap kriteria jurusan sekolah asal diprioritaskan pada jurusan AK ( Akuntansi ) . Hal ini sangat sesuai 

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan berpasangan yang diberikan responden ahli memiliki nilai 
maksimum nilai rasio inkonsistensi. Dengan 

demikian data responden adalah konsisten, sehingga kriteria dan sub kriteria yang ada dapat digunakan 
dalam pemodelan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan. 

ang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model pengambilan 
keputusan berbasis logika fuzzy AHP sesuai dengan kebutuhan yang ada di politeknik LP3I kampus karang 



 

4.3 Implikasi Penelitian 
4.3.1  Aspek Sistem 

Sistem administrasi pendidikan yang ada masih bersifat manual menyebabkan ketersediaan data tidak 
optimal sehingga menghambat setiap keputusan yang akan diambil khususnya untuk keperluan penentuan 
jurusan.  
 
4.3.2 Aspek Manajerial 

Implementasi model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzyAHP  dalam  penentuan jurusan 
dapat dilakukan jika dokumentasi terhadap data mahasiswa lengkap. Bagian Marketing mengharuskan tes 
bakat minat untuk setiap calon mahasiswa , sehingga proses penentuan jurusan dapat opti
rekomendasi yang sesuai maka hasil lulusan berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga 
kerja. 
 
4.3.3 Aspek Penelitian Lanjutan 

Dengan adanya model pengambilan keputusan  berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan 
diharapkan untuk penelitian selanjutnya adalah mengukur tingkat keberhasilan dari model yang dibuat  
apakah dengan output model tersebut  dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja .
 
 
5.  PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil kriteria prioritas maka hasil tes bakat minat merupakan kriteria utama dalam 

penentuan jurusan.  
2. Model pengambilan keputusan dapat dibangun dengan berbasis 
3. Dengan menggunakan model  pengambilan keputusan berbasis logika 

jurusan dapat lebih tepat.  
4. Model pengambilan keputusan berbasis logika 

alternatif  jurusan . 
 

5.2  Saran 
1. Sistem Administrasi Pendidikan  hendak nya di buat secara komputeri

metodologi pengembangan software yang baik dan benar.
2. Dua kriteria yang ada dalam model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP  diharapkan 

dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada.
3.  Dengan menggunakan kriteria yang

diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi.
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dapat dilakukan jika dokumentasi terhadap data mahasiswa lengkap. Bagian Marketing mengharuskan tes 
bakat minat untuk setiap calon mahasiswa , sehingga proses penentuan jurusan dapat opti
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Dengan adanya model pengambilan keputusan  berbasis logika fuzzy AHP dalam penentuan jurusan 
n untuk penelitian selanjutnya adalah mengukur tingkat keberhasilan dari model yang dibuat  

apakah dengan output model tersebut  dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja . 

Berdasarkan hasil kriteria prioritas maka hasil tes bakat minat merupakan kriteria utama dalam 

Model pengambilan keputusan dapat dibangun dengan berbasis logika fuzzy. 
Dengan menggunakan model  pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP

Model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP menggunakan 2 kriteria , 9 sub kriteria dan  4 

Sistem Administrasi Pendidikan  hendak nya di buat secara komputerisasi dengan menggunakan 
metodologi pengembangan software yang baik dan benar. 
Dua kriteria yang ada dalam model pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy AHP  diharapkan 
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. 
Dengan menggunakan kriteria yang ada dalam menentukan jurusan diharapkan dapat 

diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Peran ITSM (Information Technology Service Management

perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (customer 
satisfaction) dan sejalan dengan kepentingan perusahaan, semakin
memberikan sebuah perangkat terpadu dari praktek
Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah membawa banyak perubahan besar baik dari segi manajemen 
maupun infrastruktur. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menjadi jendela keunggulan akademis Islam 
Indonesia (window of academic exellence of Islam in Indonesia
penelitian, dan kerja-kerja sosial yang diselenggarakan kaum Muslim Indonesia dalam berbagai bidang ilmu. 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kerangka memperkuat peranannya tersebut berkomitmen untuk 
mengembangkan diri sebagai Universitas Riset (
Class University). UIN Jakarta juga siap meraih Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan 
amanat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Sertifikat ini rencananya ak
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ABSTRACT  

Review of management services, level of maturity of information systems (IS) and information 
) on the basis of ITIL version 3 Academicians information system (AIS) Jakarta Islamic State 

for 2011 is being successfully implemented. ITIL is a set of best practice guidance for IT Service 
Management (ITSM). The descriptive exploration method has been used in this research and the analysis 
using the descriptive quantitative techniques approach. Data analysis based on the results of the 
questionnaires of the 12 respondents fill expert. The questionnaire is based on ITIL V3 statement amounted 
to 597 for all domains in ITIL V3. Selection of the experts surveyed using intentional sampling technique. 
The results obtained by the maturity level of IT service management IS IT UIN Jakarta at Level 2 
Repeatable. The recommendations of the proposed service improvements are Managerial, System and 
Advanced Research aspect. The managerial aspect is improve the quality of existing human resources 
(developing people) by providing training in specialized periodical ITSM certification bodies to get to the 

makes the standard operating procedures (SOP) for each process are 
documented and standardized services are guided by experts in the field of ITSM. The advanced research 
aspects, monitoring the improvement of IT service management maturity level of the IS

-up studies using more comprehensive data collection to support the 

best practices, maturity level 

Information Technology Service Management) dalam meningkatkan kemampuan 
perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (customer 
satisfaction) dan sejalan dengan kepentingan perusahaan, semakin penting. IT Infrastucture Library
memberikan sebuah perangkat terpadu dari praktek-praktek terbaik untuk melayani manajemen TI. 
Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam 

Syarif Hidayatullah Jakarta telah membawa banyak perubahan besar baik dari segi manajemen 
maupun infrastruktur. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menjadi jendela keunggulan akademis Islam 

window of academic exellence of Islam in Indonesia) dan barometer perkembangan pembelajaran, 
kerja sosial yang diselenggarakan kaum Muslim Indonesia dalam berbagai bidang ilmu. 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kerangka memperkuat peranannya tersebut berkomitmen untuk 
diri sebagai Universitas Riset (Research University) dan Universitas Kelas Dunia (

). UIN Jakarta juga siap meraih Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan 
amanat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Sertifikat ini rencananya akan diraih pada tahun 2012 setelah 
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proses verifikasi data selesai dilakukan. Rektor UIN Jakarta menyatakan bahwa untuk meningkatkan 
pelayanan publik UIN jakarta harus tetap menjaga mutu dan manajemen. 
agar sistem tata kerja universitas berjalan efektif. [

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini sudah menggunakan sistem 
informasi dan teknologi informasi sebagai sarana Manajemen Pelayanan. Agar Manajemen Pelayanan 
Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
benar-benar sesuai dengan visi dan misi organisasi maka diperlukan arahan dalam memberikan pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. 

Optimalisasi pelayanan dapat dicap
secara spesifik melakukan pengkajian terhadap fungsi, operasional, dan atribut organisasi yang diperlukan 
agar tata kelola operasional dapat dioptimsi secara penuh dengan ke dalam 5 kategori yaitu 
(Strategi Pelayanan), Delivery Service 
Operation (Operasional Pelayanan), dan 
Berkelanjutan). Adapun tujuan daripada pene

1. Memperoleh gambaran Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini yang 
diharapkan dapat sebagai referensi manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam peningkatan 
di masa depan. 

2. Mengetahui tingkat kematangan (
Hidayatullah Jakarta. 

3. Memberikan rekomendasi bagi perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang penelitian di atas maka p
penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimanakah tingkat kematangan (
TI saat ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?
perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?. 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI pada 
Academics Information System (AIS) UIN
ITIL V3 untuk domain/area Service Strategy 
Transition Service (Transisi Pelayanan), 
2011. 
 
 
2. LANDASAN PEMIKIRAN 
 
2.1 Pengertian Manajemen Pelayanan
 Cartlidge, et all dalam buku “An Introductory Overview of ITIL
service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want
without the ownership of specific costs and risks”
kepada konsumen dengan cara memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh  konsumen tanpa mempunyai 
biaya dan resiko tertentu. 
 Manajemen Pelayanan didefinisikan oleh 
of ITIL® V3”, sebagai “a set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in 
the form of services”.[1]. Manajemen Pelayanan adalah sejumlah
dikhususkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk sebuah pelayanan.
 
2.2 Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi
  Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi atau
didefinisikan secara sederhana dalam Wikipedia Bahasa Indonesia sebagai sebuah disiplin yang digunakan 
untuk mengelola organisasi dalam menghasilkan pelayanan TI dari sudut pandang pelanggan. 
Inc dalam buku “ITIL V3 Application Support
mendefinisikan “ IT Service Management (ITSM) is a process
delivery of information technology (IT) services with the needs of the business by emphasizing outcomes that 
provide benefits to customers. IT organizations provide a wide variety of services that include infrastructure 
support, application development, and application support
praktik manajemen berbasis proses yang sejala
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proses verifikasi data selesai dilakukan. Rektor UIN Jakarta menyatakan bahwa untuk meningkatkan 
pelayanan publik UIN jakarta harus tetap menjaga mutu dan manajemen. Perolehan ISO 9001:2008 tak lain 

universitas berjalan efektif. [SYA 2011]. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini sudah menggunakan sistem 

informasi dan teknologi informasi sebagai sarana Manajemen Pelayanan. Agar Manajemen Pelayanan 
Teknologi Informasi (TI) yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

benar sesuai dengan visi dan misi organisasi maka diperlukan arahan dalam memberikan pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi.  

Optimalisasi pelayanan dapat dicapai dengan mengacu pada framework ITIL Versi 3. ITIL V3 ini 
secara spesifik melakukan pengkajian terhadap fungsi, operasional, dan atribut organisasi yang diperlukan 
agar tata kelola operasional dapat dioptimsi secara penuh dengan ke dalam 5 kategori yaitu 

Delivery Service (Desain Pelayanan), Transition Service (Transisi Pelayanan), 
(Operasional Pelayanan), dan Service Continual Improvement (Perbaikan Layanan 

ujuan daripada penelitian ini, sebagai berikut : 
Memperoleh gambaran Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini yang 
diharapkan dapat sebagai referensi manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam peningkatan 

matangan (maturity level) Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif 

Memberikan rekomendasi bagi perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah 

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan 
Bagaimanakah tingkat kematangan (maturity level) Manajemen Pelayanan SI 

TI saat ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?. 2) Rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan untuk 
perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?.  

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI pada 
(AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menggunakan framework 

Service Strategy (Strategi Pelayanan), Delivery Service (Desain Pelayanan), 
(Transisi Pelayanan), Service Operation (Operasional Pelayanan), untuk tahun 

2.1 Pengertian Manajemen Pelayanan 
Cartlidge, et all dalam buku “An Introductory Overview of ITIL® V3”, menjelaskan bahwa “

service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want
without the ownership of specific costs and risks”.[1]. Pelayanan adalah  sebuah cara untuk menyajikan nilai 
kepada konsumen dengan cara memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh  konsumen tanpa mempunyai 

Pelayanan didefinisikan oleh Cartlidge, et all dalam  buku “An Introductory Overview 
a set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in 

]. Manajemen Pelayanan adalah sejumlah kemampuan organisasional yang 
dikhususkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk sebuah pelayanan. 

2.2 Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi 
Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi atau Information Technolgy Service Manajemen

efinisikan secara sederhana dalam Wikipedia Bahasa Indonesia sebagai sebuah disiplin yang digunakan 
untuk mengelola organisasi dalam menghasilkan pelayanan TI dari sudut pandang pelanggan. 

ITIL V3 Application Support, Volume 1 Service Management For Application Support,” 
Service Management (ITSM) is a process-based management practice that aligns the 

delivery of information technology (IT) services with the needs of the business by emphasizing outcomes that 
provide benefits to customers. IT organizations provide a wide variety of services that include infrastructure 
support, application development, and application support. [2]. IT Service Management (ITSM) adalah 
praktik manajemen berbasis proses yang sejalan penyediaan layanan (TI) dengan kebutuhan bisnis dengan 
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proses verifikasi data selesai dilakukan. Rektor UIN Jakarta menyatakan bahwa untuk meningkatkan 
Perolehan ISO 9001:2008 tak lain 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini sudah menggunakan sistem 
informasi dan teknologi informasi sebagai sarana Manajemen Pelayanan. Agar Manajemen Pelayanan 

Teknologi Informasi (TI) yang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
benar sesuai dengan visi dan misi organisasi maka diperlukan arahan dalam memberikan pelayanan 

ai dengan mengacu pada framework ITIL Versi 3. ITIL V3 ini 
secara spesifik melakukan pengkajian terhadap fungsi, operasional, dan atribut organisasi yang diperlukan 
agar tata kelola operasional dapat dioptimsi secara penuh dengan ke dalam 5 kategori yaitu Service Strategy 

(Transisi Pelayanan), Service 
(Perbaikan Layanan 

Memperoleh gambaran Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini yang 
diharapkan dapat sebagai referensi manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam peningkatan 

) Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif 

Memberikan rekomendasi bagi perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah 

enulis dapat merumuskan permasalahan 
) Manajemen Pelayanan SI 

. 2) Rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan untuk 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI pada 
Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menggunakan framework 

(Desain Pelayanan), 
(Operasional Pelayanan), untuk tahun layanan 

V3”, menjelaskan bahwa “A 
service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want to achieve 

sebuah cara untuk menyajikan nilai 
kepada konsumen dengan cara memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh  konsumen tanpa mempunyai 

Cartlidge, et all dalam  buku “An Introductory Overview 
a set of specialized organizational capabilities for providing value to customers in 

kemampuan organisasional yang 

Information Technolgy Service Manajemen (ITSM) 
efinisikan secara sederhana dalam Wikipedia Bahasa Indonesia sebagai sebuah disiplin yang digunakan 

untuk mengelola organisasi dalam menghasilkan pelayanan TI dari sudut pandang pelanggan. Computer Aid, 
Service Management For Application Support,” 

based management practice that aligns the 
delivery of information technology (IT) services with the needs of the business by emphasizing outcomes that 
provide benefits to customers. IT organizations provide a wide variety of services that include infrastructure 

[2]. IT Service Management (ITSM) adalah 
n penyediaan layanan (TI) dengan kebutuhan bisnis dengan 



 

berfokus pada hasil yang memberikan manfaat bagi pelanggan. TI organisasi menawarkan berbagai layanan 
yang mencakup dukungan infrastruktur, pengembangan aplikasi dan dukungan dari aplikasi.
 
2.3  Information Technology Infrastructure Library 
 Information Technology Infrastructure Library 
untuk IT Service Management. ITIL dimiliki oleh OGC dan terdiri dari serangkaian publikasi memberikan 
bimbingan pada penyediaan Kualitas IT Services, dan pada Proses dan fasilitas yang diperlukan untuk 
mendukung mereka [8]. Pada tahu 1980an, ITIL versi 1 berhasil dikembangkang oleh 
Commerce (OGC) di Amerika Serikat, terdiri dari 40 volume yang berisi
untuk manajemen TI. Pada pertengahan tahun 1990 hingga 2004 ITIL versi 2 mulai dikembangkan. ITIL 
versi 3 merupakan versi terakhir yang dirilis pada bulan Mei tahun 2007. Pada versi ini telah dilakukan 
penyaringan menjadi 5 inti, yaitu strategy 
process improvement (Proses Perbaikan Berkelanjutan).
 
2.4 Siklus Hidup Pelayanan 
  ITIL versi 3 berisi seperangkat dari 5 publikasi, yaitu inti ITIL yang menyediak
dan kekuatan sebagai kemampuan manajemen layanan organisasi TI [2]. Setiap publikasi menunjukkan fase 
siklus hidup yang masing-masing yaitu : 
 

1.  Service Strategy (Strategi Pelayanan)
Strategi Pelayanan adalah elemen inti dari si
Pelayanan merupakan fase pertama dalam ITIL 
Manajemen Pelayanan ITIL) dan digunakan untuk menyediakan seluruh strategi bagi pelayanan TI 
yang sudah direncanakan oleh organisasi. 

2.  Service Design (Desain Pelayanan)
Pada tahap ini, layanan baru atau perubahan layanan yang telah diselaraskan dengan proses bisnis dan 
telah ditetapkan dalam Service Strategy
pengenalan dalam lingkungan produksi([2],14). Pada tahap ini juga 
pengelolaan penyampaian layanan atau 

3.  Service Transition (Transisi Layanan)
 Transisi Layanan merupakan  fase dimana layanan baru atau layanan yang telah diubah dialihkan ke 

layanan operasional sambil mengontrol resiko gangguan layanan dan kegagalan bisnis ([2], 17).
4.  Service Operation (Operasional Layanan)

Operasional Layanan merupakan tempat dimana nilai layanan akan diperoleh pada saat peryama 
direalisasikan kepada pelanggan ([2],19). Operasional La
layanan yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan

5.  Continual Service Improvement 
Tahap Perbaikan Layanan Berkelanjutan ini bertanggungjawab untuk secara terus menerus 
menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis ([2],22). 

 
2.5  Implementasi ITIL 
  Implemetasi ITIL dilakukan dengan mengevaluasi seluruh komponen/perangkat 
dengan TI untuk divisi TI pada organisasi. Evaluasi dilakukan dengan rangka memastikan pengelolaan TI 
telah sesuai dengan ketetapan dan standar yang berlaku yang lebih dikenal dengan audit. Aktivitas audit itu 
pada dasarnya merupakan kegiatan penemuan ketidakpatutan proses yang ada terhadap standar pengelolaan 
aktivitas terkait. Hasil dari audit  berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas 
dan perbaikan berkelanjutan dari proses TI.  
 
2.6 Maturity Level (Tingkat Kematangan)

Tingkat Kematangan adalah sebuah sistem untuk mengukur proses kematangan organisasi [4]. 
Kematangan organisasi mengacu pada kemampuan organiasi untuk berkinerja. Pendekatan yang digunakan 
berasal dari model maturity Software Engineering Institut
pengembangan software. Tingkat 0 – Existent, 
bahkan tidak mengenal kalau ada persoalan yang perlu diperhatikan
dan kegiatan-kegiatan mendasar sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Tingkat 
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berfokus pada hasil yang memberikan manfaat bagi pelanggan. TI organisasi menawarkan berbagai layanan 
yang mencakup dukungan infrastruktur, pengembangan aplikasi dan dukungan dari aplikasi.

ormation Technology Infrastructure Library  
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) merupakan satu set panduan 

. ITIL dimiliki oleh OGC dan terdiri dari serangkaian publikasi memberikan 
penyediaan Kualitas IT Services, dan pada Proses dan fasilitas yang diperlukan untuk 

mendukung mereka [8]. Pada tahu 1980an, ITIL versi 1 berhasil dikembangkang oleh Office of Government 
(OGC) di Amerika Serikat, terdiri dari 40 volume yang berisi “best practice” yang sebagian besar 

untuk manajemen TI. Pada pertengahan tahun 1990 hingga 2004 ITIL versi 2 mulai dikembangkan. ITIL 
versi 3 merupakan versi terakhir yang dirilis pada bulan Mei tahun 2007. Pada versi ini telah dilakukan 

strategy (strategi), design (desain), transition (transisi),
(Proses Perbaikan Berkelanjutan). 

ITIL versi 3 berisi seperangkat dari 5 publikasi, yaitu inti ITIL yang menyediakan struktur, stabilitas, 
dan kekuatan sebagai kemampuan manajemen layanan organisasi TI [2]. Setiap publikasi menunjukkan fase 

masing yaitu :  

(Strategi Pelayanan) 
Strategi Pelayanan adalah elemen inti dari siklus hidup manajemen pelayanan ITIL ([
Pelayanan merupakan fase pertama dalam ITIL Service Management Lifecycle 
Manajemen Pelayanan ITIL) dan digunakan untuk menyediakan seluruh strategi bagi pelayanan TI 
yang sudah direncanakan oleh organisasi.  

(Desain Pelayanan) 
Pada tahap ini, layanan baru atau perubahan layanan yang telah diselaraskan dengan proses bisnis dan 

Service Strategy, didesain dan dikembangkan dan digunakan sebagai 
pengenalan dalam lingkungan produksi([2],14). Pada tahap ini juga dikembangkan tata cara dan 
pengelolaan penyampaian layanan atau service delivery (SD). 

(Transisi Layanan) 
Transisi Layanan merupakan  fase dimana layanan baru atau layanan yang telah diubah dialihkan ke 

ngontrol resiko gangguan layanan dan kegagalan bisnis ([2], 17).
(Operasional Layanan) 

Operasional Layanan merupakan tempat dimana nilai layanan akan diperoleh pada saat peryama 
direalisasikan kepada pelanggan ([2],19). Operasional Layanan merupakan tahapan dari siklus hidup 
layanan yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. 
Continual Service Improvement (Perbaikan Layanan Berkelanjutan) 
Tahap Perbaikan Layanan Berkelanjutan ini bertanggungjawab untuk secara terus menerus 
menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis ([2],22).  

Implemetasi ITIL dilakukan dengan mengevaluasi seluruh komponen/perangkat 
dengan TI untuk divisi TI pada organisasi. Evaluasi dilakukan dengan rangka memastikan pengelolaan TI 
telah sesuai dengan ketetapan dan standar yang berlaku yang lebih dikenal dengan audit. Aktivitas audit itu 

n penemuan ketidakpatutan proses yang ada terhadap standar pengelolaan 
aktivitas terkait. Hasil dari audit  berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas 
dan perbaikan berkelanjutan dari proses TI.   

ematangan) 
Tingkat Kematangan adalah sebuah sistem untuk mengukur proses kematangan organisasi [4]. 

Kematangan organisasi mengacu pada kemampuan organiasi untuk berkinerja. Pendekatan yang digunakan 
maturity Software Engineering Institute dari ITGI yang mendefinisikan untuk kapabilitas 

Existent, Sama sekali tidak ada proses yang dapat dikenali. 
bahkan tidak mengenal kalau ada persoalan yang perlu diperhatikan. Tingkat 2 – Repeatable

kegiatan mendasar sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Tingkat 
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berfokus pada hasil yang memberikan manfaat bagi pelanggan. TI organisasi menawarkan berbagai layanan 
yang mencakup dukungan infrastruktur, pengembangan aplikasi dan dukungan dari aplikasi. 

merupakan satu set panduan Best Practice 
. ITIL dimiliki oleh OGC dan terdiri dari serangkaian publikasi memberikan 

penyediaan Kualitas IT Services, dan pada Proses dan fasilitas yang diperlukan untuk 
Office of Government 

“best practice” yang sebagian besar 
untuk manajemen TI. Pada pertengahan tahun 1990 hingga 2004 ITIL versi 2 mulai dikembangkan. ITIL 
versi 3 merupakan versi terakhir yang dirilis pada bulan Mei tahun 2007. Pada versi ini telah dilakukan 

(transisi), dan continual 

an struktur, stabilitas, 
dan kekuatan sebagai kemampuan manajemen layanan organisasi TI [2]. Setiap publikasi menunjukkan fase 

klus hidup manajemen pelayanan ITIL ([1],12). Strategi 
Service Management Lifecycle (Siklus Hidup 

Manajemen Pelayanan ITIL) dan digunakan untuk menyediakan seluruh strategi bagi pelayanan TI 

Pada tahap ini, layanan baru atau perubahan layanan yang telah diselaraskan dengan proses bisnis dan 
, didesain dan dikembangkan dan digunakan sebagai 

dikembangkan tata cara dan 

Transisi Layanan merupakan  fase dimana layanan baru atau layanan yang telah diubah dialihkan ke 
ngontrol resiko gangguan layanan dan kegagalan bisnis ([2], 17). 

Operasional Layanan merupakan tempat dimana nilai layanan akan diperoleh pada saat peryama 
yanan merupakan tahapan dari siklus hidup 

layanan TI.  

Tahap Perbaikan Layanan Berkelanjutan ini bertanggungjawab untuk secara terus menerus 

Implemetasi ITIL dilakukan dengan mengevaluasi seluruh komponen/perangkat yang berkaitan 
dengan TI untuk divisi TI pada organisasi. Evaluasi dilakukan dengan rangka memastikan pengelolaan TI 
telah sesuai dengan ketetapan dan standar yang berlaku yang lebih dikenal dengan audit. Aktivitas audit itu 

n penemuan ketidakpatutan proses yang ada terhadap standar pengelolaan 
aktivitas terkait. Hasil dari audit  berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas 

Tingkat Kematangan adalah sebuah sistem untuk mengukur proses kematangan organisasi [4]. 
Kematangan organisasi mengacu pada kemampuan organiasi untuk berkinerja. Pendekatan yang digunakan 

dari ITGI yang mendefinisikan untuk kapabilitas 
Sama sekali tidak ada proses yang dapat dikenali. Perusahaan 

Repeatable, proses-proses 
kegiatan mendasar sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Tingkat 3 – Define, 



 

semua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasikan dan 
terintegrasi bersama-sama. Tingkat 4 
secara rinci pada proses-proses dan kualitasnya dan hampir mendekati adanya peningkatan. Tingkat 
Optimised, peningkatan proses secara terus menerus diadopsi.[3] 

Proses dan kegiatan dikatakan matang. Tingkat kematangan dirancang sebagai profile proses TI, 
sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. 
 
2.7  Pola Pikir 
Penelitian ini meliputi input, proses dan output. 
1.  

 

Kondisi Saat ini :
Tata Kelola 

Layanan TI UIN 
Jakarta

INPUT

 
Berdasarkan pada gambar pola pikir penelitian tersebut bahwa input pen

TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya pada 
bagian proses, dengan menggunakan panduan literatur ITIL V3 maka dibuat kuisioner untuk masing
domain service yaitu service strategy, service design, service transition, 
disebarkan kepada 12 responden ahli yang sudah dipilih dengan menggunakan metode 
Adapun jumlah pernyataan 597 untuk semua domain.  Output dari penelitia
data lapangan hasil pengisian kuisioner oleh responden ahli. Data lapangan ini kemudian diolah dengan 
bantuan MS. Excel yang menghasilkan nilai Tingkat Kematangan untuk masing
Tingkat Kematangan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi
manajemen layanan TI SI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya untuk layanan 
System (AIS). 
 
2.8 Hipotesis 
 Berdasarkan pada penelitian terdahulu [RAH 2009] dan [FIT 
ini, “Diduga tingkat kematangan Manajemen Pelayanan SI TI
level 2 – Repeatable  mengarah ke defined
 
2.9 Pengolahan Data 

Proses pengolahan data menggunakan template yang dis
seperti pada gambar 2 berikut : 
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emua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasikan dan 
4 – Manage, proses-proses telah diukur melalui pengumpulan data 

proses dan kualitasnya dan hampir mendekati adanya peningkatan. Tingkat 
eningkatan proses secara terus menerus diadopsi.[3]  

Proses dan kegiatan dikatakan matang. Tingkat kematangan dirancang sebagai profile proses TI, 
sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. 

Penelitian ini meliputi input, proses dan output. Secara visual pola pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 

ITIL V3

SS SOSTSD

Proses Survei :
- penyebaran kuisioner
- purposive sampling
- jumlah responden 12  orang
- jumlah pernyataan 597

Kematangan 
setiap 

domain

Rekomendasi 
Perbaikan 

Hasil 
data 

lapangan

PROSES OUTPUT

 
Gambar 1. Pola Pikir Penelitian 

Berdasarkan pada gambar pola pikir penelitian tersebut bahwa input penelitian ini adalah kondisi SI 
TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya pada Academics Information Systems (AIS) saat ini. Pada 
bagian proses, dengan menggunakan panduan literatur ITIL V3 maka dibuat kuisioner untuk masing

rvice strategy, service design, service transition, dan service operation
disebarkan kepada 12 responden ahli yang sudah dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling
Adapun jumlah pernyataan 597 untuk semua domain.  Output dari penelitian ini merupakan data primer yaitu 
data lapangan hasil pengisian kuisioner oleh responden ahli. Data lapangan ini kemudian diolah dengan 
bantuan MS. Excel yang menghasilkan nilai Tingkat Kematangan untuk masing-masing domain. Nilai 

ut menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi-rekomendasi perbaikan 
manajemen layanan TI SI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya untuk layanan Academic Information 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu [RAH 2009] dan [FIT 2009] maka hipotesis pada penelitian 
ini, “Diduga tingkat kematangan Manajemen Pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada 

defined”. 

Proses pengolahan data menggunakan template yang disediakan oleh ITSMF dengan bantuan ms.excel, 
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emua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasikan dan 
proses telah diukur melalui pengumpulan data 

proses dan kualitasnya dan hampir mendekati adanya peningkatan. Tingkat 5 – 

Proses dan kegiatan dikatakan matang. Tingkat kematangan dirancang sebagai profile proses TI, 
sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang.  

Secara visual pola pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 

elitian ini adalah kondisi SI 
(AIS) saat ini. Pada 

bagian proses, dengan menggunakan panduan literatur ITIL V3 maka dibuat kuisioner untuk masing-masing 
service operation.yang akan 

purposive sampling. 
n ini merupakan data primer yaitu 

data lapangan hasil pengisian kuisioner oleh responden ahli. Data lapangan ini kemudian diolah dengan 
masing domain. Nilai 

rekomendasi perbaikan 
Academic Information 

2009] maka hipotesis pada penelitian 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada 

ediakan oleh ITSMF dengan bantuan ms.excel, 



 

Gambar 2. Template Penilaian Tingkat Kematangan ITIL Versi 3 [

Penjelasan dari template pada gambar II
a. Bagian 1 menjelaskan tingkat kematangan yang dari level 
b. Bagian 2 merupakan bagian dimana peneliti menuliskan daftar nama responden (sesuai dengan 

jumlah responden yang digunakan)
c. Bagian 3 merupakan daftar pernyata
d. Bagian 4 merupakan daftar pernyataan untuk 
e. Bagian 5 merupakan daftar pernyataan untuk 
f. Bagian 6 merupakan daftar pernyataan untuk 
g. Bagian 7 merupakan bagian pengisian nilai dari 

dijumlahkan dan dirata-rata. 
Pada setiap domain dilakukan proses aritmatika untuk mendapatkan nilai tingkat kematangan. Nilai 
rata-rata setiap komponen dalam domain akan disajikan dengan menggunakan diagram laba
 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis  
 Rekapitulasi dari seluruh domain akan menentukan tingkat kematangan manajemen pelayanan saat ini 
pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses 
rekomendasi perbaikan pelayanan berkelanjutan. Hasil rekapitulasi
domain ITIL V3 disajikan pada tabel 1 dan 
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. Template Penilaian Tingkat Kematangan ITIL Versi 3 [5]  

 
pada gambar II-10  tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

Bagian 1 menjelaskan tingkat kematangan yang dari level - 1 Initial  sampai level 
Bagian 2 merupakan bagian dimana peneliti menuliskan daftar nama responden (sesuai dengan 
jumlah responden yang digunakan) 
Bagian 3 merupakan daftar pernyataan untuk Service Strategy 
Bagian 4 merupakan daftar pernyataan untuk Service Design 
Bagian 5 merupakan daftar pernyataan untuk Service Transition 
Bagian 6 merupakan daftar pernyataan untuk Service Operational 
Bagian 7 merupakan bagian pengisian nilai dari responden untuk masing-masing pernyataan yang 

Pada setiap domain dilakukan proses aritmatika untuk mendapatkan nilai tingkat kematangan. Nilai 
rata setiap komponen dalam domain akan disajikan dengan menggunakan diagram laba

Rekapitulasi dari seluruh domain akan menentukan tingkat kematangan manajemen pelayanan saat ini 
pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses 
rekomendasi perbaikan pelayanan berkelanjutan. Hasil rekapitulasi hasil tingkat kematangan untuk semua 
domain ITIL V3 disajikan pada tabel 1 dan juga ditampilkan dalam diagram laba-laba seperti pada gambar 3.
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]   

sampai level – 5 Optimising.  
Bagian 2 merupakan bagian dimana peneliti menuliskan daftar nama responden (sesuai dengan 

masing pernyataan yang 

Pada setiap domain dilakukan proses aritmatika untuk mendapatkan nilai tingkat kematangan. Nilai 
rata setiap komponen dalam domain akan disajikan dengan menggunakan diagram laba-laba.  

Rekapitulasi dari seluruh domain akan menentukan tingkat kematangan manajemen pelayanan saat ini 
pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses 

hasil tingkat kematangan untuk semua 
laba seperti pada gambar 3. 



 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengisian Kuisioner 

 
Pada tabel 1 terlihat bahwa untuk semua domain ITIL V3 dengan jumlah pernyataan 597, diperoleh 

tingkat kematangan rata-rata seluruh domain pada level 
gambar 3 berikut ini. 
 

Gambar 3. Diagram Laba

Pada gambar 3, terdapat 3 domain yaitu 
berada diantara tingkat 2 dan 3. Artinya ketiga domain tersebut sudah mulai proses
tingkat 3, dimana semua proses dan kegiatan sudah didokumentasikan, distandarisasi serta terintegrasi 
bersama-sama. Ketiga domain, dalam hal ini dalam 
standarisasi dan penerapan integrasi pada setiap proses manajemen pelayanan. Untuk domain 
operation masih berada 1 tingkat di bawah tingkat kematangan rata
berada di tingkat 1. Hal ini berarti seluruh proses pada 
kacau dan tidak terdefinisikan. 

  
3.2 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil kuisioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
hipotesis. Hipotesis awal yang diambil berdasarkan penelitian terdahulu [7] dan [5] adalah bahwa diduga 
tingkat kematangan Manajemen Pelayanan SI TI
Repeatable  mengarah ke defined. Pada uji hipotesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil 
pengolahan  data kuisioner diperoleh data bahwa kematangan manajemen pelayanan SI TI untuk semua 
domain ITIL Versi 3 berada pada level 2 
 
3.3 Temuan 

 Mengacu pada hasil analisa data yang dibandingkan dengan proses
versi 3 maka ditemukan kondisi tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta saat ini berada pada tingkat 2 
sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Untuk meningkatkan kondisi saat ini agar lebih baik 
lagi di masa yang akan datang maka perlu adanya target tingkat kematangan. Target tingkat kematangan ini 
dapat ditentukan berdasarkan pada kondisi saat ini dan juga mengacu pada kondisi internal UIN Syarif 
Hidayatullah (visi, misi, dan arah pengembangan) serta kondisi internal dari PUSKOM (Pusat Komputer dan 
Sistem Informasi) yang merupakan departemen TI UIN S
maka target tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah adalah pada Tingkat 
– Define, semua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasi
dan terintegrasi bersama-sama. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengisian Kuisioner  

 

Pada tabel 1 terlihat bahwa untuk semua domain ITIL V3 dengan jumlah pernyataan 597, diperoleh 
rata seluruh domain pada level 2 – Repeatable. Secara visual disajikan dalam 

 
Diagram Laba-laba Hasil Rekapitulasi Seluruh Domain  

 
Pada gambar 3, terdapat 3 domain yaitu service strategy, service design, dan  

berada diantara tingkat 2 dan 3. Artinya ketiga domain tersebut sudah mulai proses-proses untuk menuju 
tingkat 3, dimana semua proses dan kegiatan sudah didokumentasikan, distandarisasi serta terintegrasi 

sama. Ketiga domain, dalam hal ini dalam proses pematangan konsep-konsep, pemilihan 
standarisasi dan penerapan integrasi pada setiap proses manajemen pelayanan. Untuk domain 

masih berada 1 tingkat di bawah tingkat kematangan rata-rata manajemen pelayanan saat ini yaitu 
tingkat 1. Hal ini berarti seluruh proses pada service operation masih bersifat 

Berdasarkan hasil kuisioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
tesis awal yang diambil berdasarkan penelitian terdahulu [7] dan [5] adalah bahwa diduga 

tingkat kematangan Manajemen Pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada level 2 
. Pada uji hipotesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil 

pengolahan  data kuisioner diperoleh data bahwa kematangan manajemen pelayanan SI TI untuk semua 
domain ITIL Versi 3 berada pada level 2 – Repeatable, sehingga hipotesis pada penelitian ini

Mengacu pada hasil analisa data yang dibandingkan dengan proses-proses yang ada di dalam ITIL 
versi 3 maka ditemukan kondisi tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta saat ini berada pada tingkat 2 – Repeatable. Artinya proses-proses dan kegiatan-
sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Untuk meningkatkan kondisi saat ini agar lebih baik 
lagi di masa yang akan datang maka perlu adanya target tingkat kematangan. Target tingkat kematangan ini 
apat ditentukan berdasarkan pada kondisi saat ini dan juga mengacu pada kondisi internal UIN Syarif 

Hidayatullah (visi, misi, dan arah pengembangan) serta kondisi internal dari PUSKOM (Pusat Komputer dan 
Sistem Informasi) yang merupakan departemen TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hal tersebut 
maka target tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah adalah pada Tingkat 

emua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasi
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Pada tabel 1 terlihat bahwa untuk semua domain ITIL V3 dengan jumlah pernyataan 597, diperoleh 
. Secara visual disajikan dalam 

 

 service transition, 
proses untuk menuju 

tingkat 3, dimana semua proses dan kegiatan sudah didokumentasikan, distandarisasi serta terintegrasi 
konsep, pemilihan 

standarisasi dan penerapan integrasi pada setiap proses manajemen pelayanan. Untuk domain service 
rata manajemen pelayanan saat ini yaitu 

masih bersifat ad-hoc atau masih 

Berdasarkan hasil kuisioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
tesis awal yang diambil berdasarkan penelitian terdahulu [7] dan [5] adalah bahwa diduga 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada pada level 2 – 
. Pada uji hipotesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil 

pengolahan  data kuisioner diperoleh data bahwa kematangan manajemen pelayanan SI TI untuk semua 
, sehingga hipotesis pada penelitian ini diterima.  

proses yang ada di dalam ITIL 
versi 3 maka ditemukan kondisi tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah 

-kegiatan mendasar 
sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. Untuk meningkatkan kondisi saat ini agar lebih baik 
lagi di masa yang akan datang maka perlu adanya target tingkat kematangan. Target tingkat kematangan ini 

apat ditentukan berdasarkan pada kondisi saat ini dan juga mengacu pada kondisi internal UIN Syarif 
Hidayatullah (visi, misi, dan arah pengembangan) serta kondisi internal dari PUSKOM (Pusat Komputer dan 

yarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hal tersebut 
maka target tingkat kematangan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah adalah pada Tingkat 3 

emua proses dan kegiatan sudah didefinisikan/ditetapkan, didokumentasikan, distandarisasikan 



 

 
3.4 Rekomendasi 
 Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan manajemen pelayanan SI TI UIN
Jakarta mengacu pada hasil analisa data untuk masing
 

A. Service Strategy (Strategi Pelayanan)
1) Teknologi dan Strategi 
 Manajemen menentukan strategi

menanggapi resiko-resiko yang mempengaruhi layanan. 
2) Strategi untuk Taktis dan Opersional
 Manajemen penyedia layanan harus 

proses desain dan transisi layanan berjalan dengan baik.
3) Strategi dan Organisasi 

a. Manajemen penyedia layanan telah menetapkan strategi
organisasi agar layanan yang diberikan dapat menjadi aset bagi organisasi. 

b. Manajemen penyedia layanan bekerjasama dengan bagian anggaran dan juga manajemen 
organisasi dalam membuat rancangan biaya dan kebijakan
 

B. Service Design (Desain Pelayanan)
1) Mengorganisir Desain Pelayanan

a. Pihak manajemen harus 
proses desain layanan baik dari segi
dalam dokumen strategi pelayanan.

b. Penyedia layanan harus melakukan pengukuran pada tingkat tata kelola TI apakah sudah sesuai 
dengan proses bisnis organisasi secara berkala.

2) Proses-proses Desain Pelayanan
Pihak penyedia layanan harus mendefinisikan kembali  
persyaratannya di masing-masing tahap siklus hidup pelayanan

3) Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Desain Pelayanan
Pihak manajemen pengelola layanan 
pelayanan sehingga diperoleh data yang rinci untuk kemudian dijadikan bahan analisis mutu dan 
perbaikan pada kegiatan-kegiatan terkait teknologi desain pelayanan

4) Pertimbangan Teknologi Desain Pelayanan
Pihak manajemen pengelola layanan bekerjasama dengan bagian keuangan dalam menetapkan 
anggaran investasi teknologi yang mendukung proses desain layanan.

5) Prinsip-Prinsip Desain Pelayanan
a. Pihak manajemn pengelola layanan sudah mendokumentasikan prinsip
b. Pihak manajemen perlu menunjuk tim khusus untuk mulai proses pengumpulan data

rinci demi perbaikan mutu layanan secara tepat dan tepat. 
6) Pertimbangan Proses penerapan Desain Pelayanan

a. Manajemen pengelola layanan melakukan anal
layanan. 

b. Menetapkan faktor-faktor keberhasilan dan KPI dari desain layanan.
 

C. Service Transition (Transisi Pelayanan)
1) Praktek Manajemen Pelayanan

a. Manajemen penyedia layanan sudah mengarah pada proses pengumpulan data untuk mengukur 
dan memperbaiki mutu pelayanan secara cepat. 

b. Membuat tim khusus dalam proses pengumpulan dan analisisnya serta menetapkan alat yang 
digunakan dalam melakukan pengukuran.

2) Proses-Proses Transisi Pelayanan
 Manajemen penyedia layanan sudah membuat kebijakan

dengan hal-hal transisi pelayanan.
3) Implementasi Transisi Pelayanan
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Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan manajemen pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta mengacu pada hasil analisa data untuk masing-masing domain, sebagai berikut : 

i Pelayanan) 

Manajemen menentukan strategi-strategi dalam proses analisis terhadap pelayanan serta cara 
resiko yang mempengaruhi layanan.  

Strategi untuk Taktis dan Opersional 
Manajemen penyedia layanan harus terus mengacu pada pilihan-pilihan strategi yang ada agar 
proses desain dan transisi layanan berjalan dengan baik. 

Manajemen penyedia layanan telah menetapkan strategi-strategi yang selaras  strategi bisnis 
organisasi agar layanan yang diberikan dapat menjadi aset bagi organisasi.  
Manajemen penyedia layanan bekerjasama dengan bagian anggaran dan juga manajemen 

asi dalam membuat rancangan biaya dan kebijakan-kebijakan outsourcing.

(Desain Pelayanan) 
Mengorganisir Desain Pelayanan 

harus mengontrol dan memonitoring penyedia layanan dalam menangani 
proses desain layanan baik dari segi finansial maupun sasaran layanan seperti yang tercantum 
dalam dokumen strategi pelayanan. 
Penyedia layanan harus melakukan pengukuran pada tingkat tata kelola TI apakah sudah sesuai 
dengan proses bisnis organisasi secara berkala. 

Pelayanan 
Pihak penyedia layanan harus mendefinisikan kembali  semua aspek dari sebuah pelayanan 

masing tahap siklus hidup pelayanan. 
kegiatan yang terkait dengan Desain Pelayanan 

Pihak manajemen pengelola layanan mengevaluasi seluruh kegiatan terkait dengan desain 
pelayanan sehingga diperoleh data yang rinci untuk kemudian dijadikan bahan analisis mutu dan 

kegiatan terkait teknologi desain pelayanan 
Pertimbangan Teknologi Desain Pelayanan 

hak manajemen pengelola layanan bekerjasama dengan bagian keuangan dalam menetapkan 
anggaran investasi teknologi yang mendukung proses desain layanan. 

Prinsip Desain Pelayanan 
Pihak manajemn pengelola layanan sudah mendokumentasikan prinsip-prinsip
Pihak manajemen perlu menunjuk tim khusus untuk mulai proses pengumpulan data
rinci demi perbaikan mutu layanan secara tepat dan tepat.  

Pertimbangan Proses penerapan Desain Pelayanan 
Manajemen pengelola layanan melakukan analisis terhadap dampak dan resiko proses desain 

faktor keberhasilan dan KPI dari desain layanan. 

(Transisi Pelayanan) 
Praktek Manajemen Pelayanan 

Manajemen penyedia layanan sudah mengarah pada proses pengumpulan data untuk mengukur 
dan memperbaiki mutu pelayanan secara cepat.  
Membuat tim khusus dalam proses pengumpulan dan analisisnya serta menetapkan alat yang 
digunakan dalam melakukan pengukuran. 

Proses Transisi Pelayanan 
Manajemen penyedia layanan sudah membuat kebijakan-kebijakan yang terdokumentasi terkait 

hal transisi pelayanan. 
Implementasi Transisi Pelayanan 
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Syarif Hidayatullah 

strategi dalam proses analisis terhadap pelayanan serta cara 

pilihan strategi yang ada agar 

strategi yang selaras  strategi bisnis 

Manajemen penyedia layanan bekerjasama dengan bagian anggaran dan juga manajemen 
outsourcing. 

mengontrol dan memonitoring penyedia layanan dalam menangani 
finansial maupun sasaran layanan seperti yang tercantum 

Penyedia layanan harus melakukan pengukuran pada tingkat tata kelola TI apakah sudah sesuai 

sebuah pelayanan TI dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan terkait dengan desain 
pelayanan sehingga diperoleh data yang rinci untuk kemudian dijadikan bahan analisis mutu dan 

hak manajemen pengelola layanan bekerjasama dengan bagian keuangan dalam menetapkan 

prinsip desain layanan.  
Pihak manajemen perlu menunjuk tim khusus untuk mulai proses pengumpulan data-data secara 

isis terhadap dampak dan resiko proses desain 

Manajemen penyedia layanan sudah mengarah pada proses pengumpulan data untuk mengukur 

Membuat tim khusus dalam proses pengumpulan dan analisisnya serta menetapkan alat yang 

kebijakan yang terdokumentasi terkait 



 

 Manajemen penyedia layanan mulai melakukan kajian terhadap kebij
dengan transisi layanan. 

4) Mengorganisir Transisi Pelayanan
 Manajemen penyedia layanan menentukan orang

transisi pelayanan.  
5) Pertimbangan Teknologi Transisi Pelayanan
 Manajemen menyiapkan semua teknologi yang terkait dengan transisi layanan agar proses transisi 

layanan dapat berjalan dengan lancar. Manajemen bekerjasama dengan vendor serta bagian 
keuangan organisasi agar mudah dalam penyediaan seluruh peralatan. 

6) Kegiatan umum dalam Transisi Pelayanan
 Manajemen mengatur cara berkomunikasi dan juga menetapkan komitmen dalam proses transisi 

pelayanan. Mendesiminasikan kepada pimpinan organisasi perubahan
terbaik selama proses transisi pelayanan

7) Prinsip-prinsip Transisi Pelayanan
 Manajemen penyedia layanan sudah membuat dokumen :

a) maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan. 
b) maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses 
c) maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan 
d) maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan 
e) maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan evaluasi.
 Pihak manajemen penyedia layanan menunjuk tim yang berkompeten untuk merancang proses 

pengukuran terhadap mutu demi perbaikan layanan dengan cepat.
 

D. Service Operation (Operasional Pelayanan)
1) Kegiatan yang harus ada untuk keberhasilan manajemen insiden

Manajemen penyedia layanan membentuk tim khusus untuk merancang  membuat Standar 
Operational Prosedur (SOP) terkait dengan proses

2) Ukuran Manajemen Insiden 
 Mengacu pada best practice

indicator) bagi manajemen insiden. 
3) Proses Interaksi Manajemen Insiden
 Manajemen penyedia layanan merancang proses interaksi manajemen insiden dengan mengacu 

pada best practice yang ada dengan bimbingan dari konsultan eksternal.
 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan dalam penelitian ini, kemudian 
dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:  

1. Tingkat kematangan Manajemen Pelaya
umum berada pada level 2 - Repeatable 
sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan. 

2. Rekomendasi-rekomendasi berikut ini yang diberikan untuk 
TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
masing-masing proses dalam domain 
operation. 
 

4.2 Saran 
Saran yang akan diberikan merupakan r

perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rekomendasi berdasarkan pada 
implikasi penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu :
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Manajemen penyedia layanan mulai melakukan kajian terhadap kebijakan

Mengorganisir Transisi Pelayanan 
Manajemen penyedia layanan menentukan orang-orang yang bertanggung jawab pada pengelolaan 

Pertimbangan Teknologi Transisi Pelayanan 
Manajemen menyiapkan semua teknologi yang terkait dengan transisi layanan agar proses transisi 
layanan dapat berjalan dengan lancar. Manajemen bekerjasama dengan vendor serta bagian 
keuangan organisasi agar mudah dalam penyediaan seluruh peralatan.  

an umum dalam Transisi Pelayanan 
Manajemen mengatur cara berkomunikasi dan juga menetapkan komitmen dalam proses transisi 
pelayanan. Mendesiminasikan kepada pimpinan organisasi perubahan-perubahan dan solusi
terbaik selama proses transisi pelayanan. 

prinsip Transisi Pelayanan 
Manajemen penyedia layanan sudah membuat dokumen : 

maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan.  
maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses change management 
maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan Deployment Release
maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan pengujian dan validasi layanan.
maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup proses transisi layanan evaluasi. 
Pihak manajemen penyedia layanan menunjuk tim yang berkompeten untuk merancang proses 
pengukuran terhadap mutu demi perbaikan layanan dengan cepat. 

(Operasional Pelayanan) 
Kegiatan yang harus ada untuk keberhasilan manajemen insiden 

jemen penyedia layanan membentuk tim khusus untuk merancang  membuat Standar 
Operational Prosedur (SOP) terkait dengan proses-proses service operation 

best practice maka pihak manajemen bisa menetapkan KPI (
) bagi manajemen insiden.  

Proses Interaksi Manajemen Insiden 
Manajemen penyedia layanan merancang proses interaksi manajemen insiden dengan mengacu 

yang ada dengan bimbingan dari konsultan eksternal. 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan dalam penelitian ini, kemudian 
dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

anajemen Pelayanan SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini secara 
Repeatable yaitu semua proses-proses dan kegiatan-

sudah ada/melekat dan ada sebuah tingkat kedisplinan.  
rekomendasi berikut ini yang diberikan untuk meningkatkan manajemen pelayanan SI 

TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan mengacu pada 
masing proses dalam domain service strategy, service design, service transition, 

Saran yang akan diberikan merupakan rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk 
perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rekomendasi berdasarkan pada 

penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu : 
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akan-kebijakan terkait 

orang yang bertanggung jawab pada pengelolaan 

Manajemen menyiapkan semua teknologi yang terkait dengan transisi layanan agar proses transisi 
layanan dapat berjalan dengan lancar. Manajemen bekerjasama dengan vendor serta bagian 

Manajemen mengatur cara berkomunikasi dan juga menetapkan komitmen dalam proses transisi 
perubahan dan solusi-solusi 

Deployment Release. 
pengujian dan validasi layanan. 

Pihak manajemen penyedia layanan menunjuk tim yang berkompeten untuk merancang proses 

jemen penyedia layanan membentuk tim khusus untuk merancang  membuat Standar 

maka pihak manajemen bisa menetapkan KPI (key performance 

Manajemen penyedia layanan merancang proses interaksi manajemen insiden dengan mengacu 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan dalam penelitian ini, kemudian 
dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

nan SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini secara 
-kegiatan mendasar 

meningkatkan manajemen pelayanan SI 
yang diberikan mengacu pada 

e transition, dan service 

ekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk 
perbaikan Manajemen Pelayanan SI TI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rekomendasi berdasarkan pada 



 

1. Aspek Kesisteman 
Membuat Standar Operating Prosedur (SOP) untuk setiap proses layanan yang didokumentasikan 
dan distandarisasikan dengan dipandu oleh tenaga ahli dalam bidang ITSM.

2. Aspek Manajerial 
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada (

sosialisasi dan training berkala dari badan sertifikasi khusus ITSM untuk menuju pada level 
berikutnya. 

3. Aspek Penelitian Lanjutan 
Peneliti mengharapkan untuk memonitoring peningkatan tingkat kematangan manajemen pelayanan 
SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu dilakukan penelitian lanjutan berkala guna mendukung 
jalannya proses bisnis organisasi dengan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif 
(wawancara dan cek fisik dokumen dan alat).
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Membuat Standar Operating Prosedur (SOP) untuk setiap proses layanan yang didokumentasikan 
dan distandarisasikan dengan dipandu oleh tenaga ahli dalam bidang ITSM. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada (develop people) dengan memberikan 
sosialisasi dan training berkala dari badan sertifikasi khusus ITSM untuk menuju pada level 

memonitoring peningkatan tingkat kematangan manajemen pelayanan 
SI TI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu dilakukan penelitian lanjutan berkala guna mendukung 
jalannya proses bisnis organisasi dengan metode pengumpulan data yang lebih komprehensif 

cara dan cek fisik dokumen dan alat). 
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MODEL PENENTUAN GURU BERPRESTASI PADA SISTEM 
INFORMASI BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN 

PENDEKATAN LOGIKA FUZZY : STUDI KASUS SMK NEGERI 5 

Ruhiat Susanto 
1) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer

2) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komputer

To achieve national education goals, vision and mission of the school, schools need to choose an 
outstanding teacher as a model or example for other teachers in teaching. Determining teachers' 
achievement can push to improve education quality and increase 
teachers in the implementation of tasks, in order to achieve the teacher realized that the principal makes the 
criteria / requirements to determine which teachers are considered as outstanding teachers. To determine 
teachers' achievement is the one approach that can be done using fuzzy logic. And assessment criteria can be 
done by looking at the pedagogical competence, personal competence, social competence, professional 
competence and guiding learners to achieve infra 
approach is expected to be able to choose achievement with effective teachers. Of these criteria then made 
decision support system to determine the outstanding teacher. Constraints faced is the lack of
system that can specifically provide support for decision makers, namely the principal, making it difficult to 
produce an optimal decision. In addition, the necessary supporting data as a basis for decision making will 
have to wait a certain time so that decision
teachers' achievement is further processed by the fuzzy logic approach. With the help of software matlab 
then made a decision support system in terms of determining the ou
research is where the determination of outstanding teachers at SMK Negeri 5 Tangerang more objective and 
more efficient decision making.  
 
Key Word : Decision support system, teachers' achievement, fuzzy logic.
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, visi dan misi sekolah maka sekolah perlu memilih 
guru berprestasi yang dijadikan teladan atau contoh bagi guru lainnya dalam mengajar. Menetapkan guru 
berprestasi dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan motivasi dan 
profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas, agar dapat diwujudkan guru berprestasi tersebut maka 
kepala sekolah membuat kriteria/persyaratan untuk menentukan guru dianggap sebagai guru berpres
 
Identifikasi Masalah 
Penentuan guru berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual yakni 

dengan hasil rapat (musyawarah) melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Cara tersebut dinilai 
kurang efisien dan efektif. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah :
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ABSTRACT 

 
To achieve national education goals, vision and mission of the school, schools need to choose an 

outstanding teacher as a model or example for other teachers in teaching. Determining teachers' 
achievement can push to improve education quality and increase the motivation and professionalism of 
teachers in the implementation of tasks, in order to achieve the teacher realized that the principal makes the 
criteria / requirements to determine which teachers are considered as outstanding teachers. To determine 

achers' achievement is the one approach that can be done using fuzzy logic. And assessment criteria can be 
done by looking at the pedagogical competence, personal competence, social competence, professional 
competence and guiding learners to achieve infra curriculum and / or extra curriculum. With such an 
approach is expected to be able to choose achievement with effective teachers. Of these criteria then made 
decision support system to determine the outstanding teacher. Constraints faced is the lack of
system that can specifically provide support for decision makers, namely the principal, making it difficult to 
produce an optimal decision. In addition, the necessary supporting data as a basis for decision making will 

ime so that decision-making process requires a long time. Criteria determining the 
teachers' achievement is further processed by the fuzzy logic approach. With the help of software matlab 

a decision support system in terms of determining the outstanding teacher. The result of this 
research is where the determination of outstanding teachers at SMK Negeri 5 Tangerang more objective and 

Decision support system, teachers' achievement, fuzzy logic. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, visi dan misi sekolah maka sekolah perlu memilih 
guru berprestasi yang dijadikan teladan atau contoh bagi guru lainnya dalam mengajar. Menetapkan guru 

ong peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan motivasi dan 
profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas, agar dapat diwujudkan guru berprestasi tersebut maka 
kepala sekolah membuat kriteria/persyaratan untuk menentukan guru dianggap sebagai guru berpres

Penentuan guru berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual yakni 
dengan hasil rapat (musyawarah) melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Cara tersebut dinilai 

efektif. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : 
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PENENTUAN GURU BERPRESTASI PADA SISTEM 
INFORMASI BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN 

PENDEKATAN LOGIKA FUZZY : STUDI KASUS SMK NEGERI 5 

To achieve national education goals, vision and mission of the school, schools need to choose an 
outstanding teacher as a model or example for other teachers in teaching. Determining teachers' 

the motivation and professionalism of 
teachers in the implementation of tasks, in order to achieve the teacher realized that the principal makes the 
criteria / requirements to determine which teachers are considered as outstanding teachers. To determine 

achers' achievement is the one approach that can be done using fuzzy logic. And assessment criteria can be 
done by looking at the pedagogical competence, personal competence, social competence, professional 

curriculum and / or extra curriculum. With such an 
approach is expected to be able to choose achievement with effective teachers. Of these criteria then made a 
decision support system to determine the outstanding teacher. Constraints faced is the lack of information 
system that can specifically provide support for decision makers, namely the principal, making it difficult to 
produce an optimal decision. In addition, the necessary supporting data as a basis for decision making will 

making process requires a long time. Criteria determining the 
teachers' achievement is further processed by the fuzzy logic approach. With the help of software matlab 

tstanding teacher. The result of this 
research is where the determination of outstanding teachers at SMK Negeri 5 Tangerang more objective and 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, visi dan misi sekolah maka sekolah perlu memilih 
guru berprestasi yang dijadikan teladan atau contoh bagi guru lainnya dalam mengajar. Menetapkan guru 

ong peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan motivasi dan 
profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas, agar dapat diwujudkan guru berprestasi tersebut maka 
kepala sekolah membuat kriteria/persyaratan untuk menentukan guru dianggap sebagai guru berprestasi. 

Penentuan guru berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang selama ini dilakukan secara manual yakni 
dengan hasil rapat (musyawarah) melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Cara tersebut dinilai 
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1. TIK sebagai skill dan kompetensi
2. TIK sebagai infrastruktur pembelajaran
3. TIK sebagai sumber bahan ajar
4. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran
5. TIK sebagai pendukung manajemen pemb
6. TIK sebagai sistem pendukung keputusan
 
Oleh karena itu perlu metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Salah satu 

pendekatan untuk menentukan guru berprestasi dapat digunakan logika fuzzy dengan menggunakan tool 
matlab. 
 
Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya meliputi SMK Negeri 5 Kota Tangerang
2. Tool yang digunakan adalah Matlab
3. Tahun kajian adalah 2010-2011
4. Kriteria untuk menentukan guru berprestasi menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah :

a. Kompetensi pedagogik
b. Kompetensi kepribadian
c. Kompetensi Sosial
d. Kompetensi Profesional
e. Membimbing peserta didik mencapai prestasi

 
Rumusan Masalah 

Masalah yang dikajikan ini dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana membuat model penentuan guru berprestasi pada sistem informasi 
pendekatan logika fuzzy ? 
 
Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun model penentuan guru berprestasi pada sistem informasi 
belajar mengajar berdasarkan pendekatan logika fuzzy yang teruji.
 
Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi SMK Negeri 5 Tangerang adalah :

a. Bagi kepala sekolah sebagai pembuat keputusan memudahkan untuk menentukan guru berprestasi 
pada sekolah yang dipimpinnya

b. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
2. Manfaat bagi peneliti adalah : 

a. Memberikan pemahaman dalam membangun model penentuan guru berprestasi dengan pendekatan 
logika fuzzy 

b. Memberikan pemahaman mengenai kriteria dalam menentukan guru berprestasi
3. Manfaat bagi lembaga pendidikan adalah :

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan
dalam kehidupan sehari-hari 

4. Manfaat bagi masyarakat adalah : 
a. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan siswa memperoleh ilmu disekolah sudah terpenuhi 
b. Membantu memperbaiki kualitas pendidikan

 
 
2. LANDASAN PEMIKIRAN 
 
Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 
model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 
menyatakan bahwa untuk sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif 
lengkap dengan isu-isu penting, dan mudah berkomunikasi. [EFRAIM2005]
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TIK sebagai skill dan kompetensi 
TIK sebagai infrastruktur pembelajaran 
TIK sebagai sumber bahan ajar 
TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran 
TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran 
TIK sebagai sistem pendukung keputusan 

Oleh karena itu perlu metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Salah satu 
pendekatan untuk menentukan guru berprestasi dapat digunakan logika fuzzy dengan menggunakan tool 

Penelitian ini hanya meliputi SMK Negeri 5 Kota Tangerang 
Tool yang digunakan adalah Matlab 

2011 
Kriteria untuk menentukan guru berprestasi menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah :

Kompetensi pedagogik 
petensi kepribadian 

Kompetensi Sosial 
Kompetensi Profesional 
Membimbing peserta didik mencapai prestasi 

Masalah yang dikajikan ini dirumuskan sebagai berikut : 
Bagaimana membuat model penentuan guru berprestasi pada sistem informasi belajar mengajar berdasarkan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun model penentuan guru berprestasi pada sistem informasi 
belajar mengajar berdasarkan pendekatan logika fuzzy yang teruji. 

nfaat bagi SMK Negeri 5 Tangerang adalah : 
Bagi kepala sekolah sebagai pembuat keputusan memudahkan untuk menentukan guru berprestasi 
pada sekolah yang dipimpinnya 
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif 

Memberikan pemahaman dalam membangun model penentuan guru berprestasi dengan pendekatan 

Memberikan pemahaman mengenai kriteria dalam menentukan guru berprestasi 
Manfaat bagi lembaga pendidikan adalah : 
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang logika fuzzy dan penerapan logika fuzzy 

 
Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan siswa memperoleh ilmu disekolah sudah terpenuhi 
Membantu memperbaiki kualitas pendidikan 

Pengertian Sistem Pendukung Keputusan  
Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 

model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 
akan bahwa untuk sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif 

isu penting, dan mudah berkomunikasi. [EFRAIM2005] 
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Oleh karena itu perlu metode yang praktis yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Salah satu 
pendekatan untuk menentukan guru berprestasi dapat digunakan logika fuzzy dengan menggunakan tool 

Kriteria untuk menentukan guru berprestasi menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah : 

belajar mengajar berdasarkan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun model penentuan guru berprestasi pada sistem informasi 

Bagi kepala sekolah sebagai pembuat keputusan memudahkan untuk menentukan guru berprestasi 

Memberikan pemahaman dalam membangun model penentuan guru berprestasi dengan pendekatan 

khususnya dibidang logika fuzzy dan penerapan logika fuzzy 

Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan siswa memperoleh ilmu disekolah sudah terpenuhi  

Little (1970) mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan sebagai “sekumpulan prosedur berbasis 
model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan”. Dia 

akan bahwa untuk sukses, sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif 



 

Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 
Keputusan, yaitu : 

1. Sistem Pendukung Keputusan menggabungkan data dan model menjadi satu bagian.
2. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 

dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi 
3. Sistem Pendukung Keputusan lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 

sama sekali bukan untuk menggantikannya.
4. Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengamb

keputusan. [MARIMIN & NURUL,2010]
 
Pengertian Logika Fuzzy 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 
sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 
ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya 
pada diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 
dalam suatu ruang output. [SRI2002] 

 
3.  ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN

1. Analisis masalah 
Model sistem yang akan dibuat memiliki batasan

a. Perancangan dibuat dengan menggunakan penalaran fuzzy dengan menggunakan Metode 
MAMDANI. 

b. Pembuatan aturan dalam basis pengetahuan dibantu oleh kepala sekolah, teman sejawat, da
siswa. 

2. Melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy
Variabel yang digunakan 
 
Fungsi Nama Variabel

Input 

Siap memberikan materi
Memanfaatkan media dalam pembelajaran (Contoh : 
Slide presentasi, alat dan bahan 
Memberikan nilai yang sesuai dengan hasil belajar 
(Obyektif) 
Memberikan soal latihan dan memeriksanya atau 
membahasnya dikelas 
Memberikan tugas di akhir pertemuan
Memberikan formatif (lisan/tulisan/praktek)

Output Skor A 

Input 

Menguasai materi yang diajarkan
Menjelaskan materi pelajaran secara tepat
Menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan 
dengan kehidupan sehari
Memberikan jawaban dengan tepat jika ada 
pertanyaan dari siswa 

Ouput Skor B 

Input 

Hadir tepat waktu untuk mengajar di kelas
Mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jam 
pelajaran yang ditetapkan
Sopan dalam cara berpakaian dan berbicara
Menghargai pendapat siswa
Dapat mengendalikan amarah
Memberikan semangat sehingga siswa termotivasi 
untuk belajar lebih giat 

Output Skor C 

Input 
Menciptakan suasana kelas dalam KBM yang 
menyenangkan tetapi tertib
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Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 

Sistem Pendukung Keputusan menggabungkan data dan model menjadi satu bagian.
Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 
dalam proses pengambil keputusan dari masalah yang bersifat semi struktural (tidak terstruktur).
Sistem Pendukung Keputusan lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 
sama sekali bukan untuk menggantikannya. 
Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengamb
keputusan. [MARIMIN & NURUL,2010] 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 
sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 
ditemukan beberapa tahun yang lalu, padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada 
pada diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

3.  ANALISIS, INTERPRETASI, DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Model sistem yang akan dibuat memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 
Perancangan dibuat dengan menggunakan penalaran fuzzy dengan menggunakan Metode 

Pembuatan aturan dalam basis pengetahuan dibantu oleh kepala sekolah, teman sejawat, da

Melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy 

Nama Variabel Semesta Pembicaraan 
Siap memberikan materi [0,5] 
Memanfaatkan media dalam pembelajaran (Contoh : 
Slide presentasi, alat dan bahan praktikum) 

[0,5] 

Memberikan nilai yang sesuai dengan hasil belajar 
[0,5] 

Memberikan soal latihan dan memeriksanya atau 
[0,5] 

Memberikan tugas di akhir pertemuan [0,5] 
Memberikan formatif (lisan/tulisan/praktek) [0,5] 

[0,5] 
Menguasai materi yang diajarkan [0,5] 
Menjelaskan materi pelajaran secara tepat [0,5] 
Menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan 
dengan kehidupan sehari-hari 

[0,5] 

Memberikan jawaban dengan tepat jika ada 
[0,5] 

[0,5] 
Hadir tepat waktu untuk mengajar di kelas [0,5] 
Mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jam 
pelajaran yang ditetapkan 

[0,5] 

Sopan dalam cara berpakaian dan berbicara [0,5] 
Menghargai pendapat siswa [0,5] 
Dapat mengendalikan amarah [0,5] 
Memberikan semangat sehingga siswa termotivasi 

 
[0,5] 

[0,5] 
Menciptakan suasana kelas dalam KBM yang 
menyenangkan tetapi tertib 

[0,5] 
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Dari definisi tersebut, dapat diindikasikan empat karakterisitik utama dari Sistem Pendukung 

Sistem Pendukung Keputusan menggabungkan data dan model menjadi satu bagian. 
Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu para manajer (pengambil keputusan) 

struktural (tidak terstruktur). 
Sistem Pendukung Keputusan lebih cenderung dipandang sebagai penunjang penilaian manajer dan 

Teknik Sistem Pendukung Keputusan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dari pengambil 

Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah 
suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan 
sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy 
dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru 

konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada 
pada diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke 

Perancangan dibuat dengan menggunakan penalaran fuzzy dengan menggunakan Metode 

Pembuatan aturan dalam basis pengetahuan dibantu oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan 

 



 

Mampu menyampaikan pendapat
Mengenal siswa dengan baik
Mudah bergaul dikalangan 
orang tua siswa dan masyarakat sekitar

Output Skor D 
Input Membimbing siswa hingga mencapai prestasi 

infrakulikuler dan / atau ektrakulikuler
Output Skor E 

Input 

Kompetensi Pedagogik 
Kompetensi Profesional 
Kompetensi Kepribadian
Kompetensi Sosial 
Membimbing Siswa Hingga Mencapai Prestasi

Output Guru Berprestasi 

 
3. Membentuk himpunan fuzzy 

 
Nama Variabel 

Siap memberikan materi 

Memanfaatkan media dalam pembelajaran 
(Contoh : Slide presentasi, alat dan bahan 
praktikum) 

Memberikan nilai yang sesuai dengan hasil 
belajar (Obyektif) 

Memberikan soal latihan dan memeriksanya 
atau membahasnya dikelas 

Memberikan tugas di akhir pertemuan

Memberikan formatif (lisan/tulisan/praktek)

Menguasai materi yang diajarkan 

Menjelaskan materi pelajaran secara tepat

Menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan 
dengan kehidupan sehari-hari 

Memberikan jawaban dengan tepat jika ada 
pertanyaan dari siswa 

Hadir tepat waktu untuk mengajar di kelas

Mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jam 
pelajaran yang ditetapkan 

Sopan dalam cara berpakaian dan berbicara

Menghargai pendapat siswa 
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Mampu menyampaikan pendapat [0,5] 
Mengenal siswa dengan baik [0,5] 
Mudah bergaul dikalangan 285esame guru, karyawan, 
orang tua siswa dan masyarakat sekitar 

[0,5] 

[0,5] 
Membimbing siswa hingga mencapai prestasi 
infrakulikuler dan / atau ektrakulikuler 

[0,5] 

[0,5] 
[0,5] 

 [0,5] 
Kompetensi Kepribadian [0,5] 

[0,5] 
Membimbing Siswa Hingga Mencapai Prestasi [0,5] 

[0,5] 

Nama Himpunan Fuzzy Domain 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memanfaatkan media dalam pembelajaran 
(Contoh : Slide presentasi, alat dan bahan 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

sesuai dengan hasil 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memberikan soal latihan dan memeriksanya 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memberikan tugas di akhir pertemuan 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memberikan formatif (lisan/tulisan/praktek) 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Menjelaskan materi pelajaran secara tepat 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

keterkaitan materi yang diajarkan 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memberikan jawaban dengan tepat jika ada 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Hadir tepat waktu untuk mengajar di kelas 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jam 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Sopan dalam cara berpakaian dan berbicara 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 
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Dapat mengendalikan amarah 

Memberikan semangat sehingga siswa 
termotivasi untuk belajar lebih giat 

Menciptakan suasana kelas dalam KBM yang 
menyenangkan tetapi tertib 

Mampu menyampaikan pendapat 

Mengenal siswa dengan baik 

Mudah bergaul dikalangan sesama guru, 
karyawan, orang tua siswa dan masyarakat 
sekitar 

Membimbing siswa hingga mencapai prestasi 
infrakulikuler dan / atau ektrakulikuler

Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Profesional 

Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Sosial 

Membimbing Siswa Hingga Mencapai Prestasi

 
4. Membentuk aturan fuzzy 

Aturan pada suatu model fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi dengan operator 
(misal : OR atau AND). 

5. Menentukan metode defuzzy untuk tiap
Pada tahap defuzzifikasi akan dipilih suatu nil
konsekuen dari daerah fuzzy. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode 
ini paling konsisten dan memiliki tinggi serta lebar total daerah fuzzy yang sensitive.

6. Menjalankan simulasi sistem 
Pada tahap ini, dibuat simulasi sistem lengkap, simulasi harus memberikan kemudahan kepada user. 

7. Pengujian : Pengaturan dan validasi model
Dari program simulasi yang sudah dibentuk, diujikan untuk beberapa nilai input untuk mendapatkan 
kebenaran dan validasi output. Apabila hasil yang diperoleh selama pengujian kurang sesuai dengan 
yang diharapkan, maka diulangi lagi pada proses dekomposisi v
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Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Memberikan semangat sehingga siswa 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Menciptakan suasana kelas dalam KBM yang 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Mudah bergaul dikalangan sesama guru, 
tua siswa dan masyarakat 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Membimbing siswa hingga mencapai prestasi 
infrakulikuler dan / atau ektrakulikuler 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Membimbing Siswa Hingga Mencapai Prestasi 
Buruk [0,3] 
Cukup [2,4] 
Baik [3,5] 

Aturan pada suatu model fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi dengan operator 

Menentukan metode defuzzy untuk tiap-tiap variabel solusi 
Pada tahap defuzzifikasi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan 
konsekuen dari daerah fuzzy. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode 
ini paling konsisten dan memiliki tinggi serta lebar total daerah fuzzy yang sensitive.

Pada tahap ini, dibuat simulasi sistem lengkap, simulasi harus memberikan kemudahan kepada user. 
Pengujian : Pengaturan dan validasi model 
Dari program simulasi yang sudah dibentuk, diujikan untuk beberapa nilai input untuk mendapatkan 
kebenaran dan validasi output. Apabila hasil yang diperoleh selama pengujian kurang sesuai dengan 
yang diharapkan, maka diulangi lagi pada proses dekomposisi variabel ke himpunan fuzzy. 
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Aturan pada suatu model fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi dengan operator 

ai dari suatu variabel solusi yang merupakan 
konsekuen dari daerah fuzzy. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode 
ini paling konsisten dan memiliki tinggi serta lebar total daerah fuzzy yang sensitive.  

Pada tahap ini, dibuat simulasi sistem lengkap, simulasi harus memberikan kemudahan kepada user.  

Dari program simulasi yang sudah dibentuk, diujikan untuk beberapa nilai input untuk mendapatkan 
kebenaran dan validasi output. Apabila hasil yang diperoleh selama pengujian kurang sesuai dengan 

ariabel ke himpunan fuzzy.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphical User Interface Penentuan Guru Berprestasi

 
 

4. KESIMPULAN 
 
1. Penentuan guru berprestasi SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan pendekatan logika fuzzy.
2. Penentuan guru berprestasi dengan siste

obyektif dari pada penentuan guru berprestasi cara manual.
3. Penentua guru berprestasi dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan logika fuzzy lebih 

efektif dan efisien. 
4. Penentuan guru berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dengan pendekatan logika fuzzy 

menggunakan 25 kriteria dalam menentukan keputusan.
5. 25 kriteria yang dijadikan variabel fuzzy mempunyai himpunan fuzzy : BURUK, CUKUP, BAIK.
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Graphical User Interface Penentuan Guru Berprestasi 

Penentuan guru berprestasi SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan pendekatan logika fuzzy.
Penentuan guru berprestasi dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan logika fuzzy lebih 
obyektif dari pada penentuan guru berprestasi cara manual. 
Penentua guru berprestasi dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan logika fuzzy lebih 

berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dengan pendekatan logika fuzzy 
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Penentuan guru berprestasi SMK Negeri 5 Tangerang dapat dibangun dengan pendekatan logika fuzzy. 
m pendukung keputusan dengan pendekatan logika fuzzy lebih 

Penentua guru berprestasi dengan sistem pendukung keputusan dengan pendekatan logika fuzzy lebih 

berprestasi pada SMK Negeri 5 Tangerang dengan pendekatan logika fuzzy 

25 kriteria yang dijadikan variabel fuzzy mempunyai himpunan fuzzy : BURUK, CUKUP, BAIK. 

Peng Liang, “ Decision Support Systems And 
Ed ”, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey,2005.   
Marimin dan Nurul Maghfiroh, “Aplikasi Pengambilan Keputusan dalam 

Sri Kusumadewi, “ Analisis Desain Sistem Fuzzy menggunakan Tool Box Matlab”, Edisi 



 

Simulasi Sistem Pemroses Lembaran Logam 
dengan Pengendali Logika Fuzzy 

Universitas Budi Luhur, Jakarta 12260

Dalam makalah ini akan dibahas tentang simulasi pengendalian sistem penggerak pada pemrosesan 
lembaran logam dengan menggunakan dua buah motor listrik arus searah sebagai penggerak utamanya. 
Motor pertama dipergunakan untuk mengatur tingkat ketegangan dan 
mengatur laju pergeseran lembaran logam. Persamaan dinamika sistem diturunkan berdasarkan 
karakteristik elektromekanis, sehingga diperoleh model sistem dalam bentuk persamaan keadaan. Sistem 
yang diperoleh merupakan sistem mu
pengaruh saling silang antara input dan output atau lebih sering dikenal sebagai coupling. Untuk itu perlu 
ditetapkan dekopling (decoupling) statis.  Sistem kendali fuzzy digunakan untuk menjaga 
(tension) dan laju pergeseran lembaran logam dengan cara mengatur tegangan pada kumparan jangkar 
motor. Simulasi dilakukan menggunakan simulink dari software mathlab 6.5. 
 
Keywords : 
Metal slab, tension control systems, decoupling, fuzz

 
1. PENDAHULUAN 
 
Sistem pemrosesan lembaran logam dengan menggunakan 2 buah motor DC merupakan sistem multivariable 
dengan dua masukan dan dua keluaran. Pada gambar 1, motor 1 untuk mengendalikan tingkat ketegangan 
lembaran logam (F) sedangkan motor 2 untuk mengendalikan laju atau kecepatan perpindahan lembaran 
logam (V). Koordinasi pengendalian kecepatan motor 1 dan motor 2 merupakan hal yang sangat penting. 
Dalam tulisan ini akan dilakukan simulasi pengendalian sistem tersebut denga
integral differensial (PID). 
 
2. SISTEM PEMROSES LEMBARAN LOGAM 
 
Secara sederhana sistem simulasi dapat dijelaskan seperti pada gambar 1
 

Gambar 1. Sistem pemrosesan lembaran logam
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ABSTRAK 

Dalam makalah ini akan dibahas tentang simulasi pengendalian sistem penggerak pada pemrosesan 
lembaran logam dengan menggunakan dua buah motor listrik arus searah sebagai penggerak utamanya. 
Motor pertama dipergunakan untuk mengatur tingkat ketegangan dan motor kedua dipergunakan untuk 
mengatur laju pergeseran lembaran logam. Persamaan dinamika sistem diturunkan berdasarkan 
karakteristik elektromekanis, sehingga diperoleh model sistem dalam bentuk persamaan keadaan. Sistem 
yang diperoleh merupakan sistem multivariable dengan dua masukan dan dua keluaran dan terdapat 
pengaruh saling silang antara input dan output atau lebih sering dikenal sebagai coupling. Untuk itu perlu 
ditetapkan dekopling (decoupling) statis.  Sistem kendali fuzzy digunakan untuk menjaga 
(tension) dan laju pergeseran lembaran logam dengan cara mengatur tegangan pada kumparan jangkar 
motor. Simulasi dilakukan menggunakan simulink dari software mathlab 6.5.  

Metal slab, tension control systems, decoupling, fuzzy logic, logika fuzzy 
 

Sistem pemrosesan lembaran logam dengan menggunakan 2 buah motor DC merupakan sistem multivariable 
dengan dua masukan dan dua keluaran. Pada gambar 1, motor 1 untuk mengendalikan tingkat ketegangan 

sedangkan motor 2 untuk mengendalikan laju atau kecepatan perpindahan lembaran 
logam (V). Koordinasi pengendalian kecepatan motor 1 dan motor 2 merupakan hal yang sangat penting. 
Dalam tulisan ini akan dilakukan simulasi pengendalian sistem tersebut dengan pengendali 

2. SISTEM PEMROSES LEMBARAN LOGAM  

Secara sederhana sistem simulasi dapat dijelaskan seperti pada gambar 1[3].  

 
Gambar 1. Sistem pemrosesan lembaran logam 
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Simulasi Sistem Pemroses Lembaran Logam  

Dalam makalah ini akan dibahas tentang simulasi pengendalian sistem penggerak pada pemrosesan 
lembaran logam dengan menggunakan dua buah motor listrik arus searah sebagai penggerak utamanya. 

motor kedua dipergunakan untuk 
mengatur laju pergeseran lembaran logam. Persamaan dinamika sistem diturunkan berdasarkan 
karakteristik elektromekanis, sehingga diperoleh model sistem dalam bentuk persamaan keadaan. Sistem 

ltivariable dengan dua masukan dan dua keluaran dan terdapat 
pengaruh saling silang antara input dan output atau lebih sering dikenal sebagai coupling. Untuk itu perlu 
ditetapkan dekopling (decoupling) statis.  Sistem kendali fuzzy digunakan untuk menjaga tingkat ketegangan 
(tension) dan laju pergeseran lembaran logam dengan cara mengatur tegangan pada kumparan jangkar 

Sistem pemrosesan lembaran logam dengan menggunakan 2 buah motor DC merupakan sistem multivariable 
dengan dua masukan dan dua keluaran. Pada gambar 1, motor 1 untuk mengendalikan tingkat ketegangan 

sedangkan motor 2 untuk mengendalikan laju atau kecepatan perpindahan lembaran 
logam (V). Koordinasi pengendalian kecepatan motor 1 dan motor 2 merupakan hal yang sangat penting. 

n pengendali proporsional 

mailto:soejon@yahoo.com


 

Secara blok diagram sistem pemrosesan 
direpresentasikan seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Sistem pemrosesan lembaran logam sebagai sistem multivariabel.
 
Masukan sistem terdiri dari tegangan masukan pada motor 1 (E
jangkar motor 2 (E2), sedangkan keluaran sistem terdiri dari kecepatan pergeseran lembaran logam (V) dan 
keluaran yang lainnya adalah tingkat ketegangan dai lembaran logam (F).
 
3. MODEL SISTEM 
 
Model sistem diturunkan berdasarkan persamaan m
Model sistem dalam bentuk persamaan state space adalah seperti berikut ini 

u.Bx.Ax +=
•

   ................................
u.Dx.Cy +=    ................................
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Secara blok diagram sistem pemrosesan lembaran logam sebagai sistem multivariabel dapat 
direpresentasikan seperti pada gambar 2. 

 
 

 
 

Gambar 2. Sistem pemrosesan lembaran logam sebagai sistem multivariabel.

Masukan sistem terdiri dari tegangan masukan pada motor 1 (E1) dan tegangan masukan 
), sedangkan keluaran sistem terdiri dari kecepatan pergeseran lembaran logam (V) dan 

keluaran yang lainnya adalah tingkat ketegangan dai lembaran logam (F). 

Model sistem diturunkan berdasarkan persamaan matematis dari masing-masing komponen penyusun sistem. 
Model sistem dalam bentuk persamaan state space adalah seperti berikut ini [1]. 

........................................ (1) 
....................................... (2) 
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lembaran logam sebagai sistem multivariabel dapat 

Gambar 2. Sistem pemrosesan lembaran logam sebagai sistem multivariabel. 

) dan tegangan masukan pada kumparan 
), sedangkan keluaran sistem terdiri dari kecepatan pergeseran lembaran logam (V) dan 

masing komponen penyusun sistem. 



 

Dimana : 
J : Momen Inersia roler  .......................
β : Koefisien gesekan roler  ................
r : Jari-jari roler  ................................
Km : Konstanta torsi motor  .........................
Kb : Konstanta emf balik motor 
D : Faktor redaman lembaran logam 
K : Konstanta pegas lembaran logam 
ω : Kecepatan putar roler  .........................
f : Tension pada lembaran logam 
e : Tegangan jangkar motor  .....................
R : Tahanan jangkar motor  .......................
L : Induktansi  jangkar motor 
θ : Posisi sudut roler  ................................
x : Posisi lembaran logam ............................

dt
dxv 3=  : Kecepatan lembaran logam 

 
4. PENYUSUNAN ELEMEN MATRIK A,B,C dan D 
 
Penyusunan elemen-elemen matrik penyusun persamaan state space dilakukan berdasarkan nilai
konstanta sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Konstanta komponen penyusun sistem

Komponen
Lembaran

Logam

Roler

Motor 1 
dan 2

 
Berdasarkan data diatas maka dapat disusun matrik A, B, C, dan D 
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....................... (kg . m2) 
................ (N . m . s) 

........................................... (m) 
......................... (V . s) 

Konstanta emf balik motor  ............. (V / rad) 
Faktor redaman lembaran logam  ...... (N/m/s) 
Konstanta pegas lembaran logam  ....... (N/m) 

......................... (rad/s) 
Tension pada lembaran logam  ................. (N) 

..................... (Volt) 
.......................(Ohm) 

Induktansi  jangkar motor .................... (mH) 
.................................. (rad) 

............................ (m) 

Kecepatan lembaran logam  .................. (m/s) 

4. PENYUSUNAN ELEMEN MATRIK A,B,C dan D  

elemen matrik penyusun persamaan state space dilakukan berdasarkan nilai

Tabel 1. Konstanta komponen penyusun sistem[1] [2]  
Komponen Konstanta Satuan 
Lembaran 

Logam 
K 40 N/m 
D 5 N/(m/s) 

Roler r1 = 
r2 

0.2 m 

Motor 1 
dan 2 

J 2 Kg.m2 
β 0.5 N.m.s 

Km 5 N.m/Amper 
Kb 0.5 V/(rad/s) 
R 1 Ohm 
L 0.1 Henry 

Berdasarkan data diatas maka dapat disusun matrik A, B, C, dan D sebagai berikut : 














−100
010
5.20

00
05.
00

 ; 



























=

100
010
00
00
00
00

B  ; 



−

=
1.00

205.020
C
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elemen matrik penyusun persamaan state space dilakukan berdasarkan nilai-nilai 





001.00
005.020

 ; 



 

5. SIMULASI SISTEM DENGAN PENGENDALI LOGIKA FUZZY
 
Simulasi dilakukan dengan bantuan simulink dari program matlab 6.5, dimana diagram 
mewakili sistem adalah seperti gambar berikut ini.

Gambar 3. Diagram Simulink Pengendalian Sistem Dengan PID 
 
6. PENGENDALI LOGIKA FUZZY 
 
Salah satu penerapan logika fuzzy adalah sebagai pengendali pada sistem pengendali umpan balik negatif 
(Negative Feedback Control System). Untuk meningkatkan kinerja pengendali fuzzy (FLC) maka masukan 
bagi FLC dikembangkan dengan menjadi dua. Kedua masuka
Secara Blok Diagram : 
 

Gambar 4. FLC Dengan 2 Masukan

Semua masukan dan keluaran fuzzy logic harus dinyatakan ke dalam fuzzy set yang berupa fungsi 
keanggotaan. Jumlah fungsi keanggotaan untuk tiap
sedikit, karena akan mengurangi ketelitian hasil pemrosesan perhitungan oleh fuzzy logic. Akan tetapi 
jumlah fungsi keanggotaan yang terlalu banyak juga akan memperlambat proses perhitungan oleh fuzzy 
logic. Sehingga akan lebih baik jika dipergunakan 5 atau 7 fungsi keanggotaan untuk tiap
masukan dan keluaran yang ada. Dalam makalah ini, fungsi keanggotaan yang digunakan adalah sebagai 
berikut ini. 

Gambar 5. Fuzzy Set untuk variabel masukan Error

 
Error

Change 
of Error
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5. SIMULASI SISTEM DENGAN PENGENDALI LOGIKA FUZZY 

Simulasi dilakukan dengan bantuan simulink dari program matlab 6.5, dimana diagram 
mewakili sistem adalah seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar 3. Diagram Simulink Pengendalian Sistem Dengan PID  

6. PENGENDALI LOGIKA FUZZY  

Salah satu penerapan logika fuzzy adalah sebagai pengendali pada sistem pengendali umpan balik negatif 
(Negative Feedback Control System). Untuk meningkatkan kinerja pengendali fuzzy (FLC) maka masukan 
bagi FLC dikembangkan dengan menjadi dua. Kedua masukan tersebut adalah : Error dan 

 
Gambar 4. FLC Dengan 2 Masukan 

 
Semua masukan dan keluaran fuzzy logic harus dinyatakan ke dalam fuzzy set yang berupa fungsi 
keanggotaan. Jumlah fungsi keanggotaan untuk tiap-tiap variabel masukan dan keluaran jangan terlalu 
sedikit, karena akan mengurangi ketelitian hasil pemrosesan perhitungan oleh fuzzy logic. Akan tetapi 
jumlah fungsi keanggotaan yang terlalu banyak juga akan memperlambat proses perhitungan oleh fuzzy 

ga akan lebih baik jika dipergunakan 5 atau 7 fungsi keanggotaan untuk tiap
masukan dan keluaran yang ada. Dalam makalah ini, fungsi keanggotaan yang digunakan adalah sebagai 

 

 
Gambar 5. Fuzzy Set untuk variabel masukan Error 

 

 
FUZZY LOGIC 
CONTROLLER 

Error

Change 
of Error

Output
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Simulasi dilakukan dengan bantuan simulink dari program matlab 6.5, dimana diagram simulink yang 

 

Salah satu penerapan logika fuzzy adalah sebagai pengendali pada sistem pengendali umpan balik negatif 
(Negative Feedback Control System). Untuk meningkatkan kinerja pengendali fuzzy (FLC) maka masukan 

dan Change of Error. 

Semua masukan dan keluaran fuzzy logic harus dinyatakan ke dalam fuzzy set yang berupa fungsi 
iabel masukan dan keluaran jangan terlalu 

sedikit, karena akan mengurangi ketelitian hasil pemrosesan perhitungan oleh fuzzy logic. Akan tetapi 
jumlah fungsi keanggotaan yang terlalu banyak juga akan memperlambat proses perhitungan oleh fuzzy 

ga akan lebih baik jika dipergunakan 5 atau 7 fungsi keanggotaan untuk tiap-tiap variabel 
masukan dan keluaran yang ada. Dalam makalah ini, fungsi keanggotaan yang digunakan adalah sebagai 



 

Gambar 6. Fuzzy Set untuk variabel masukan Change of Error

Gambar 7. Fuzzy Set untuk variabel masukan Output (Manipulated Variable)

Database rule disusun dengan mengacu pada jumlah fungsi keanggotaan dari masukan yang ada. Pada 
makalah ini ada dua masukan dan masing 
Dengan demikian jumlah rule yang mungkin disusun adalah sebanyak 7 x 7 = 49 buah rule. Namun demikian 
tidak semua rule tersebut harus dipergunakan. Sedikitnya terdapat 19 rule 
fuzzy logic pada sistem kendali. 
 

 
Berdasarkan gambar 8 tersebut dapat ditentukan rule
berikut ini. 
 

Tabel 2. Daftar Rule Yang Penting
No ER CE 
1 PB ZE 
2 PM ZE 
3 PS ZE 
4 ZE NB 
5 ZE NM 
6 ZE NS 
7 NB ZE 

 

a 

b 

c 

Err 

CE 

+ 

- 

- 

- +

SP 
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Gambar 6. Fuzzy Set untuk variabel masukan Change of Error 

 

 
Gambar 7. Fuzzy Set untuk variabel masukan Output (Manipulated Variable)

 
Database rule disusun dengan mengacu pada jumlah fungsi keanggotaan dari masukan yang ada. Pada 

ukan dan masing – masing masukan diklasifikasikan menjadi 7 fungsi keanggotaan. 
Dengan demikian jumlah rule yang mungkin disusun adalah sebanyak 7 x 7 = 49 buah rule. Namun demikian 
tidak semua rule tersebut harus dipergunakan. Sedikitnya terdapat 19 rule yang cukup penting dalam aplikasi 

 
Gambar 8. Respon Sistem 

Berdasarkan gambar 8 tersebut dapat ditentukan rule-rule yang penting dan dapat disusun dalam tabel 

Tabel 2. Daftar Rule Yang Penting 
MV Referensi Fungsi 
PB Titik a Memperpendek rise time 
PM Titik e Memperpendek rise time 
PS Titik i Memperpendek rise time 
NB Titik b Mengurangi Overshoot 
NM Titik f Mengurangi Overshoot 
NS Titik j Mengurangi Overshoot 
NB Titik c Mengurangi Overshoot 

d 

e 

f 
g 

h 

i 

j k l 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

Err 

PV 
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Gambar 7. Fuzzy Set untuk variabel masukan Output (Manipulated Variable) 

Database rule disusun dengan mengacu pada jumlah fungsi keanggotaan dari masukan yang ada. Pada 
masing masukan diklasifikasikan menjadi 7 fungsi keanggotaan. 

Dengan demikian jumlah rule yang mungkin disusun adalah sebanyak 7 x 7 = 49 buah rule. Namun demikian 
yang cukup penting dalam aplikasi 

rule yang penting dan dapat disusun dalam tabel 



 

8 NM ZE 
9 NS ZE 

10 ZE PB 
11 ZE PM 
12 ZE PS 
13 ZE ZE 
14 PB NS 
15 PS NB 
16 NB PS 
17 NS PB 
18 PS NS 
19 NS PS 

 
7. HASIL SIMULASI 
 
Simulasi dilakukan dengan memberikan perubahan setpoint dari masing
secara step. Hal ini ditujukan untuk mengetahui respon sistem terhadap perubahan masukan setpoint dan 
gangguan yang mungkin terjadi terhadap sistem. Dari si
gambar berikut ini.  
 

Gambar 5. Tanggapan keluaran tension (F) dan laju (V) 
terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik)

Gambar 6. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2 
terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik).
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NM Titik g Mengurangi Overshoot 
NS Titik k Mengurangi Overshoot 
PB Titik d Mengurangi Osilasi 
PM Titik h Mengurangi Osilasi 
PS Titik l Mengurangi Osilasi 
ZE Setpoint Braking Sistem 
PM a - b Memperpendek rise time 
NM a - b Mengurangi Overshoot 
NM c - d Mengurangi Overshoot 
PM c – d Mengurangi Osilasi 
ZE j – k Braking Sistem 
ZE j – k Braking Sistem 

Simulasi dilakukan dengan memberikan perubahan setpoint dari masing-masing keluaran baik F maupun V 
secara step. Hal ini ditujukan untuk mengetahui respon sistem terhadap perubahan masukan setpoint dan 
gangguan yang mungkin terjadi terhadap sistem. Dari simulasi yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti 

 

 
Gambar 5. Tanggapan keluaran tension (F) dan laju (V)  

terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik)
 

Gambar 6. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2 
terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik).
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masing keluaran baik F maupun V 
secara step. Hal ini ditujukan untuk mengetahui respon sistem terhadap perubahan masukan setpoint dan 

mulasi yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti 

terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik) 

 
Gambar 6. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2  

terhadap perubahan setpoint tension (F) secara step (pada t = 5 detik). 

40 45 50

40 45 50



 

Gambar 7. Tanggapan keluaran tension (F) dan laju (V) 
terhadap perubahan setpoint laju (V) secara

Gambar 8. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2 
terhadap perubahan setpoint laju (V) secara step (pada t = 5 detik)

 
7. KESIMPULAN 
 
Pengendali logika fuzzy digunakan untuk mengendalikan ting
logam agar berada pada nilai yang ditentukan. Unjuk kerja pengendali menunjukkan hasil yang baik, hal ini 
bisa dilihat dari respon sistem ketika terjadi perubahan setpoint. Namun demikian masih perlu dilakukan 
penyesuaian fungsi keanggotaan input maupun output FLC sehingga akan didapat respon sistem yang lebih 
baik lagi dalam hal kecepatan, lonjakan pada output (overshoot), dan osilasi. 
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Gambar 7. Tanggapan keluaran tension (F) dan laju (V)  

terhadap perubahan setpoint laju (V) secara step (pada t = 5 detik). 
 

Gambar 8. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2 
terhadap perubahan setpoint laju (V) secara step (pada t = 5 detik) 
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Gambar 8. Tanggapan kecepatan putar dan arus kumparan jangkar motor 1 dan motor 2  

kat ketegangan dan laju pergeseran lembaran 
logam agar berada pada nilai yang ditentukan. Unjuk kerja pengendali menunjukkan hasil yang baik, hal ini 
bisa dilihat dari respon sistem ketika terjadi perubahan setpoint. Namun demikian masih perlu dilakukan 

nyesuaian fungsi keanggotaan input maupun output FLC sehingga akan didapat respon sistem yang lebih 
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Teknologi informasi (TI) telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu bahkan 

menentukan tingkat kinerja sebuah perusahaan. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang 
terjadi di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan
sejalan dengan tujuan bisnis, penerapan TI memerlukan biaya investasi tinggi dengan resiko kegagalan 
yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme 
terstruktur dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini mencoba memberikan suatu 
usulan model IT Governance untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
Objectives for Information and Related Technology

COBIT merupakan model standar 
Standar COBIT digunakan karena memiliki kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan 
pengelolaan dan kedetilan proses-prosesnya dibandingkan dengan standar
difokuskan pada dua domain utama COBIT, yaitu 
Implementation (AI). Pengelolaan TI yang disertai perencanaan dan penetapan ukuran
seperti yang dibentuk dengan menggunakan standar
efektif dan efisien, dan menjadikan aset TI yang dimiliki menjadi penunjang utama tercapainya visi dan misi 
Badan Standardisasi Nasional. 

Kata kunci: IT Governance, COBIT, Teknologi Informasi.  
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Perumusan Masalah 

Untuk mengoptimalkan kualitas layanan penerapan sistem informasi 
Nasional yaitu Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI)
dengan strategi dan tujuan institusi yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap penerapan 
Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI)
permasalahannya sebagai berikut : 
a. Bagaimana proses e-Governance sistem
b. Bagaimana tingkat kematangan (maturity level
c. Bagaimana merancang IT Governance 

dengan Acquisition and Implementation
 
1.2 Hipotesis Penelitian 

Diketahui bahwa pengelolaan TI yang baik dilakukan dengan menilai kesesuaian antara penerapan TI 
dan proses bisnis organisasi. Dengan demikian dapat dike
H1: Diduga tingkat kematangan pelaksanaan tata kelola TI di Badan Standardisasi Nasional (BSN) berada 
pada level 2 (Repeatable), pada domain PO dan AI.
 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

296 

IT Governance Berdasarkan Kerangka Kerja Cobit 4.0 
Domain Planning And Organisation (Po) Dan Acquisition And 

Implementation (Ai) 
Studi Kasus : Badan Standardisasi Nasional (BSN)

 
M U F T I 

Fakultas Teknik Informasi 
Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260 

Telp : (021) 5853753 ext 253, Fax : (021) 
E-mail : mufti_hayat@yahoo.com 

 
 

ABSTRAK 

Teknologi informasi (TI) telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu bahkan 
menentukan tingkat kinerja sebuah perusahaan. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang 
terjadi di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Namun di sisi lain, disamping harus 
sejalan dengan tujuan bisnis, penerapan TI memerlukan biaya investasi tinggi dengan resiko kegagalan 
yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme dari IT Governance yang menyeluruh dan 

ur dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini mencoba memberikan suatu 
untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) berbasis standar

Objectives for Information and Related Technology). 
model standar IT Governance yang telah mendapatkan pengakuan secara luas. 

Standar COBIT digunakan karena memiliki kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan 
prosesnya dibandingkan dengan standar-standar lainnya. Peneli

difokuskan pada dua domain utama COBIT, yaitu Planning and Organisation (PO) dan 
(AI). Pengelolaan TI yang disertai perencanaan dan penetapan ukuran-

seperti yang dibentuk dengan menggunakan standar COBIT akan memastikan suatu pengelolaan yang 
efektif dan efisien, dan menjadikan aset TI yang dimiliki menjadi penunjang utama tercapainya visi dan misi 

 
, COBIT, Teknologi Informasi.   

Untuk mengoptimalkan kualitas layanan penerapan sistem informasi yang ada di Badan Standardisasi 
Nasional yaitu Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI), dan mengetahui keselarasannya 
dengan strategi dan tujuan institusi yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap penerapan 
Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI). Dari hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

sistem informasi di BSN? 
maturity level) e-Governance sistem informasi yang dilakukan di 

IT Governance yang menghubungkan domain Planning and Organisatio
Acquisition and Implementation (AI) di BSN berbasis standar COBIT? 

Diketahui bahwa pengelolaan TI yang baik dilakukan dengan menilai kesesuaian antara penerapan TI 
dan proses bisnis organisasi. Dengan demikian dapat dikemukakan hipotesis mengenai hal tersebut yaitu: 
H1: Diduga tingkat kematangan pelaksanaan tata kelola TI di Badan Standardisasi Nasional (BSN) berada 

), pada domain PO dan AI. 
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Berdasarkan Kerangka Kerja Cobit 4.0 
Acquisition And 

Standardisasi Nasional (BSN) 

Teknologi informasi (TI) telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu bahkan 
menentukan tingkat kinerja sebuah perusahaan. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang 

efisien. Namun di sisi lain, disamping harus 
sejalan dengan tujuan bisnis, penerapan TI memerlukan biaya investasi tinggi dengan resiko kegagalan 

yang menyeluruh dan 
ur dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Penelitian ini mencoba memberikan suatu 

berbasis standar COBIT (Control 

yang telah mendapatkan pengakuan secara luas. 
Standar COBIT digunakan karena memiliki kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan 

standar lainnya. Penelitian ini 
(PO) dan Acquisition and 

-ukuran yang jelas, 
COBIT akan memastikan suatu pengelolaan yang 

efektif dan efisien, dan menjadikan aset TI yang dimiliki menjadi penunjang utama tercapainya visi dan misi 

yang ada di Badan Standardisasi 
, dan mengetahui keselarasannya 

dengan strategi dan tujuan institusi yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap penerapan 
. Dari hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

sistem informasi yang dilakukan di BSN? 
Planning and Organisation (PO) 

Diketahui bahwa pengelolaan TI yang baik dilakukan dengan menilai kesesuaian antara penerapan TI 
mukakan hipotesis mengenai hal tersebut yaitu: 

H1: Diduga tingkat kematangan pelaksanaan tata kelola TI di Badan Standardisasi Nasional (BSN) berada 

mailto:mufti_hayat@yahoo.com


 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
2.1 Metode/Jenis Penelitian 

Penelitian ini sifatnya exploratif 
atau mengukur tingkat kematangan dari 
(yaitu SISNI). Penelitian ini juga bersifat deskript
pada Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI)
masing-masing Control Objective. 
 
2.2 Sampling / Metode Pemilihan Sampel

Metode penarikan sampel dalam pene
sampling. Melalui teknik ini, pemilihan sampe
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu adalah :
1. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang me

(SISNI) BSN.  
2. Target sebagai sampel adalah pengelola dan pengembang dari Sistem Informasi 

Indonesia (SISNI) BSN.  
 

Dengan mengacu pada metode penarikan sampel tersebut di atas, maka obyek yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah pengelola, pengembang dan pengguna 
Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang

 
Tabel 

No. 
1 Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
2 Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi
3 Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
4 Pengembang SISNI 
5 Staff BSN 

 
2.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data  primer dan sekunder yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Teknik pengumpulannya dilakukan melalui beberapa langkah yakni:
1. Studi pustaka yang terkait dengan evaluasi dan instrumen 
2. Studi awal di Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
3. Merancang kuesioner/instrumen penelitian.

Didasarkan pada literature yang ada di dalam COBIT versi 4, pada domain P
4. Pengumpulan data (observasi dan wawancara).
 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada orang
dapat memberikan penjelasan langsung ataupun data sebagai pelengkap penelitain ini yang meliputi sejarah 
dibuatnya Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia 
sistem tersebut, bagaimana proses-proses yang terjadi di 
wawancara tersebut bisa dijadikan sebagai temuan atau acuan dalam masing
domain PO dan AI, dan arahan untuk membuat saran atau kesimpulan dari penelitian ini.
 
2.4 Instrumen 

Sebagai alat pengumpul data peneliti mencoba menyusun alat atau instrumen yang berupa  pertanyaan 
kuesioner. Instrumen disusun berdasarkan penyebaran konsep
penyusunan instrumen beberapa hal yang dijadikan dasar meliputi aspek:
1. Identifikasi tujuan pengukuran 

Tujuan pengukuran merupakan hal yang strategis dalam menyusun alat ukur, hal itu di mulai dari sejak 
ide awal penelitian, yakni apa yang hendak diukur dan hasil apa yang ingin diperoleh. Melalui penentuan 
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Penelitian ini sifatnya exploratif IT Governance artinya mengexplore dengan cara menggali informasi 
dari sistem informasi yang digunakan oleh Badan Standardisasi Nasional 

enelitian ini juga bersifat deskriptif, artinya penelitian yang mendeskripsikan 
Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia (SISNI) khususnya pada domain PO dan AI untuk 

Sampling / Metode Pemilihan Sampel 
Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

Melalui teknik ini, pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian dan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu adalah : 

Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia 

Target sebagai sampel adalah pengelola dan pengembang dari Sistem Informasi 

Dengan mengacu pada metode penarikan sampel tersebut di atas, maka obyek yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah pengelola, pengembang dan pengguna SISNI yaitu administrator dan user. 
Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Daftar Responden Kuesioner 
Responden Jumlah

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi 
Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan 

 

TOTAL 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data  primer dan sekunder yang diperoleh dari 
nik pengumpulannya dilakukan melalui beberapa langkah yakni: 

Studi pustaka yang terkait dengan evaluasi dan instrumen IT Governance. 
Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN. 

Merancang kuesioner/instrumen penelitian. 
Didasarkan pada literature yang ada di dalam COBIT versi 4, pada domain PO dan AI.
Pengumpulan data (observasi dan wawancara). 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada orang-orang yang dianggap 
dapat memberikan penjelasan langsung ataupun data sebagai pelengkap penelitain ini yang meliputi sejarah 

Standar Nasional Indonesia (SISNI), melihat segi kelebihan dan kekurangan dari 
proses yang terjadi di pada sistem tersebut. Dari keterangan atau hasil 

wawancara tersebut bisa dijadikan sebagai temuan atau acuan dalam masing-masing Control Objective
domain PO dan AI, dan arahan untuk membuat saran atau kesimpulan dari penelitian ini. 

Sebagai alat pengumpul data peneliti mencoba menyusun alat atau instrumen yang berupa  pertanyaan 
kuesioner. Instrumen disusun berdasarkan penyebaran konsep teori, empiris dan operasional. Dalam 
penyusunan instrumen beberapa hal yang dijadikan dasar meliputi aspek: 

Tujuan pengukuran merupakan hal yang strategis dalam menyusun alat ukur, hal itu di mulai dari sejak 
itian, yakni apa yang hendak diukur dan hasil apa yang ingin diperoleh. Melalui penentuan 
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menggali informasi 
sistem informasi yang digunakan oleh Badan Standardisasi Nasional 

mendeskripsikan IT Governance 
khususnya pada domain PO dan AI untuk 

litian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive 
dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian dan 

Standar Nasional Indonesia 

Target sebagai sampel adalah pengelola dan pengembang dari Sistem Informasi Standar Nasional 

Dengan mengacu pada metode penarikan sampel tersebut di atas, maka obyek yang menjadi populasi 
yaitu administrator dan user. 

dan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Jumlah 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data  primer dan sekunder yang diperoleh dari 

O dan AI. 

orang yang dianggap 
dapat memberikan penjelasan langsung ataupun data sebagai pelengkap penelitain ini yang meliputi sejarah 

, melihat segi kelebihan dan kekurangan dari 
ari keterangan atau hasil 

Control Objective pada 

Sebagai alat pengumpul data peneliti mencoba menyusun alat atau instrumen yang berupa  pertanyaan 
teori, empiris dan operasional. Dalam 

Tujuan pengukuran merupakan hal yang strategis dalam menyusun alat ukur, hal itu di mulai dari sejak 
itian, yakni apa yang hendak diukur dan hasil apa yang ingin diperoleh. Melalui penentuan 



 

tujuan pengukuran, akan diperoleh pertimbangan pengambilan sampel item dari masing
komponen yang diukur, penempatan item, dan penentuan karakteristik responden
pengukuran ini bertujuan, agar alat ukur yang disusun tidak terlepas dari ruang lingkup dan relevansi. 
Dengan demikian, diharapkan alat ukur mempunyai validitas isi (content validity) yang representatif
komprehensif dan relevan. 
 

2. Penentuan format yang akan digunakan
Format penulisan yang memberikan hanya dua pilihan jawaban bagi responden. Dengan skala ini, akan 
diperoleh jawaban yang tegas yaitu Ya 
skala Gutman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 
ditanyakan. Skala ini dapat pula dibentuk dalam bentuk 
jawabannya Ya, begitupula sebaliknya.
 

3. Penentuan banyaknya item 
Jumlah item pertanyaan  disesuaikan dengan buku ITGI (
domain PO dan AI, sehingga jumlah item dalam alat ukur tidak dapat ditentukan secara umum melainkan 
memerlukan berbagai pertimbangan secara teoretis maupun praktis. Dari situlah dapat di
pertanyaan sebayak 496 item. 

 
Tabel 2: 

PO1-Mendefinisikan Perencanaan Strategi IT
PO2-Mendefinisikan Arsitektur Informasi
PO3-Menentukan Arah Teknologi
PO4-Mendefinisikan Proses, Organisasi dan Hubungan IT.
PO5-Mengelola Investasi IT 
PO6-Communicate Management Aims and Direction
PO7-Mengelola SDM IT 
PO8-Mengelola Mutu 
PO9-Menilai dan Mengelola Resiko
PO10-Mengelola Proyek-proyek
AI1-Identifikasi Solusi Yang Otomatis
AI2-Memperoleh dan Merawat Aplikasi Software
AI3-Memperoleh dan Merawat Infrastruktur Teknologi
AI4-Memungkinkan Operasi dan Penggunaannya
AI5-Memperoleh Sumber Daya IT
AI6-Mengelola Perubahan-perubahan
AI7-Memasang dan mengakui solusi
Jumlah Total Pertanyaan 

 
2.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif
kuantitatif yang digunakan yaitu desain deskriptif survey/kuesioner. Desain atau format deskriptif 
survey/kuesioner dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi sebagai subyek penelitian, pendapat 
subyek penelitian inilah yang akan dideskrips
sebanyak 4 sampel yang telah dipilih dari populasi, akan diberikan kuesioner yang bersifat pertanyaan 
sebanyak 496 pertanyaan dari 10 domain PO dan 7 domain AI dengan setiap domain mempunyai 5 le
level 0 sampai dengan level 5. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif (kuantitatif) dilakukan 
dengan menganalisis dengan statistic deskriptif masing
 
Pengukuran tingkat kematangan dilakukan sec
• Memilih Control Objective yang diperlukan. 
• Menilai tingkat kematangan Control Objective 
• Deskripsi analisis untuk solusi diatas, dengan cara menentukan target kematangan 

terpilih dalam hal ini pada domain PO dan AI. 
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tujuan pengukuran, akan diperoleh pertimbangan pengambilan sampel item dari masing
komponen yang diukur, penempatan item, dan penentuan karakteristik responden. Pembatasan bahan 
pengukuran ini bertujuan, agar alat ukur yang disusun tidak terlepas dari ruang lingkup dan relevansi. 
Dengan demikian, diharapkan alat ukur mempunyai validitas isi (content validity) yang representatif

an format yang akan digunakan 
Format penulisan yang memberikan hanya dua pilihan jawaban bagi responden. Dengan skala ini, akan 
diperoleh jawaban yang tegas yaitu Ya - Tidak, Benar - Salah dan lain-lain. Penelitian menggunakan 

ngin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 
pat pula dibentuk dalam bentuk checklist. Apabila di checklist

jawabannya Ya, begitupula sebaliknya. 

disesuaikan dengan buku ITGI (IT Governance Institute
domain PO dan AI, sehingga jumlah item dalam alat ukur tidak dapat ditentukan secara umum melainkan 
memerlukan berbagai pertimbangan secara teoretis maupun praktis. Dari situlah dapat di

: Daftar Jumlah Pertanyaan Per-Domain 
Domain Jumlah 

Pertanyaan
Mendefinisikan Perencanaan Strategi IT 28
Mendefinisikan Arsitektur Informasi 31
Menentukan Arah Teknologi 37
Mendefinisikan Proses, Organisasi dan Hubungan IT. 30

 38
Communicate Management Aims and Direction 20

22
26

Menilai dan Mengelola Resiko-resiko IT 37
proyek 36

Identifikasi Solusi Yang Otomatis 27
Memperoleh dan Merawat Aplikasi Software 24
Memperoleh dan Merawat Infrastruktur Teknologi 21
Memungkinkan Operasi dan Penggunaannya 37
Memperoleh Sumber Daya IT 33

perubahan 24
Memasang dan mengakui solusi-solusi dan perubahan-perubahan. 25

496

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif-kuantitatif. Desain 
kuantitatif yang digunakan yaitu desain deskriptif survey/kuesioner. Desain atau format deskriptif 
survey/kuesioner dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi sebagai subyek penelitian, pendapat 
subyek penelitian inilah yang akan dideskripsikan tentang variable yang kita teliti. Dalam penelitian ini 
sebanyak 4 sampel yang telah dipilih dari populasi, akan diberikan kuesioner yang bersifat pertanyaan 
sebanyak 496 pertanyaan dari 10 domain PO dan 7 domain AI dengan setiap domain mempunyai 5 le
level 0 sampai dengan level 5. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif (kuantitatif) dilakukan 
dengan menganalisis dengan statistic deskriptif masing-masing variable dan karakteristik sampel.

Pengukuran tingkat kematangan dilakukan secara berjenjang antara lain : 
yang diperlukan.  
Control Objective terpilih.  

Deskripsi analisis untuk solusi diatas, dengan cara menentukan target kematangan 
terpilih dalam hal ini pada domain PO dan AI.  
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tujuan pengukuran, akan diperoleh pertimbangan pengambilan sampel item dari masing-masing 
. Pembatasan bahan 

pengukuran ini bertujuan, agar alat ukur yang disusun tidak terlepas dari ruang lingkup dan relevansi. 
Dengan demikian, diharapkan alat ukur mempunyai validitas isi (content validity) yang representatif -

Format penulisan yang memberikan hanya dua pilihan jawaban bagi responden. Dengan skala ini, akan 
lain. Penelitian menggunakan 

ngin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 
checklist mendandakan 

Institute) khususnya pada 
domain PO dan AI, sehingga jumlah item dalam alat ukur tidak dapat ditentukan secara umum melainkan 
memerlukan berbagai pertimbangan secara teoretis maupun praktis. Dari situlah dapat diketahui jumlah 

Jumlah 
Pertanyaan 

28 
31 
37 
30 
38 
20 
22 
26 
37 
36 
27 
24 
21 
37 
33 
24 
25 

496 

kuantitatif. Desain deskriptif-
kuantitatif yang digunakan yaitu desain deskriptif survey/kuesioner. Desain atau format deskriptif 
survey/kuesioner dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi sebagai subyek penelitian, pendapat 

ikan tentang variable yang kita teliti. Dalam penelitian ini 
sebanyak 4 sampel yang telah dipilih dari populasi, akan diberikan kuesioner yang bersifat pertanyaan 
sebanyak 496 pertanyaan dari 10 domain PO dan 7 domain AI dengan setiap domain mempunyai 5 level dari 
level 0 sampai dengan level 5. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif (kuantitatif) dilakukan 

masing variable dan karakteristik sampel. 

Deskripsi analisis untuk solusi diatas, dengan cara menentukan target kematangan Control Objective 



 

 
3. ANALISA DAN INTERPRETASI
 
3.1 Data Responden 

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 
dengan menggunakan metode purposive sampling
Informasi Standar Nasional Indonesia 
IV-1 berikut: 
 

Tabe

 
3.2 Analisa tingkat kematangan/maturity 

Analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan 
Nasional terhadap control objective. 
objective yang berada pada domain
Implementation). Penilaian tingkat kematangan setiap proses TI mengacu pada model maturity COBIT versi 
4 management guidelines. Dengan kriteria index penilaian sebagai berikut :
 

Tabel 4: Kriteria index nilai pada maturity level CO
     0 – 0.50  
0.51 – 1.50  
1.51 – 2.50 
2.51 – 3.50 
3.51 – 4.50 
4.51 – 5.00 

 
3.3 Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
hipotesis. Hipotesis awal adalah bahwa diduga tingkat kematangan pelaksanaan 
Standardisasi Nasional berada pada level 
bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh data bahwa 
maturity level pada domain PO berada di level 2, sehingga hipotesis untuk domain PO di 
untuk domain AI berada pada level 3, sehingga hipotesis untuk domain AI dit

 
3.4 Menentukan Target Kematangan (

Domain PO dan AI 
Penentuan target kematangan proses yang diharapkan antara lain :
• Menjadikan SNI menjadi standar nasional yang dapat memperkuat daya saing nasional, meningkatkan 

tranparansi dan efisiensi pasar serta melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, 
lingkungan dan keamanan. 

• dapat membangun jaringan pemangku kepentingan yang kuat y
secara efisien and efektif melalui diseminasi informasi standard yang memanfaatkan sarana Informasi 
Teknologi. 

• Menjadikan semakin dekat hubungannya dengan pelanggan, yang memanfaatkan sistem untuk dapat 
mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang kelompok pemakai serta sektor industri.

No 
1 Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
2 Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi
3 Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
4 Pengembang SISNI 
5 Staff  
 Total 
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ANALISA DAN INTERPRETASI 

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pemilihan responden  ditentukan  
purposive sampling. Sampel yang dipilih yaitu sampel yang memahami Sistem 

 (SISNI) . Adapun perincian data responden dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3: Daftar Responden Kuesioner 

/maturity  
Analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan IT Governance di Badan Standardisasi 

. Control objective yang akan dilakukan penilaian adalah 
yang berada pada domain PO (Planning and Organization) dan AI (

Penilaian tingkat kematangan setiap proses TI mengacu pada model maturity COBIT versi 
Dengan kriteria index penilaian sebagai berikut :  

Kriteria index nilai pada maturity level COBIT versi 4 
Non-Exixtent 
Initial/Ad Hoc 
Repeatable But Invinitive 
Defined Process 
Managed and Measurable 
Optimesed  

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
hipotesis. Hipotesis awal adalah bahwa diduga tingkat kematangan pelaksanaan IT Governance

berada pada level 2 (Repeatable But Invinitive) untuk domain PO dan AI, sehingga 
bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh data bahwa 

pada domain PO berada di level 2, sehingga hipotesis untuk domain PO di 
, sehingga hipotesis untuk domain AI ditolak. 

Menentukan Target Kematangan (Maturity Level) untuk masing-masing Control Objective 

Penentuan target kematangan proses yang diharapkan antara lain : 
menjadi standar nasional yang dapat memperkuat daya saing nasional, meningkatkan 

tranparansi dan efisiensi pasar serta melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, 

dapat membangun jaringan pemangku kepentingan yang kuat yang pelayanannya akan dapat dilakukan 
secara efisien and efektif melalui diseminasi informasi standard yang memanfaatkan sarana Informasi 

ubungannya dengan pelanggan, yang memanfaatkan sistem untuk dapat 
n menganalisa informasi tentang kelompok pemakai serta sektor industri.

Responden 
Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi 

Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan 
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orang. Pemilihan responden  ditentukan  
. Sampel yang dipilih yaitu sampel yang memahami Sistem 

) . Adapun perincian data responden dapat dilihat pada tabel 

Badan Standardisasi 
yang akan dilakukan penilaian adalah control 

dan AI (Acquisition and 
Penilaian tingkat kematangan setiap proses TI mengacu pada model maturity COBIT versi 

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah, maka bisa diambil kesimpulan untuk menguji 
IT Governance di Badan 

) untuk domain PO dan AI, sehingga 
bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pengolahan data kuesioner diperoleh data bahwa 

pada domain PO berada di level 2, sehingga hipotesis untuk domain PO di terima, sedangkan 

Control Objective pada 

menjadi standar nasional yang dapat memperkuat daya saing nasional, meningkatkan 
tranparansi dan efisiensi pasar serta melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, 

ang pelayanannya akan dapat dilakukan 
secara efisien and efektif melalui diseminasi informasi standard yang memanfaatkan sarana Informasi 

ubungannya dengan pelanggan, yang memanfaatkan sistem untuk dapat 
n menganalisa informasi tentang kelompok pemakai serta sektor industri. 

Jumlah 
1 
1 
1 
1 
1 
5 



 

 
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di

dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kematangan 
Governance yang akan dikembangkan adalah pada skala 3 yaitu prosedur sudah standar dan terdokumentasi 
dan dikomunikasikan melalui pelatihan. (
 
3.5 Analisis Gap Kematangan Control Objective 

Dengan melihat kondisi tingkat kematangan 
Nasional saat ini terhadap kondisi ideal tingkat kematangan 
memunculkan suatu penyesuaian dengan kondisi normatif berdasarkan COBIT versi 4. P
dilakukan untuk menutup gap yang diciptakan dari tingkat kematangan proses saat ini (
level) dengan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diinginkan (
2 di atas menunjukan adanya gap pada 
gap dalam domain PO dan 1 gap dalam domain AI. Temuan COBIT dari 
tersebut adalah PO2, PO3, PO4, PO5, PO

Gambar grafik current maturity level 
gambar berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1: Tampilan Grafik 

Gambar grafik current maturity level 
gambar berikut ini : 

Gambar 2: Tampilan Grafik 

AI5

AI6

AI7

PO7   

PO8   

PO9   

PO10 
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Dengan mempertimbangkan beberapa faktor diatas, untuk domain PO dan AI COBIT Versi 4, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kematangan Reasonable yang akan menjadi acuan dalam m

yang akan dikembangkan adalah pada skala 3 yaitu prosedur sudah standar dan terdokumentasi 
dan dikomunikasikan melalui pelatihan. (Define Process) 

Control Objective Domain PO dan AI 
kematangan control objective yang berjalan pada Badan Standardisasi 

saat ini terhadap kondisi ideal tingkat kematangan control objective yang diinginkan, maka akan 
memunculkan suatu penyesuaian dengan kondisi normatif berdasarkan COBIT versi 4. P

yang diciptakan dari tingkat kematangan proses saat ini (
) dengan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diinginkan ( target maturity level

da 8 control objective pada Badan Standardisasi Nasional
dalam domain AI. Temuan COBIT dari 8 gap yang harus disesuaikan 
, PO6, PO7, PO9, dan AI6. 

current maturity level dan target maturity level untuk domain PO dapat dilihat pada 

Gambar 1: Tampilan Grafik Current dan Target Maturity Level Domain PO
 

current maturity level dan target maturity level untuk domain AI dapat dilihat pada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2: Tampilan Grafik Current dan Target Maturity Level Domain AI
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tas, untuk domain PO dan AI COBIT Versi 4, maka 
yang akan menjadi acuan dalam model IT 

yang akan dikembangkan adalah pada skala 3 yaitu prosedur sudah standar dan terdokumentasi 

Badan Standardisasi 
yang diinginkan, maka akan 

memunculkan suatu penyesuaian dengan kondisi normatif berdasarkan COBIT versi 4. Penyesuaian 
yang diciptakan dari tingkat kematangan proses saat ini (current maturity 

target maturity level). Dari tabel IV-
Badan Standardisasi Nasional, yang berupa 7 

yang harus disesuaikan 

untuk domain PO dapat dilihat pada 

Target Maturity Level Domain PO 

untuk domain AI dapat dilihat pada 

Target Maturity Level Domain AI 

Current Maturity

Expected Maturity

Current Maturity

Expected Maturity



 

3.6 Mengatasi gap Kematangan Control Objective 
Gap maturity level yang ditemukan pada 

objective yaitu : PO2, PO3, PO4, PO
Nasional dengan mengacu pada literatur COBIT versi 4 khususnya pada 
high level control objective. 
 
3.7  Implikasi Penelitian 
 

Tabel 5: 

CO Rincian Contorl 
Objective (CO) 

Aspek manajerial

PO2 Mendefinisikan 
arsitektur informasi  

Perlu dibuatkan se
buah model arsitektur 
infomasi perusahaan 
yang jelas dan rinci

CO Rincian Contorl 
Objective (CO) 

Aspek manajerial

PO4 Mendefinisikan 
hubungan, organisasi, 
proses-proses TI 

Perlu adanya kerangka 
proses TI untuk 
melakukan 
perencanaan 
strategis, perlu adanya 
pembagian antara peran 
dan tanggung jawab 
semua personil TI

PO5 Mengelola investasi Perlu adanya kerang
manajemen ke uangan 
dan prioritas didalam 
anggaran TI

PO6 Menyampaikan arah dan 
maksud manaje-men 

Perlu adanya control 
keadaan dan kebijakan 
TI dan kerangka 
control internal dan 
resiko 

PO7 Mengelola sumber daya 
manusia TI 

Perlu adanya pem
bagian sumber daya TI, 
perekrutan perso
disesuaikan dengan 
kemampuan personel 
dan diadakan training 
personel 

PO9 Mengelola resiko dan 
menaksir TI 

Perlu adanya tim 
manajemen resiko 
bisnis dan TI yang 
dapat menyatukan pe
ngelolaan TI, 
jemen resiko dan 
kerangka kontrol.
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Control Objective Pada Domain PO dan AI 
yang ditemukan pada control objective pada domain PO dan AI sebanyak 

, PO5, PO6, PO7, PO9, dan AI6 dapat diatasi oleh Badan Standardisasi 
dengan mengacu pada literatur COBIT versi 4 khususnya pada Maturity level serta bisa dilihat pada 

5: Implikasi Penelitian untuk domain PO 
 

 
 

Aspek manajerial Aspek Sistem Aspek penelitian lanjutan

Perlu dibuatkan se-
buah model arsitektur 
infomasi perusahaan 
yang jelas dan rinci 

Adanya sistem mana-
jemen yang terstruktur 
dan terintegritas dalam 
mengklasifikasikan ka-
mus data dan peraturan 
sintak data (user 
friendly) 

Perlu diadakan penelitian 
khusus pengumpulan data 
yang lebih efektif dan 
efesien

Aspek manajerial Aspek Sistem Aspek penelitian lanjutan

Perlu adanya kerangka 
proses TI untuk 
melakukan 
perencanaan TI yang 
strategis, perlu adanya 
pembagian antara peran 
dan tanggung jawab 
semua personil TI 

Adanya sistem komisi 
steering yang bertugas 
menentukan prioritas 
dari program investasi 
TI, mengamati keadaan 
proyek dan memecah-
kan konflik sumber daya, 
mengawasi tingkat 
service dan kemajuan 
service 

Perlu diteliti lebih lanjut 
apakah di BSN sudah 
berjalan sistem komisi 
steeringnya, dan 
pembagian peran dan 
tanggung jawab antar 
personil TI

Perlu adanya kerang-ka 
manajemen ke uangan 
dan prioritas didalam 
anggaran TI 

Adanya sistem proses 
penganggaran dana, 
sistem manajemen biaya 
yang harus dimonitor dan 
dilaporkan secara berkala 

Perlu adanya penelitian 
lanjutan mengenai pro ses 
pengelolaan invest
apakah sudah sesuai 
dengan prosedur atau 
belum 

Perlu adanya control 
keadaan dan kebijakan 
TI dan kerangka 
control internal dan 
resiko  

Adanya sistem mana-
jemen kebijakan yang 
bisa menyampaikan arah 
dan sasaran-sasaran TI 

Perlu adanya peneliitan 
dalam rangka perbaikan 
arah dan maksud 
manajemen supaya bisa 
sejalan dengan 

Perlu adanya pem-
bagian sumber daya TI, 
perekrutan perso-nil 
disesuaikan dengan 
kemampuan personel 
dan diadakan training 
personel  

Adanya sistem evaluasi 
kinerja personel TI mulai 
dari perekrutan, 
penempatan dan peng-
hentian dan perubahan 
pekerjaan  

Perlu diadakan pene
mengenai sistem evaluasi 
kinerja apakah personel 
yang ada di BSN sudah 
memenuhi standar yang di
butuhkan.

Perlu adanya tim 
manajemen resiko 
bisnis dan TI yang 
dapat menyatukan pe-
ngelolaan TI, mana-
jemen resiko dan 
kerangka kontrol. 

Adanya sistem penga-
wasan sistem dan 
pemeliharaan perenca-
naan tindakan resiko 
yang mencakup identifi-
kasi biaya, manfaat dan 
tanggung jawab bagi 
pelaksanaan 

Perlu adanya perbaikan 
dalam mengelola resiko 
dan menaksir
kedepannya BSN lebih 
bisa cepat dalam 
mengambil tindakan atau 
kebijakan

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

pada domain PO dan AI sebanyak 8 control 
Badan Standardisasi 

serta bisa dilihat pada 

Aspek penelitian lanjutan 

Perlu diadakan penelitian 
khusus pengumpulan data 
yang lebih efektif dan 
efesien 

Aspek penelitian lanjutan 

Perlu diteliti lebih lanjut 
apakah di BSN sudah 
berjalan sistem komisi 
steeringnya, dan 
pembagian peran dan 
tanggung jawab antar 
personil TI 

Perlu adanya penelitian 
lanjutan mengenai pro ses 

lolaan invest-tasi 
apakah sudah sesuai 
dengan prosedur atau 

 
Perlu adanya peneliitan 
dalam rangka perbaikan 
arah dan maksud 
manajemen supaya bisa 
sejalan dengan  

diadakan pene-litian 
mengenai sistem evaluasi 
kinerja apakah personel 
yang ada di BSN sudah 
memenuhi standar yang di-
butuhkan. 

Perlu adanya perbaikan 
dalam mengelola resiko 
dan menaksir TI sehingga 
kedepannya BSN lebih 
bisa cepat dalam 
mengambil tindakan atau 
kebijakan 



 

Tabel 6: 
CO Rincian Contorl 

Objective (CO) 
Aspek manajerial

AI6 Mengelola perubahan-
perubahan 

Perlu adanya peruba
han standar dan 
prosedur

 
 
4 KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Proses pelaksanaan e-Governance sistem informasi

level 2 untuk perencanaan dan pengorganisasian atau domain PO dan level 3 untuk pengadaan dan 
implementasi atau domain AI, dengan kata lain proses 
BSN pada perencanaan dan pengorganisasian masih mungkin untuk mengalami kesalahan karena di BSN 
proses TI yang dilakukan masih mengandalkan kemampuan individu. Sedangkan untuk pengadaan dan 
implementasi di BSN proses TI yang dilakukan su
sudah standar. 

b. Tingkat kematangan (maturity level
Standardisasi Nasional adalah : 
• Untuk perencanaan dan pengorganisasian atau domain PO berada pada lev

intuitive) dimana proses sudah berkembang, prosedur yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, 
belum ada komunikasi atau pelatihan formal atas prosedur strandar dan tanggung jawab diserahkan 
pada individu, terdapat kepercayaan yang t
mungkin terjadi. 

• Dan untuk pengadaan dan implementasi atau domain AI berada pada level 3 (
prosedur sudah standar dan terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan, tetap
pelaksanaannya diserahkan pada tim untuk mengikuti proses tersebut, sehingga penyimpangan bisa 
diketahui, prosedurnya disempurnakan untuk formalitas praktek yang ada.

 
c. IT Governance Institute mengembangkan COBIT yang merupakan model yang digunakan dalam 

membuat suatu rancangan IT Governance 
COBIT memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan pengelolaan TI secara efektif, dimana 
model pengelolaan TI tersebut harus disesuaikan dengan proses bis
Dan adapun penentuan control objektive melakukan perencanaan sistem informasi manajemen, 
melakukan pengorganisasian dari domain
implementasi sistem dari domain acq
penting untuk diperbaiki. 
 

4.2. Saran 
Berdasarkan hasil implikasi penelitian, penulis memberikan saran :
a. Bagi Badan Standardisasi Nasional :

• Setelah diketahui proses pelaksanaan 
pada perencanaan dan pengorganisasian serta pengadaan dan implementasi masih punya peluang 
untuk melakukan kesalahan, maka dari penelitian ini 
menjadikan penelitian ini sebagai
menentukan kebijakan IT Governance
pengorganisasian (PO) serta pengadaan dan implementasi (AI). 
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6: Implikasi Penelitian untuk domain AI 
Aspek manajerial Aspek Sistem 

Perlu adanya peruba-
han standar dan 
prosedur 

Adanya sistem penak-
siran dampak prioritas 
dan autorisasi, meng-
atasi perubahan-peruba-
han yang muncul serta 
penutupan dan doku-
mentasi perubahan 

Perlu dikelola bagai
mana sistem 
pengelolaan 
perubahan
yang harus dilakukan 
agar sesuai standar dan 
prosedur.

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

sistem informasi di Badan Standardisasi Nasional saat ini
level 2 untuk perencanaan dan pengorganisasian atau domain PO dan level 3 untuk pengadaan dan 
implementasi atau domain AI, dengan kata lain proses pelaksanaan e-Governance s
BSN pada perencanaan dan pengorganisasian masih mungkin untuk mengalami kesalahan karena di BSN 
proses TI yang dilakukan masih mengandalkan kemampuan individu. Sedangkan untuk pengadaan dan 
implementasi di BSN proses TI yang dilakukan sudah sesuai harapan karena prosedur yang dilakukan 

maturity level) e-Governance sistem informasi yang dilakukan di 

Untuk perencanaan dan pengorganisasian atau domain PO berada pada level 2 (
) dimana proses sudah berkembang, prosedur yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, 

belum ada komunikasi atau pelatihan formal atas prosedur strandar dan tanggung jawab diserahkan 
pada individu, terdapat kepercayaan yang tinggi pada kemampuan individu, sehingga kesalahan sangat 

Dan untuk pengadaan dan implementasi atau domain AI berada pada level 3 (Define Process
prosedur sudah standar dan terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan, tetap
pelaksanaannya diserahkan pada tim untuk mengikuti proses tersebut, sehingga penyimpangan bisa 
diketahui, prosedurnya disempurnakan untuk formalitas praktek yang ada. 

mengembangkan COBIT yang merupakan model yang digunakan dalam 
IT Governance yang pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. 

COBIT memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan pengelolaan TI secara efektif, dimana 
model pengelolaan TI tersebut harus disesuaikan dengan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut. 

control objektive melakukan perencanaan sistem informasi manajemen, 
domain planning and organization (po), melakukan pengadaan dan 

acquisition and implementation (ai) merupakan control objective

Berdasarkan hasil implikasi penelitian, penulis memberikan saran :  
Badan Standardisasi Nasional : 

pelaksanaan e-Governance sistem informasi di Badan Standardisasi Nasional 
pada perencanaan dan pengorganisasian serta pengadaan dan implementasi masih punya peluang 
untuk melakukan kesalahan, maka dari penelitian ini diharapkan pihak manajemen BSN mau untuk 

ni sebagai acuan dalam melakukan perbaikan manajemen yang ada dan 
IT Governance terutama yang berkaitan dengan 

pengorganisasian (PO) serta pengadaan dan implementasi (AI).  
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Aspek penelitian 
lanjutan 

Perlu dikelola bagai-
mana sistem 
pengelolaan mengenai 
perubahan-perubahan 
yang harus dilakukan 
agar sesuai standar dan 
prosedur. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

saat ini berada pada 
level 2 untuk perencanaan dan pengorganisasian atau domain PO dan level 3 untuk pengadaan dan 

sistem informasi di 
BSN pada perencanaan dan pengorganisasian masih mungkin untuk mengalami kesalahan karena di BSN 
proses TI yang dilakukan masih mengandalkan kemampuan individu. Sedangkan untuk pengadaan dan 

dah sesuai harapan karena prosedur yang dilakukan 

yang dilakukan di Badan 

el 2 (repeatable but 
) dimana proses sudah berkembang, prosedur yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, 

belum ada komunikasi atau pelatihan formal atas prosedur strandar dan tanggung jawab diserahkan 
inggi pada kemampuan individu, sehingga kesalahan sangat 

Define Process) dimana 
prosedur sudah standar dan terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan, tetapi 
pelaksanaannya diserahkan pada tim untuk mengikuti proses tersebut, sehingga penyimpangan bisa 

mengembangkan COBIT yang merupakan model yang digunakan dalam 
yang pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. 

COBIT memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan pengelolaan TI secara efektif, dimana 
nis yang ada di organisasi tersebut. 

control objektive melakukan perencanaan sistem informasi manajemen, 
, melakukan pengadaan dan 

control objective yang 

Badan Standardisasi Nasional 
pada perencanaan dan pengorganisasian serta pengadaan dan implementasi masih punya peluang 

pihak manajemen BSN mau untuk 
melakukan perbaikan manajemen yang ada dan 

terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan 



 

• Dengan adanya sistem yang telah diketahui kele
diperbaiki dengan prosedur yang jelas yang bisa dilihat berdasarkan literature yang ada di COBIT 
versi 4.0, khususnya untuk domain PO dan AI.

• Dari aspek penelitian lanjutan : sebaiknya pihak manajemen mau 
dengan membuat perancangan IT Governance
pada kesimpulan atau berdasarkan Cobit versi 4.0.

b. Adapun saran bagi peneliti-peneliti yang lain : 
• Untuk mempermudah penjawaban ku

diperbaharui lagi agar bahasanya mudah dipahami. 
• Dengan KPI (Key Performace Indicators

dikembangkan lagi. 
• Dengan Linking Business Goals To IT Goals
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Dengan adanya sistem yang telah diketahui kelemahannya alangkah baiknya sistem yang ada sekarang 
diperbaiki dengan prosedur yang jelas yang bisa dilihat berdasarkan literature yang ada di COBIT 
versi 4.0, khususnya untuk domain PO dan AI. 
Dari aspek penelitian lanjutan : sebaiknya pihak manajemen mau menindak lanjuti penelitian ini 

IT Governance yang baik dengan tahapan-tahapan yang telah ditulis 
pada kesimpulan atau berdasarkan Cobit versi 4.0.  

peneliti yang lain :  
Untuk mempermudah penjawaban kuesioner yang dibagikan, maka  diharapkan kuesioner 
diperbaharui lagi agar bahasanya mudah dipahami.  

Key Performace Indicators) dan KGI (Key Goal Indicators) penelitian ini dapat 

Linking Business Goals To IT Goals penelitian ini dapat dikembangkan lagi.

Maturity Measurement-First the purpose then the methods”, USA,2003.
IT Governance Institute and the Office of Commerce (2005), Aligning COBIT, ITIL and ISO 17799 

IT Governance Institute and the Office of Government Commerce
Pederiva, A, The COBIT Maturity Model in a Vendor Evaluation Case, Information System Control 

Information System Audit and Control Association 
Reingold, S., Refining IT Processes Using COBIT, Information System Control Journal Volume 3, 

Information System Audit and Control Association 
The COBIT Steering Commite and the IT Governance Institute, COBIT (3rd Edition) Implementarion 

IT Governance Institute 
Board Brifieng on IT Governance, 2nd Edition, IT Governance Instiutute

COBIT 4.0 : Control Objectives, Management Guidelines, Mat
, IT Governance Instiutute 

Van Grembergen, W., De Haes, S., Guldentops, E. (2004), Structures, Processes and Relational 
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Grembergen, W, Editor Idea Group Inc 

Information System Control and Audit. Prentice Hall. 
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mahannya alangkah baiknya sistem yang ada sekarang 
diperbaiki dengan prosedur yang jelas yang bisa dilihat berdasarkan literature yang ada di COBIT 

menindak lanjuti penelitian ini 
tahapan yang telah ditulis 

esioner yang dibagikan, maka  diharapkan kuesioner 

) penelitian ini dapat 

litian ini dapat dikembangkan lagi. 

”, USA,2003. 
Aligning COBIT, ITIL and ISO 17799 

IT Governance Institute and the Office of Government Commerce 
Information System Control 

Information System Control Journal Volume 3, 

Edition) Implementarion 
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COBIT 4.0 : Control Objectives, Management Guidelines, Maturity 

Van Grembergen, W., De Haes, S., Guldentops, E. (2004), Structures, Processes and Relational 
Strategis for Information Technology Governance, Van 

Mengukur tingkat kematangan pemanfaatan TI untuk institusi pendidikan, suatu 
kasi untuk Indonesia, 

Management Guidelines & Audit Guidelines, Control Objectives”,   

www.wordpress.com (Diakses 18 Jan 2009) 
”, 3th ed., John Wiley & 
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Dengan keterbatasan teknologi wireline, maka dibutuhkan teknologi 
kelemahan-kelemahan tersebut, salah satu solusi tersebut adalah dengan menggunakan teknologi wireless. 
Dalam hal ini akan dirancang suatu sistem yang akan melakukan pengaturan 
gelombang radio. Dalam sistem ini lampu pijar disimulasikan dengan relayboard sebanyak 3 buah lampu. 
Sinyal yang telah dikirim oleh pengendali kemudian dipancarkan, lalu sinyal tersebut diumpan balikan 
kembali pada bagian pengendali untuk melihat kondisi lampu dalam keadaan on/of
komunikasi dua arah atau full duplex.
pertama digunakan untuk mengirimkan data untuk mematikan/menghidupkan lampu kemudian menampilkan 
keadaan lampu tersebut pada display LCD,
dan demodulator Gaussian Frequency Shift Keying (
1020UB RF. Sedangkan untuk bagian kedua
berupa antenna wireless YS-1020UB RF
lampu pijar.  

 
 

Kata Kunci : Wireline, Wireless, Microcontroller Atmega 8535, Modulasi, Gaussian Frequency Shift Keying 
(GFSK).  

 
 
1. PENDAHULUAN 
 

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi wireless berlangsung dengan sangat pesat. Hal 
ini dikarenakan teknologi wireless sangat praktis dan efektif untuk digunakan dalam membantu pelaksanaan 
aktifitas-aktifitas sehari-hari. Salah satu kelebihan
sebagai media untuk mengirimkan data/informasi melainkan menggunakan udara sebagai medianya. 
Kelebihan lain adalah biaya dari penggunaan teknologi wireless ini juga lebih murah dibandingkan dengan 
teknologi non wireless. Dalam penelitian ini penggunaan teknologi wireless digunakan untuk monitoring 
sistem panel sebuah instalasi listrik yang digunakan pada suatu sistem control ruang dengan memanfaatkan 
gelombang radio. Manfaat langsung yang dapat diras
penggunaan kabel dan mempersingkat waktu kerja, dengan begitu efektifitas kerja dapat tercapai dengan 
maksimal. 

Dengan tujuan mengkaji kemungkinan penerapan teknologi 
untuk komunikasi data secara wireless
universitas budi luhur dengan merancang
yang dapat mengetahui serta melakukan tind
Oleh karena itu dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari hal tersebut dengan Menciptakan 
system pada nyala lampu secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berke
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Abstrak 
 

Dengan keterbatasan teknologi wireline, maka dibutuhkan teknologi yang bisa menanggulangi dari 
kelemahan tersebut, salah satu solusi tersebut adalah dengan menggunakan teknologi wireless. 

kan dirancang suatu sistem yang akan melakukan pengaturan on/off lampu pijar melalui 
istem ini lampu pijar disimulasikan dengan relayboard sebanyak 3 buah lampu. 

Sinyal yang telah dikirim oleh pengendali kemudian dipancarkan, lalu sinyal tersebut diumpan balikan 
kembali pada bagian pengendali untuk melihat kondisi lampu dalam keadaan on/off. Sistem ini termasuk 
komunikasi dua arah atau full duplex. Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu 

digunakan untuk mengirimkan data untuk mematikan/menghidupkan lampu kemudian menampilkan 
splay LCD, bagian ini terdiri dari microcontroller ATmega 8535,

Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) pada pemancar berupa antena
bagian kedua terdiri dari modulator dan demodulator GFSK

1020UB RF, microcontrolle ATmega 8535, dan rangkaian driver Relay Board 

Wireline, Wireless, Microcontroller Atmega 8535, Modulasi, Gaussian Frequency Shift Keying 

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi wireless berlangsung dengan sangat pesat. Hal 
ini dikarenakan teknologi wireless sangat praktis dan efektif untuk digunakan dalam membantu pelaksanaan 

hari. Salah satu kelebihan teknologi wireless adalah tidak menggunakan sarana kabel 
sebagai media untuk mengirimkan data/informasi melainkan menggunakan udara sebagai medianya. 
Kelebihan lain adalah biaya dari penggunaan teknologi wireless ini juga lebih murah dibandingkan dengan 
eknologi non wireless. Dalam penelitian ini penggunaan teknologi wireless digunakan untuk monitoring 

sistem panel sebuah instalasi listrik yang digunakan pada suatu sistem control ruang dengan memanfaatkan 
gelombang radio. Manfaat langsung yang dapat dirasakan dengan penerapan sistem ini adalah mengurangi 
penggunaan kabel dan mempersingkat waktu kerja, dengan begitu efektifitas kerja dapat tercapai dengan 

kemungkinan penerapan teknologi Gaussian frequency Shift Keying (GFSK)
wireless pada sistem pengaturan peralatan listrik yang ada di ruang kelas 

universitas budi luhur dengan merancang suatu alat monitoring dan pengendali kondisi panel instalasi listrik 
yang dapat mengetahui serta melakukan tindakan dengan cepat bila terjadi gangguan panel instalasi listrik.
Oleh karena itu dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari hal tersebut dengan Menciptakan 

pada nyala lampu secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berke
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yang bisa menanggulangi dari 
kelemahan tersebut, salah satu solusi tersebut adalah dengan menggunakan teknologi wireless. 

lampu pijar melalui 
istem ini lampu pijar disimulasikan dengan relayboard sebanyak 3 buah lampu. 

Sinyal yang telah dikirim oleh pengendali kemudian dipancarkan, lalu sinyal tersebut diumpan balikan 
Sistem ini termasuk 

Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian 
digunakan untuk mengirimkan data untuk mematikan/menghidupkan lampu kemudian menampilkan 

microcontroller ATmega 8535, Modulator 
antena wireless YS-
FSK pada penerima 

microcontrolle ATmega 8535, dan rangkaian driver Relay Board 

Wireline, Wireless, Microcontroller Atmega 8535, Modulasi, Gaussian Frequency Shift Keying 

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi wireless berlangsung dengan sangat pesat. Hal 
ini dikarenakan teknologi wireless sangat praktis dan efektif untuk digunakan dalam membantu pelaksanaan 

teknologi wireless adalah tidak menggunakan sarana kabel 
sebagai media untuk mengirimkan data/informasi melainkan menggunakan udara sebagai medianya. 
Kelebihan lain adalah biaya dari penggunaan teknologi wireless ini juga lebih murah dibandingkan dengan 
eknologi non wireless. Dalam penelitian ini penggunaan teknologi wireless digunakan untuk monitoring 

sistem panel sebuah instalasi listrik yang digunakan pada suatu sistem control ruang dengan memanfaatkan 
akan dengan penerapan sistem ini adalah mengurangi 

penggunaan kabel dan mempersingkat waktu kerja, dengan begitu efektifitas kerja dapat tercapai dengan 

Gaussian frequency Shift Keying (GFSK)  
pada sistem pengaturan peralatan listrik yang ada di ruang kelas 
suatu alat monitoring dan pengendali kondisi panel instalasi listrik 

akan dengan cepat bila terjadi gangguan panel instalasi listrik. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari hal tersebut dengan Menciptakan control 

pada nyala lampu secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang dengan 

mailto:ekha_pl@yahoo.co.id
mailto:pebywahyu_ubl@yahoo.co.id


 

menggunakan komputer, teknologi gelombang radio 
perangkat microcontroller Atmega 8535
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 

Berikut ini akan dipaparkan tentang
seperti : teori tentang Microcontroller 
wireless GFSK YS-1020UB RF. 

 
2.1 Mikrokontroller ATMega 8535 

 
Mikrokontroler ATMega8535 termasuk dalam keluarga AVR

Vegard’s Risc processor)  yang memilki fitur antara lain ADC 
Watchdog Timer, PWM, Port I/O, komunikasi serial, dll. Sehingga dengan fasilitas yang le
mikrokontroler AVR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sistem elektronika seperti robot, otomatisasi 
industri, peralatan telekomunikasi, dan berbagai keperluan lainnya.
 
2.1.1 Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATMega8535
  

(XCK

(OC0

(INT

Gambar 1 : Konfigurasi pin ATMega 8535
 

Konfigurasi pin ATMega8535 dengan dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar di atas dapat 
dijelaskan fungsi dari masing-masing pin pada Tabel 1  sebagai berikut:
 

Tabel 1: Dekskripsi pin mikrokontroler ATMega 

Pin 

1 s/d 8 
 

Port B, merupakan port I/O 8 bit dua arah dengan resistor 
I/O 8-bit, port B juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut :
§ PB0 : T0 (Timer/ Counter 0 external counter input, 

Input/Output) 
§ PB1 : T1 (Timer/ Counter 1 External Counter Input)
§ PB2 : AIN0 (Analog Comparator Positif Input)
§ PB3 : AIN1 (Analog Comparator Positif Negatif Input)

Counter 0) 
§ PB4 : SS (SPISlave Select Input)
§ PB5 : MOSI (SPI Bus Master Output/ Slave Input)
§ PB6 : MISO (SPI Bus Master Input/ Slave Output)
§ PB7 : SCK (SPI Bus Serial Clock)
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menggunakan komputer, teknologi gelombang radio Gaussian frequency Shift Keying (GFSK)
microcontroller Atmega 8535, driver relay dan perangkat-perangkat elektronika lainnya.

tentang landasan teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian, 
 ATMega 8535 beserta konfigurasinya dan modulator / demodulator 

ermasuk dalam keluarga AVR (Advenced Versatile RISC atau Alf and 
yang memilki fitur antara lain ADC internal, EEPROM internal

I/O, komunikasi serial, dll. Sehingga dengan fasilitas yang le
mikrokontroler AVR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sistem elektronika seperti robot, otomatisasi 
industri, peralatan telekomunikasi, dan berbagai keperluan lainnya. 

Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATMega8535 

PA0 (ADC0)

PA1 (ADC1)

PA2 (ADC2)

PA3 (ADC3)

PA4 (ADC4)

PA5 (ADC5)

PA6 (ADC6)

PA7 (ADC7)

AREF

GND

AVCC

PC7 (TOSC2)

PD7 (OC2)

PC0 (SCL)

PC1 (SDA)

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6 (TOSC1)

XCK/T0) PB0

(ICP1) PD6

(OC1A) PD5

(OC1B) PD4

(INT1) PD3

(INT0) PD2

(TXD) PD1

(RXD) PD0

(SCK) PB7

(MISO) PB6

(MOSI) PB5

0/AIN1) PB3

INT2/AIN0) PB2

(T1) PB1

VCC

XTAL2

XTAL1

GND

RESET

(SS) PB4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

22

21

23

 
Gambar 1 : Konfigurasi pin ATMega 8535 

Konfigurasi pin ATMega8535 dengan dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar di atas dapat 
masing pin pada Tabel 1  sebagai berikut: 

Tabel 1: Dekskripsi pin mikrokontroler ATMega 8535 
 
Keterangan 

I/O 8 bit dua arah dengan resistor pull up internal. selain sebagai port 
bit, port B juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut : 

(Timer/ Counter 0 external counter input,  XCK (USART External Clock 

(Timer/ Counter 1 External Counter Input) 
(Analog Comparator Positif Input), INT2 (External Interrupt 
(Analog Comparator Positif Negatif Input), OC0 (Output Compare Timer/ 

(SPISlave Select Input) 
(SPI Bus Master Output/ Slave Input) 
(SPI Bus Master Input/ Slave Output) 

(SPI Bus Serial Clock) 
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Gaussian frequency Shift Keying (GFSK)  dengan 
perangkat elektronika lainnya. 

teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian, 
ATMega 8535 beserta konfigurasinya dan modulator / demodulator 

(Advenced Versatile RISC atau Alf and 
internal, Timer/Counter, 

I/O, komunikasi serial, dll. Sehingga dengan fasilitas yang lengkap tersebut 
mikrokontroler AVR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi sistem elektronika seperti robot, otomatisasi 

Konfigurasi pin ATMega8535 dengan dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar di atas dapat 

. selain sebagai port 

(USART External Clock 

(External Interrupt 2 Input) 
(Output Compare Timer/ 



 

9 RESET, merupakan pin reset yang akan bekerja bila diberi pulsa rendah 
minimal 1.5 us. 

10 VCC, merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya 5V DC.
11 GND, merupakan pin ground
12 XTAL2, merupakan pin masukan 
13 XTAL1, merupakan pin masukan 

14 s/d 
21 

Port D, merupakan port I/O 8
I/O 8-bit, port D juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut :
§ PD0 : RXD ( USART receive )
§ PD1 : TXD ( USART transmit )
§ PD2 : INT0 (External Interrupt 0
§ PD3 : INT1 (External Interrupt 1 Input)
§ PD4 : OC1B (Output Compare 
§ PD5 : OC1A (Output Compare 
§ PD6 : ICP1 (Timer/ Counter 1 input capture)
§ PD7 : OC2 (Output Compare Timer/ counter 2)

22s/d29 

Port C, merupakan port I/O 8
I/O 8-bit, 4-bit port C juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut :
§ PC0 : SCL (Serial Clock, I2C)
§ PC1 : SDA (Serial Data Input/ Output, I2C)
§ PC6 : TOSC1 (Timer Oscillator 1)
§ PC7 : TOSC2 (Timer Oscillator 2)

30 AVCC, merupakan catu daya yang digunakan untuk masukan analog ADC yang terhubung ke 
port A. 

31 GND, merupakan pin ground
32 AREF, merupakan tegangan referensi analog untuk ADC.

33s/d40 Port A, merupakan port I/O 8 bit dua arah dengan 
I/O 8-bit, port A juga dapat difungsikan sebagai masukan 8 

 
2.2 Modulator / Demodulator Wireless 

 
Yushi -1020(radio frekwensi) 

pentransmisian data tanpa kabel bagi professional dalam jarak pendek. YS
CC1020RF, bekerja pada aliran pita frekwensi, penerima dan pentransmisi yang sudah terintegrasi pada 
modul. Alat ini langsung dapat dihubungkan dengan proses 
komponen UART dengan RS-232 dan UART/TTL 
transparan dan desain untuk menangani temperatur pada banyak aplikasi industri baik 
terbuka. 
 

 
2.2.1 Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)

Gaussian Frequency Shift Keying 
filter Gaussian untuk kelancaran positip/ menyimpan freku
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, merupakan pin reset yang akan bekerja bila diberi pulsa rendah (active lo

VCC, merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya 5V DC. 
ground. 

XTAL2, merupakan pin masukan clock eksternal 
XTAL1, merupakan pin masukan clock eksternal 

D, merupakan port I/O 8-bit dua arah dengan resistor pull up internal. selain sebagai port 
D juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut : 

( USART receive ) 
( USART transmit ) 
(External Interrupt 0 Input) 
(External Interrupt 1 Input) 
(Output Compare B Timer/ Counter 1) 
(Output Compare A Timer/ Counter 1) 

(Timer/ Counter 1 input capture) 
(Output Compare Timer/ counter 2) 

C, merupakan port I/O 8-bit dua arah dengan resistor pull up internal. selain sebagai 
C juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut :
(Serial Clock, I2C) 
(Serial Data Input/ Output, I2C) 

(Timer Oscillator 1) 
(Timer Oscillator 2) 

AVCC, merupakan catu daya yang digunakan untuk masukan analog ADC yang terhubung ke 

ground. 
AREF, merupakan tegangan referensi analog untuk ADC. 

A, merupakan port I/O 8 bit dua arah dengan resistor pull up internal. selain sebagai 
A juga dapat difungsikan sebagai masukan 8 channel ADC 

Modulator / Demodulator Wireless GFSK YS-1020UB RF 

1020(radio frekwensi) Modul Low Power RF seri YS-1020 didesain untuk s
pentransmisian data tanpa kabel bagi professional dalam jarak pendek. YS-1020 mengadopsi IC Chipen 
CC1020RF, bekerja pada aliran pita frekwensi, penerima dan pentransmisi yang sudah terintegrasi pada 

ini langsung dapat dihubungkan dengan proses monolothic, PC, perangkat RS485, dan 
232 dan UART/TTL port level interface. Menghubungkan data secara 

transparan dan desain untuk menangani temperatur pada banyak aplikasi industri baik ruangan tertutup atau 

 
Gambar 2 : Antena YS-1020UB RF 

Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) 
Gaussian Frequency Shift Keying adalah jenis Frequency Shift Keying modulasi yang menggunakan 

untuk kelancaran positip/ menyimpan frekuensi negatif, yang merupakan biner 1 atau 0. Hal 
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(active low) selama 

. selain sebagai port 

. selain sebagai port 
C juga dapat difungsikan secara individu sebagai berikut : 

AVCC, merupakan catu daya yang digunakan untuk masukan analog ADC yang terhubung ke 

. selain sebagai port 

1020 didesain untuk sistem 
1020 mengadopsi IC Chipen 

CC1020RF, bekerja pada aliran pita frekwensi, penerima dan pentransmisi yang sudah terintegrasi pada 
, PC, perangkat RS485, dan 

. Menghubungkan data secara 
ruangan tertutup atau 

modulasi yang menggunakan 
ensi negatif, yang merupakan biner 1 atau 0. Hal 



 

ini digunakan oleh Bluetooth (1), Cypress Wireless USB, Nordic Semiconductor (2)
Instruments LPRF dan z-gelombang. Untuk 

Secara umum GFSK, semuanya s
(-1,1) pergi kemodulator FSK, adalah melewati sebuah 
untuk membatasi lebar spektrumnya. Gaussian filtering
mengurangi lebar spektral, hal ini disebut “pulsa pembentuk”.

Jika kita menggunakan -1 untuk fc 
dengan -1, perubahan bentuk gelombang termodulasi dengan cepat, yang memperkenalkan besar out
spektrum. Jika kita akan mengubah pulsa dari 1 ke 1 s
menggunakan pulsa halus untuk memodulasi 

 
3. Perancangan Alat 
3.1 Diagram Blok dan Cara kerja 

Tahap selanjutnya dalam perancangan suatu alat dengan membuat suatu diagram
diagram blok ini berfungsi untuk mempermudah didalam memahami rangkaian dan perakitan alat. Dengan 
demikian dalam tahap perancangan dan perakitan alat akan dibuat berdasarkan per
dimana tiap blok rangkaian mempunyai fu

Alat ini dirancang menggunakan 2 buah mikrokontroler, Liquid Crystal Display (LCD), dan keypad 
untuk mengolah dan menampilkan data. Mikrokrokontroler pertama merupakan mikrokontroler transmitter 
yang langsung berhubungan dengan sensor, actuator dan modul transmitter radio. Mikrokontroler yang 
kedua adalah mikrokontroler receiver yang berfungsi menerima data dari radio receiver untuk kemudian 
meneruskannya ke Relay Board  melalui komunikasi serial dari 
receiver. Sedangkan Relay Board  berfungsi untuk mengatur port

Alat ini langsung dapat dihubungkan dengan pc, perangkat RS485, dan komponen UART dengan RS
232 dan UART/ TTL port level interface
untuk menangani temperatur pada banyak aplikasi industri baik di ruangan tertutup maupun terbuka yang 
merupakan sebuah komponen elektronika yang dibangun dari rangkaian 
gelombang sinus yang berkualitas tinggi dalam kecermatan dan kestabilan frekuensinya. Untuk 
mentransmisikan data dengan level tegangan TTL (
pemancar diperlukan adanya pengubahan data sinyal digital menjadi dat
oleh CC1020RF IC ini difungsikan sebagai modulator GFSK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan dari diagram blok di atas adalah 

1. Keypad, digunakan untuk melakukan perintah on/off lampu pijar dengan   dikomunikasikan melalui 
LCD 2x16 dan mikrokontroller Atmega 8535

Mikrokontroller
ATMega 8535

Gaussian Frequency 
Shift Keying (GFSK)
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Bluetooth (1), Cypress Wireless USB, Nordic Semiconductor (2)
gelombang. Untuk Bluetooth deviasi minimum adalah 115kHZ. 

Secara umum GFSK, semuanya sama sebagai modulator FSK kecuali bahwa sebelum pulsa 
1,1) pergi kemodulator FSK, adalah melewati sebuah filter gaussian untuk membuat lebih halus sehingga 

Gaussian filtering adalah salah satu cara yang sangat 
mengurangi lebar spektral, hal ini disebut “pulsa pembentuk”. 

1 untuk fc – fd dan 1 untuk + fc fd, sekali ketika kita melompat dari 
1, perubahan bentuk gelombang termodulasi dengan cepat, yang memperkenalkan besar out

spektrum. Jika kita akan mengubah pulsa dari 1 ke 1 sebagai -1,98,-.-.93....0,98,0,99,1, dan kami 
menggunakan pulsa halus untuk memodulasi carrier , spektrum out-of-band akan berkurang.

Tahap selanjutnya dalam perancangan suatu alat dengan membuat suatu diagram
diagram blok ini berfungsi untuk mempermudah didalam memahami rangkaian dan perakitan alat. Dengan 
demikian dalam tahap perancangan dan perakitan alat akan dibuat berdasarkan per-blok diagram rangkaian, 
dimana tiap blok rangkaian mempunyai fungsi masing-masing dan satu sama lain saling berkaitan.

Alat ini dirancang menggunakan 2 buah mikrokontroler, Liquid Crystal Display (LCD), dan keypad 
untuk mengolah dan menampilkan data. Mikrokrokontroler pertama merupakan mikrokontroler transmitter 

langsung berhubungan dengan sensor, actuator dan modul transmitter radio. Mikrokontroler yang 
kedua adalah mikrokontroler receiver yang berfungsi menerima data dari radio receiver untuk kemudian 
meneruskannya ke Relay Board  melalui komunikasi serial dari microcontroller kedua dengan antenna 
receiver. Sedangkan Relay Board  berfungsi untuk mengatur port-port lampu pijar. 

Alat ini langsung dapat dihubungkan dengan pc, perangkat RS485, dan komponen UART dengan RS
port level interface. Alat ini menghubungkan data secara transparan dan dirancang 

untuk menangani temperatur pada banyak aplikasi industri baik di ruangan tertutup maupun terbuka yang 
merupakan sebuah komponen elektronika yang dibangun dari rangkaian  mampu membangkitkan bentuk 

bang sinus yang berkualitas tinggi dalam kecermatan dan kestabilan frekuensinya. Untuk 
mentransmisikan data dengan level tegangan TTL (Transistor-Transistor Logic) dari mikrokontroler ke 
pemancar diperlukan adanya pengubahan data sinyal digital menjadi data sinyal analog dan hal ini dilakukan 
oleh CC1020RF IC ini difungsikan sebagai modulator GFSK. 

 
Gambar 3 : Diagram Blok Alat 

Keterangan dari diagram blok di atas adalah sebagai berikut: 
melakukan perintah on/off lampu pijar dengan   dikomunikasikan melalui 

LCD 2x16 dan mikrokontroller Atmega 8535                                         

Gaussian Frequency 
Shift Keying (GFSK)

Mikrokontroller
ATMega 

Driver RelayAlat
Elektronika

Elektronika

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

Bluetooth (1), Cypress Wireless USB, Nordic Semiconductor (2), perangkat Texas 

ama sebagai modulator FSK kecuali bahwa sebelum pulsa baseband 
untuk membuat lebih halus sehingga 

adalah salah satu cara yang sangat standart untuk 

fd dan 1 untuk + fc fd, sekali ketika kita melompat dari -1 ke 1 
1, perubahan bentuk gelombang termodulasi dengan cepat, yang memperkenalkan besar out-of-band 

.93....0,98,0,99,1, dan kami 
akan berkurang. 

Tahap selanjutnya dalam perancangan suatu alat dengan membuat suatu diagram blok, dimana 
diagram blok ini berfungsi untuk mempermudah didalam memahami rangkaian dan perakitan alat. Dengan 

blok diagram rangkaian, 
masing dan satu sama lain saling berkaitan. 

Alat ini dirancang menggunakan 2 buah mikrokontroler, Liquid Crystal Display (LCD), dan keypad 
untuk mengolah dan menampilkan data. Mikrokrokontroler pertama merupakan mikrokontroler transmitter 

langsung berhubungan dengan sensor, actuator dan modul transmitter radio. Mikrokontroler yang 
kedua adalah mikrokontroler receiver yang berfungsi menerima data dari radio receiver untuk kemudian 

microcontroller kedua dengan antenna 

Alat ini langsung dapat dihubungkan dengan pc, perangkat RS485, dan komponen UART dengan RS-
ni menghubungkan data secara transparan dan dirancang 

untuk menangani temperatur pada banyak aplikasi industri baik di ruangan tertutup maupun terbuka yang 
mampu membangkitkan bentuk 

bang sinus yang berkualitas tinggi dalam kecermatan dan kestabilan frekuensinya. Untuk 
dari mikrokontroler ke 

a sinyal analog dan hal ini dilakukan 

melakukan perintah on/off lampu pijar dengan   dikomunikasikan melalui 

Mikrokontroller
ATMega 8535

Driver Relay

Alat
Elektronika



 

2. ATMega 8535, merupakan microchip
digital. 

3. Modulator GFSK, merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk  CC1020RF IC  memodulasi 
sinyal data digital menjadi sinyal data analog. 

4. Demodulator GFSK, merupakan perangkat yang berfungsi melakukan CC1020RF IC dem
sinyal data analog menjadi sinyak data digital.

5. LCD 2X16,  merupakan perangkat 
6. Relay Board/Driver, berfungsi untuk mengatur port

sehingga dapat dilakukan peng
 
3.2 Metode Pengirim Data Via RF (GFSK)
 

Modem merupakan singkatan dari 
demodulator pengambilan  isyarat. Seperti penumpang bus yang masuk dari halte A keluar di halte B, maka 
halte A adalah modulator, halte B adalah demodulator.

Pada pengiriman data digital, isyarat yang ditumpangkan ke modem dalam hal ini adalah isyarat data 
digital dengan format komunikasi serial tak singkron (gambar 4). Data berupa urutan keadaan tegangan 
masukan 0V atau 5V (standar TTL) yang mewakili keadaan logika 0 atau 1. format data serial taksingkron 
terdiri dari start bit (logika 0 tanda mulai), 8bit data (bisa 0atau 1), dan stop bit (logika 1 sebagai tanda 
akhir). Pada saat tidak mengirim data kondisi
pengiriman data (start bit) berlogika 0 (space), selesai pengiriman data kembali ke kondisi mark.

Gambar 4 : Isyarat data serial komunikasi tak sinkron

Modulator mengubah isyarat data serial 
serial, outputnya berupa frekuensi audio. Pada demodulator mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan 
modulator yaitu inputnya berupa frekuensi audio outputnya berupa isyarat data serial.

Gambar 

Selanjutnya susunan peralatan komunikasi data melalui modem adalah seperti gambar 6 berikut ini. 
Komputer atau mikrokontroler yang berkomunikasi dengan komputer atau mikrokontroler lain pada jarak 
jauh masih memerlukan transmisi data yang berupa Radio atau Telepon.
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microchip yang memiliki fitur komunikasi serial/merubah dat

erupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk  CC1020RF IC  memodulasi 
sinyal data digital menjadi sinyal data analog.  

erupakan perangkat yang berfungsi melakukan CC1020RF IC dem
sinyal data analog menjadi sinyak data digital.   

erupakan perangkat visual yang memiliki 2 baris   dan 16 kolom. 
Relay Board/Driver, berfungsi untuk mengatur port-port lampu pijar sebagai pengatur relaynya 
sehingga dapat dilakukan pengaturan on/off nya. 

Metode Pengirim Data Via RF (GFSK) 

Modem merupakan singkatan dari modulator-demodulator. Modulator artinya penumpangan isyarat, 
demodulator pengambilan  isyarat. Seperti penumpang bus yang masuk dari halte A keluar di halte B, maka 
halte A adalah modulator, halte B adalah demodulator. 

Pada pengiriman data digital, isyarat yang ditumpangkan ke modem dalam hal ini adalah isyarat data 
digital dengan format komunikasi serial tak singkron (gambar 4). Data berupa urutan keadaan tegangan 

sukan 0V atau 5V (standar TTL) yang mewakili keadaan logika 0 atau 1. format data serial taksingkron 
terdiri dari start bit (logika 0 tanda mulai), 8bit data (bisa 0atau 1), dan stop bit (logika 1 sebagai tanda 
akhir). Pada saat tidak mengirim data kondisi output device berlogika 1 (mark), sehingga untuk memulai 
pengiriman data (start bit) berlogika 0 (space), selesai pengiriman data kembali ke kondisi mark.

 
Gambar 4 : Isyarat data serial komunikasi tak sinkron 

 
Modulator mengubah isyarat data serial menjadi isyarat audio. Input modulator berupa isyarat data 

serial, outputnya berupa frekuensi audio. Pada demodulator mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan 
modulator yaitu inputnya berupa frekuensi audio outputnya berupa isyarat data serial. 

 
 

Gambar 5 : Input dan Output Modulator 
 

Selanjutnya susunan peralatan komunikasi data melalui modem adalah seperti gambar 6 berikut ini. 
Komputer atau mikrokontroler yang berkomunikasi dengan komputer atau mikrokontroler lain pada jarak 

misi data yang berupa Radio atau Telepon. 
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serial/merubah data analog ke 

erupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk  CC1020RF IC  memodulasi 

erupakan perangkat yang berfungsi melakukan CC1020RF IC demodulasi 

port lampu pijar sebagai pengatur relaynya 

odulator. Modulator artinya penumpangan isyarat, 
demodulator pengambilan  isyarat. Seperti penumpang bus yang masuk dari halte A keluar di halte B, maka 

Pada pengiriman data digital, isyarat yang ditumpangkan ke modem dalam hal ini adalah isyarat data 
digital dengan format komunikasi serial tak singkron (gambar 4). Data berupa urutan keadaan tegangan 

sukan 0V atau 5V (standar TTL) yang mewakili keadaan logika 0 atau 1. format data serial taksingkron 
terdiri dari start bit (logika 0 tanda mulai), 8bit data (bisa 0atau 1), dan stop bit (logika 1 sebagai tanda 

output device berlogika 1 (mark), sehingga untuk memulai 
pengiriman data (start bit) berlogika 0 (space), selesai pengiriman data kembali ke kondisi mark. 

menjadi isyarat audio. Input modulator berupa isyarat data 
serial, outputnya berupa frekuensi audio. Pada demodulator mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan 

Selanjutnya susunan peralatan komunikasi data melalui modem adalah seperti gambar 6 berikut ini. 
Komputer atau mikrokontroler yang berkomunikasi dengan komputer atau mikrokontroler lain pada jarak 



 

Gambar 6 : Susunan peralatan komunikasi data melalui modem
 

Pada saat tombol keypad pada angka 1 (menunjukan lampu pijar 1)
informasi yang berupa data serial ke pamancar. Sebelum dipanca
modulator FSK menjadi data analog. Kemudian data analog tersebut dimodulasi kembali oleh modulator FM 
agar dapat dipancarkan oleh antena. Sinyal yang ditangkap oleh antena dipisah antara sinyal informasi 
dengan sinyal pembawa. Lalu sinyal informasi yang masih berupa data analog diubah menjadi data digital 
oleh demodulator GFSK agar dapat diproses pada 

Apabila tombol on/off ditekan, maka terjadi proses pengiriman data dalam bentuk data serial sebanyak 
8 bit atau 1 byte dan  lampu  pada indikator monitoring akan menyala atau mati sesuai tombol yang ditekan 
atau on/off pada keypad. Pada saat yang bersamaan ATMega
ATMega 8535 pada bagian pengirim ATMega
on/off  dan report tersebut dapat dilihat pada LCD dengan tampilan 
maksimal sesuai dengan hasil analisa dan pengujian alat pengendalian lampu terpusat ini dengan meletakkan 
modem/antenna transmitter dan receiver harus diletakkan pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, 
meletakkannya pada tempat line of sight, serta jarak maksimal jangkauannya ialah 47 meter.
 
 
4. PERANCANGAN SOFTWARE 
 

Setelah perancangan bagian hardware 
bagian software sebagai pendukung kerja dari alat dan program yang dibuat merupakan sistem kerja dari alat 
yang dibuat. Dalam perancangan software yang harus diperhatikan adalah diagram alir atau
merupakan acuan dasar dalam pembuatan listing program. Untuk membuat listing program digunakan 
bahasa pemrograman bahasa c dengan menggunakan software codevision AVR V2.03.4.
 
 
5. KESIMPULAN 
 

Dari hasil rancangan yang dilakukan maka didapat 
a. Untuk melakukan pengendalian lampu terpusat dapat dibangun dengan teknologi wireless 

menggunakan mikrokontroller Atmega 8535.
b. Penerimaan tegangan di receiver juga dipengaruhi oleh ketinggian antena, maka meletakkannya 

harus pada daerah line of sight sehingga antena harus berada minimal 2meter diatas permukan tanah.
c. Jarak maksimal antenna wireless ini adalah 47 meter, sehingga dengan hal ini dapat dibuat sistem 

pengendalian lampu terpusat dengan teknologi wireless dan meminimalisir wire
hemat biaya dan efisiensi. 
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Gambar 6 : Susunan peralatan komunikasi data melalui modem 

pada angka 1 (menunjukan lampu pijar 1) on, ATMega
informasi yang berupa data serial ke pamancar. Sebelum dipancarkan data tersebut dimodulasi oleh 
modulator FSK menjadi data analog. Kemudian data analog tersebut dimodulasi kembali oleh modulator FM 
agar dapat dipancarkan oleh antena. Sinyal yang ditangkap oleh antena dipisah antara sinyal informasi 

bawa. Lalu sinyal informasi yang masih berupa data analog diubah menjadi data digital 
oleh demodulator GFSK agar dapat diproses pada mikrokontroller.  

ditekan, maka terjadi proses pengiriman data dalam bentuk data serial sebanyak 
pada indikator monitoring akan menyala atau mati sesuai tombol yang ditekan 

. Pada saat yang bersamaan ATMega 8535 pada bagian penerima 
pada bagian pengirim ATMega 8535 sebagai report bahwa indikator on/off dalam keadaan 

tersebut dapat dilihat pada LCD dengan tampilan on/off. Untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal sesuai dengan hasil analisa dan pengujian alat pengendalian lampu terpusat ini dengan meletakkan 

em/antenna transmitter dan receiver harus diletakkan pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, 
meletakkannya pada tempat line of sight, serta jarak maksimal jangkauannya ialah 47 meter.

 

Setelah perancangan bagian hardware (rangkaian) selesai maka langkah berikutnya adalah merancang 
bagian software sebagai pendukung kerja dari alat dan program yang dibuat merupakan sistem kerja dari alat 
yang dibuat. Dalam perancangan software yang harus diperhatikan adalah diagram alir atau
merupakan acuan dasar dalam pembuatan listing program. Untuk membuat listing program digunakan 
bahasa pemrograman bahasa c dengan menggunakan software codevision AVR V2.03.4. 

Dari hasil rancangan yang dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan : 
Untuk melakukan pengendalian lampu terpusat dapat dibangun dengan teknologi wireless 
menggunakan mikrokontroller Atmega 8535. 

tegangan di receiver juga dipengaruhi oleh ketinggian antena, maka meletakkannya 
h line of sight sehingga antena harus berada minimal 2meter diatas permukan tanah.

Jarak maksimal antenna wireless ini adalah 47 meter, sehingga dengan hal ini dapat dibuat sistem 
pengendalian lampu terpusat dengan teknologi wireless dan meminimalisir wire
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on, ATMega 8535 mengirim 
rkan data tersebut dimodulasi oleh 

modulator FSK menjadi data analog. Kemudian data analog tersebut dimodulasi kembali oleh modulator FM 
agar dapat dipancarkan oleh antena. Sinyal yang ditangkap oleh antena dipisah antara sinyal informasi 

bawa. Lalu sinyal informasi yang masih berupa data analog diubah menjadi data digital 

ditekan, maka terjadi proses pengiriman data dalam bentuk data serial sebanyak 
pada indikator monitoring akan menyala atau mati sesuai tombol yang ditekan 

pada bagian penerima mengirim data ke 
bahwa indikator on/off dalam keadaan 

Untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal sesuai dengan hasil analisa dan pengujian alat pengendalian lampu terpusat ini dengan meletakkan 

em/antenna transmitter dan receiver harus diletakkan pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, 
meletakkannya pada tempat line of sight, serta jarak maksimal jangkauannya ialah 47 meter.  

(rangkaian) selesai maka langkah berikutnya adalah merancang 
bagian software sebagai pendukung kerja dari alat dan program yang dibuat merupakan sistem kerja dari alat 
yang dibuat. Dalam perancangan software yang harus diperhatikan adalah diagram alir atau flowchart karena 
merupakan acuan dasar dalam pembuatan listing program. Untuk membuat listing program digunakan 

Untuk melakukan pengendalian lampu terpusat dapat dibangun dengan teknologi wireless 

tegangan di receiver juga dipengaruhi oleh ketinggian antena, maka meletakkannya 
h line of sight sehingga antena harus berada minimal 2meter diatas permukan tanah. 

Jarak maksimal antenna wireless ini adalah 47 meter, sehingga dengan hal ini dapat dibuat sistem 
pengendalian lampu terpusat dengan teknologi wireless dan meminimalisir wireline sehingga lebih 
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Separate excitation direct current motor
modeling systems. In this paper we presented
systems play a separate excitation direct current
compared with the reference speed. Speed 
circuit. Control system is simulated using the
method of Routh Hurwitz and Root Locus
parameters of PI controller with Kp is 40
circuit must be greater than 17,153 ohms
is 0.1% with a time delay of 1 second. 
 
Keywords 
current motor, a separate excitation, control systems
 
1. PENDAHULUAN 

Motor arus searah dengan eksitasi terpisah merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam 
aplikasi di industri khususnya sebagai  mesin penggerak. Dalam aplikasi sebagai mesin penggerak kecepatan 
putar motor harus dapat dikendalikan mulai dari kecepatan minimum sampai d
motor. Salah satu contoh aplikasinya adalah sebagai penggerak roda gila (
pasa mesin stamping. Agar kecepatan putar motor arus searah dapat dikendalikan pada kecepatan acuan, 
maka diperlukan sistem pengendali yang akan mengoreksi besarnya kesalahan yang terjadi. Salah satu jenis 
pengendali yang umum digunakan adalah pengendali PI (proporsional integral) yang diimplementasikan 
dengan menggunakan rangkaian op-amp.
 
2. PERANCANGAN DAN PEMODELAN SISTEM

Rancangan mekanik dan diagram blok sistem pengendalian loop tertutup motor arus searah dengan 
eksitasi terpisah seperti ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2.
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motor is widely used in industry as common species
presented the design and application of closed loop

direct current motor. Turn fed motor speed by using the
Speed controller used is PI controllers are designed using

using the Simulink of Matlab. The stability system is 
Locus methods. Based on the results obtained by simulation
is 40 and Ti is 0.17 so the resistance value that is placed

ohms. From the experimental results, obtained steady
 

control systems, closed-loop, PI controller 

dengan eksitasi terpisah merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam 
aplikasi di industri khususnya sebagai  mesin penggerak. Dalam aplikasi sebagai mesin penggerak kecepatan 
putar motor harus dapat dikendalikan mulai dari kecepatan minimum sampai dengan kecepatan nominal 
motor. Salah satu contoh aplikasinya adalah sebagai penggerak roda gila (fly wheel) yang biasa digunakan 
pasa mesin stamping. Agar kecepatan putar motor arus searah dapat dikendalikan pada kecepatan acuan, 

pengendali yang akan mengoreksi besarnya kesalahan yang terjadi. Salah satu jenis 
pengendali yang umum digunakan adalah pengendali PI (proporsional integral) yang diimplementasikan 

amp. 

PERANCANGAN DAN PEMODELAN SISTEM 
angan mekanik dan diagram blok sistem pengendalian loop tertutup motor arus searah dengan 

eksitasi terpisah seperti ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. 
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species and the ease in 
closed loop speed control 
by using the encoder to be 

designed using op-amp 
 analyzed using the 

simulation and design 
that is placed on the control 

steady-state system error 

dengan eksitasi terpisah merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam 
aplikasi di industri khususnya sebagai  mesin penggerak. Dalam aplikasi sebagai mesin penggerak kecepatan 

engan kecepatan nominal 
) yang biasa digunakan 

pasa mesin stamping. Agar kecepatan putar motor arus searah dapat dikendalikan pada kecepatan acuan, 
pengendali yang akan mengoreksi besarnya kesalahan yang terjadi. Salah satu jenis 

pengendali yang umum digunakan adalah pengendali PI (proporsional integral) yang diimplementasikan 

angan mekanik dan diagram blok sistem pengendalian loop tertutup motor arus searah dengan 
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Gambar 1. Sistem mekanis sistem kontrol motor dc dengan beban fly wheel

  
Dalam sistem ini, kecepatan motor arus searah dikendalikan melalui referensi tegangan yang ditentukan 

oleh potensiometer sebagai pengatur tegangan referensi. Semakin besar tegangan referensi semakin besar 
pula kecepatan jangkar motor arus searah. 
rangkaian pembentuk gelombang ramping yang berguna sebagai sistem percepatan maupun perlambatan 
kecepatan  jangkar. Selanjutnya tegangan keluaran sistem ramping akan digunakan untuk memberikan nilai 
referensi kecepatan motor arus searah sebagai masukan rangkaian pengendali PI yang digunakan untuk 
mengatur besar kecilnya tegangan arus searah yang dihasilkan oleh sebuah sistem penyearah yang 
menggunakan tiristor. Tegangan keluaran penyearah akan digunak
sistem pengendali dapat diambil dari sensor kecepatan berupa encoder yang dihubungkan dengan sumbu 
jangkar. Besar gain rangkaian umpan balik ditentukan oleh besar kecepatan kumparan jangkar dikalikan 
dengan jumlah pulsa per putaran dari encoder. Bagian
rangkaian pembangkit gelombang tanjakan (
pengendali PI, dan rangkaian penyearah/penggeser pulsa penyulut gerbang tiristo

 
2.1  Pemodelan Sistem Mekanik (Motor DC + Beban)

Beban mekanis motor arus searah yang digunakan dalam aplikasi sistem ini berupa 
sistem mekanik ditentukan oleh parameter gesekan dan parameter momen kelembaman 
gesekan sistem mekanis dapat dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bantalan mekanis yang digunakan dan 
diameter sumbu sistem seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jenis bantalan yang digunakan adalah jenis 
bantalan bola (ball bearing). Pada tabel 1 ditunjukka

 
Tabel 1. Parameter momen gesekan sistem mekanik (motor dc+beban)
No 
1 Momen gesekan bantalan motor dc (
2 Momen gesekan bantalan fly wheel (
3 Momen gesekan bantalan motor induksi (

 
Dari data pada tabel 1 dapat dihitung besar momen gesekan total dari sistem dengan persamaan 1.

 mifwm ffff ++=0  
Dengan f0 = momen gesekan total sistem (N.m)

 

KONTROL DC

Motor DC 

Kontrol DC

Acc/Dec
Ramping
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+-
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Gambar 1. Sistem mekanis sistem kontrol motor dc dengan beban fly wheel

 
Gambar 2. Diagram blok sistem 

Dalam sistem ini, kecepatan motor arus searah dikendalikan melalui referensi tegangan yang ditentukan 
oleh potensiometer sebagai pengatur tegangan referensi. Semakin besar tegangan referensi semakin besar 
pula kecepatan jangkar motor arus searah. Tegangan referensi selanjutnya digunakan sebagai masukan 
rangkaian pembentuk gelombang ramping yang berguna sebagai sistem percepatan maupun perlambatan 
kecepatan  jangkar. Selanjutnya tegangan keluaran sistem ramping akan digunakan untuk memberikan nilai 
referensi kecepatan motor arus searah sebagai masukan rangkaian pengendali PI yang digunakan untuk 
mengatur besar kecilnya tegangan arus searah yang dihasilkan oleh sebuah sistem penyearah yang 
menggunakan tiristor. Tegangan keluaran penyearah akan digunakan untuk memutar beban. Umpan balik 
sistem pengendali dapat diambil dari sensor kecepatan berupa encoder yang dihubungkan dengan sumbu 
jangkar. Besar gain rangkaian umpan balik ditentukan oleh besar kecepatan kumparan jangkar dikalikan 

per putaran dari encoder. Bagian-bagian sistem terdiri dari : rangkaian catu daya, 
rangkaian pembangkit gelombang tanjakan (ramping), rangkaian umpan balik kecepatan, rangkaian 
pengendali PI, dan rangkaian penyearah/penggeser pulsa penyulut gerbang tiristor. 

2.1  Pemodelan Sistem Mekanik (Motor DC + Beban) 
Beban mekanis motor arus searah yang digunakan dalam aplikasi sistem ini berupa fly wheel

sistem mekanik ditentukan oleh parameter gesekan dan parameter momen kelembaman 
gesekan sistem mekanis dapat dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bantalan mekanis yang digunakan dan 
diameter sumbu sistem seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jenis bantalan yang digunakan adalah jenis 

). Pada tabel 1 ditunjukkan nilai momen gesekan bantalan mekanis pada sistem.

Tabel 1. Parameter momen gesekan sistem mekanik (motor dc+beban)
Parameter Nilai 

Momen gesekan bantalan motor dc (fm) 0.0218 N.m 
Momen gesekan bantalan fly wheel (ffw) 0.0218 N.m 

gesekan bantalan motor induksi (fmi) 0.01612 N.m 

Dari data pada tabel 1 dapat dihitung besar momen gesekan total dari sistem dengan persamaan 1.
 

= momen gesekan total sistem (N.m) 

KONTROL DC

Fly Wheel 

Motor Induksi 

Kontrol DC 

Pengendali
PI Penyearah Motor DC +
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Gambar 1. Sistem mekanis sistem kontrol motor dc dengan beban fly wheel 

 

Dalam sistem ini, kecepatan motor arus searah dikendalikan melalui referensi tegangan yang ditentukan 
oleh potensiometer sebagai pengatur tegangan referensi. Semakin besar tegangan referensi semakin besar 

Tegangan referensi selanjutnya digunakan sebagai masukan 
rangkaian pembentuk gelombang ramping yang berguna sebagai sistem percepatan maupun perlambatan 
kecepatan  jangkar. Selanjutnya tegangan keluaran sistem ramping akan digunakan untuk memberikan nilai 
referensi kecepatan motor arus searah sebagai masukan rangkaian pengendali PI yang digunakan untuk 
mengatur besar kecilnya tegangan arus searah yang dihasilkan oleh sebuah sistem penyearah yang 

an untuk memutar beban. Umpan balik 
sistem pengendali dapat diambil dari sensor kecepatan berupa encoder yang dihubungkan dengan sumbu 
jangkar. Besar gain rangkaian umpan balik ditentukan oleh besar kecepatan kumparan jangkar dikalikan 

bagian sistem terdiri dari : rangkaian catu daya, 
), rangkaian umpan balik kecepatan, rangkaian 

fly wheel. Fungsi alih 
sistem mekanik ditentukan oleh parameter gesekan dan parameter momen kelembaman fly wheel. Besar 
gesekan sistem mekanis dapat dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bantalan mekanis yang digunakan dan 
diameter sumbu sistem seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jenis bantalan yang digunakan adalah jenis 

n nilai momen gesekan bantalan mekanis pada sistem. 

Tabel 1. Parameter momen gesekan sistem mekanik (motor dc+beban) 

 
 
 

Dari data pada tabel 1 dapat dihitung besar momen gesekan total dari sistem dengan persamaan 1. 
 (1) 

 

Kecepatan



 

  fm = momen gesekan motor dc (N.m)
  ffw = momen gesekan fly wheel (N.m)
  fmi  = momen gesekan motor induksi (N.m)
Sehingga didapatkan momen gesekan total sistem sebesar 0.05972 N.m.

Parameter mekanik dari sistem (motor dc+beban) seperti ditunjukkan pada tabel 2.
 

Tabel 2. Parameter 
No 
1 Berat jangkar motor dc
2 Diameter jangkar
3 Berat fly wheel
4 Diameter fly wheel
5 Berat  rotor motor induksi
6 Diameter rotor motor induksi
7 Kecepatan sudut jangkar motor dc (
8 Konstanta torsi (
9 Konstanta tegangan ggl (

10 Tahanan kumparan jangkar (
11 Induktansi kumparan jangkar (

 
Dari data pada tabel 2 dihitung momen kelembaman 
momen kelembaman rotor motor induksi sehingga menghasilkan nilai
 

Tabel 3. Momen kelembaman sistem mekanik (motor dc+beban)
No 
1 Momen kelembaman 
2 Momen kelembaman fly wheel (
3 Momen kelembaman rotor motor induksi (

Dari data pada tabel 3, maka dapat dihitung nilai momen kelembaman total dari sistem mekanik dengan 
menggunakan persamaan 2. 

mifwm JJJJ ++=  
Dengan J = momen kelembaman total sistem mekanik (kg.m

             Jm  = momen kelembaman motor dc (kg.m
             Jfw = momen kelembaman fly wheel (kg.m
             Jmi = momen kelembaman 

Sehingga besar nilai momen kelembaman total adalah 275.386x10
Fungsi alih sistem mekanik (motor dc+beban) dinyatakan dengan persamaan 3 di bawah ini.

( ) ( )
( ) ( )( )aa

T

a

r

fJssLR
K

sE
ssG

+++
==

0

ω

Dengan ωr = Kecepatan sudut jangkar motor dc (ra
  Ea = Tegangan referensi (volt)
  KT = Konstanta torsi motor
  Kb = Konstanta tegangan ggl
  Ra = Tahanan kumparan jangkar (ohm)
  La = Induktansi kumparan jangkar (Henry)
  J = momen kelembaman sistem (kg.m
Dengan memasukkan nilai-nilai yang ada 
sebagai berikut: 

( ) ( )
( ) 6.17283.325

8.227
2 ++

==
sssE

ssG
a

rω

  
2.2  Rangkaian Catu Daya 

Skematik rangkaian catu daya seperti ditunjukkan pada gambar 3. 
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= momen gesekan motor dc (N.m) 
= momen gesekan fly wheel (N.m) 
= momen gesekan motor induksi (N.m) 

Sehingga didapatkan momen gesekan total sistem sebesar 0.05972 N.m. 
Parameter mekanik dari sistem (motor dc+beban) seperti ditunjukkan pada tabel 2. 

  
Tabel 2. Parameter sistem mekanik (motor dc+beban) 

Parameter Nilai 
Berat jangkar motor dc 6 kg 
Diameter jangkar 0.085 m 
Berat fly wheel 17.5 kg 
Diameter fly wheel 0.35 m 
Berat  rotor motor induksi 3 kg 
Diameter rotor motor induksi 0.0073 m 

sudut jangkar motor dc (ωr) 334.93 rad/dt 
Konstanta torsi (KT) 0.4625 
Konstanta tegangan ggl (Kb) 0.447855 
Tahanan kumparan jangkar (Ra) 2.4 Ω 
Induktansi kumparan jangkar (La) 7.357 mH 

Dari data pada tabel 2 dihitung momen kelembaman jangkar motor dc, momen kelembaman fly wheel, dan 
momen kelembaman rotor motor induksi sehingga menghasilkan nilai-nilai seperti ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Momen kelembaman sistem mekanik (motor dc+beban) 
Parameter Nilai 

Momen kelembaman jangkar (Jm) 5.419x10-3 kg.m2 
Momen kelembaman fly wheel (Jfw) 267.969x10-3 kg.m2 
Momen kelembaman rotor motor induksi (Jmi) 1.998x10-3 kg.m2 

 
Dari data pada tabel 3, maka dapat dihitung nilai momen kelembaman total dari sistem mekanik dengan 

 
= momen kelembaman total sistem mekanik (kg.m2) 
= momen kelembaman motor dc (kg.m2) 
= momen kelembaman fly wheel (kg.m2) 
= momen kelembaman motor induksi (kg.m2) 

Sehingga besar nilai momen kelembaman total adalah 275.386x10-3 kg.m2. 
Fungsi alih sistem mekanik (motor dc+beban) dinyatakan dengan persamaan 3 di bawah ini.

( )bT KK ×
 

Kecepatan sudut jangkar motor dc (rad/dt) 
= Tegangan referensi (volt) 
= Konstanta torsi motor 
= Konstanta tegangan ggl 
= Tahanan kumparan jangkar (ohm) 
= Induktansi kumparan jangkar (Henry) 
= momen kelembaman sistem (kg.m2) 

nilai yang ada ke persamaan 3 maka didapatkan fungsi alih sistem mekanik 

        

Skematik rangkaian catu daya seperti ditunjukkan pada gambar 3.  
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jangkar motor dc, momen kelembaman fly wheel, dan 
nilai seperti ditunjukkan pada tabel 3. 

Dari data pada tabel 3, maka dapat dihitung nilai momen kelembaman total dari sistem mekanik dengan 

 (2) 

Fungsi alih sistem mekanik (motor dc+beban) dinyatakan dengan persamaan 3 di bawah ini. 
 (3) 

ke persamaan 3 maka didapatkan fungsi alih sistem mekanik 

  (4) 



 

Gambar 3. Rangkaian Catu Daya
 
Komponen yang digunakan dalam rangkaian catu daya adalah :
1. Transformator 220 VAC, 15V-CT-15V, 50 Hz, 500 mA.
2. Dioda IN4001  
3. Kapasitor polar 470µF/40V dan 1000
4. Regulator tegangan seri 7812 dan 7912
 
2.3  Rangkaian Pembangkit Gelombang Tanjakan

Rangkaian pembangkit gelombang tanjakan berfungsi untuk mengatur percepatan dan perlambatan 
kecepatan belitan jangkar pada motor. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian yaitu rangkaian penguat selisih 
dan rangkaian pembangkit gelombang tanjakan (
pada gambar 4.  

Rangkaian penguat selisih mempunyai dua masukan, yaitu masukan pada terminal (
dari tegangan referensi untuk mengatur kecepatan motor tegangan arus searah dan pada terminal (+) op
diambil dari keluaran rangkaian pembangkit tanjakan (
masukan terminal (+) dan terminal (-) akan dikuatkan dan hasilnya menjadi masukan rangkaian integrator. 
Rangkaian integrator berfungsi sebagai pembangkit gelombang tan
sebagai sumber arus yang akan digunakan untuk mengisi maupun mengosongkan muatan kapasitor, sehingga 
tegangan kapasitor tergantung dari lama periode waktu pengisian maupun waktu pengosongan. Waktu tunda 
pengisian kapasitor disebut sistem percepatan dan waktu tunda pengosongan kapasitor disebut sistem 
perlambatan. 

Gambar 4. Rangkaian pembangkit gelombang tanjakan
 
Dengan cara menghitung impedansi keluaran rangkaian penguat dan rangkaian integrator berdasarkan 

nilai-nilai komponen yang digunakan dengan menset nilai VR1=VR
pembentuk gelombang tanjakan sebagai berikut :

( ) ( )
( ) 1001.2

1001.0

1

3

+
+

==
s
s

sV
sVsG   

 (5) 
 

2.4  Rangkaian Umpan Balik Kecepatan
Rangkaian umpan balik kecepatan digunakan untuk merubah pulsa per satuan waktu (frekuensi) yang 

merepresentasikan kecepatan motor menjadi tegangan dc yang akan diinputkan ke rangkaian pengendali PI. 
Input rangkaian berasal dari sensor encoder yang terdiri 
berupa rangkaian elektronik optocoupler
lempengan gelas optik yang dapat ditembus cahaya dan yang tidak melewatkan cahaya yang disusun secara 

Power Input
220VAC, 50Hz

+15V

Speed Ref

10K
10K

+15V

-15V

V1

IN4148

IN4148
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Gambar 3. Rangkaian Catu Daya 

digunakan dalam rangkaian catu daya adalah : 
15V, 50 Hz, 500 mA. 

F/40V dan 1000µF/25V 
Regulator tegangan seri 7812 dan 7912 

2.3  Rangkaian Pembangkit Gelombang Tanjakan 
elombang tanjakan berfungsi untuk mengatur percepatan dan perlambatan 

kecepatan belitan jangkar pada motor. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian yaitu rangkaian penguat selisih 
dan rangkaian pembangkit gelombang tanjakan (integrator) dengan skematik rangkaian seperti ditunjukkan 

Rangkaian penguat selisih mempunyai dua masukan, yaitu masukan pada terminal (
dari tegangan referensi untuk mengatur kecepatan motor tegangan arus searah dan pada terminal (+) op

eluaran rangkaian pembangkit tanjakan (integrator) sebagai umpan balik. Selisih tegangan 
) akan dikuatkan dan hasilnya menjadi masukan rangkaian integrator. 

Rangkaian integrator berfungsi sebagai pembangkit gelombang tanjakan.  Tegangan masukan akan diproses 
sebagai sumber arus yang akan digunakan untuk mengisi maupun mengosongkan muatan kapasitor, sehingga 
tegangan kapasitor tergantung dari lama periode waktu pengisian maupun waktu pengosongan. Waktu tunda 

sitor disebut sistem percepatan dan waktu tunda pengosongan kapasitor disebut sistem 

Gambar 4. Rangkaian pembangkit gelombang tanjakan 

Dengan cara menghitung impedansi keluaran rangkaian penguat dan rangkaian integrator berdasarkan 
lai komponen yang digunakan dengan menset nilai VR1=VR2=1MΩ, diperoleh fungsi alih rangkaian 

pembentuk gelombang tanjakan sebagai berikut : 
        

2.4  Rangkaian Umpan Balik Kecepatan 
Rangkaian umpan balik kecepatan digunakan untuk merubah pulsa per satuan waktu (frekuensi) yang 

merepresentasikan kecepatan motor menjadi tegangan dc yang akan diinputkan ke rangkaian pengendali PI. 
Input rangkaian berasal dari sensor encoder yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tidak bergerak 

optocoupler dan bagian yang bergerak berbentuk lingkaran yang tersusun dari 
lempengan gelas optik yang dapat ditembus cahaya dan yang tidak melewatkan cahaya yang disusun secara 
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elombang tanjakan berfungsi untuk mengatur percepatan dan perlambatan 
kecepatan belitan jangkar pada motor. Rangkaian ini terdiri dari dua bagian yaitu rangkaian penguat selisih 

aian seperti ditunjukkan 

Rangkaian penguat selisih mempunyai dua masukan, yaitu masukan pada terminal (-) op-amp berasal 
dari tegangan referensi untuk mengatur kecepatan motor tegangan arus searah dan pada terminal (+) op-amp 

) sebagai umpan balik. Selisih tegangan 
) akan dikuatkan dan hasilnya menjadi masukan rangkaian integrator. 

jakan.  Tegangan masukan akan diproses 
sebagai sumber arus yang akan digunakan untuk mengisi maupun mengosongkan muatan kapasitor, sehingga 
tegangan kapasitor tergantung dari lama periode waktu pengisian maupun waktu pengosongan. Waktu tunda 

sitor disebut sistem percepatan dan waktu tunda pengosongan kapasitor disebut sistem 

 

Dengan cara menghitung impedansi keluaran rangkaian penguat dan rangkaian integrator berdasarkan 
, diperoleh fungsi alih rangkaian 

  

Rangkaian umpan balik kecepatan digunakan untuk merubah pulsa per satuan waktu (frekuensi) yang 
merepresentasikan kecepatan motor menjadi tegangan dc yang akan diinputkan ke rangkaian pengendali PI. 

dari dua bagian, yaitu bagian yang tidak bergerak 
dan bagian yang bergerak berbentuk lingkaran yang tersusun dari 

lempengan gelas optik yang dapat ditembus cahaya dan yang tidak melewatkan cahaya yang disusun secara 

V3



 

bergantian. Besar frekuensi keluaran tergantung dari data jumlah pulsa per putaran encoder dikalikan dengan 
kecepatan putar per satuan waktu. Skematik rangkaian pengubah frekuensi ke tegangan dc ditunjukkan pada 
gambar 5. 

 

Gambar 5. Rangkaian umpan balik

Dari hasil pengukuran diperoleh putaran jangkar motor arus searah sebesar 334.93 rad/dt dan tegangan 
arus searah yang  digunakan sebagai umpan balik sebesar 10 volt, maka fungsi alih rangkaian umpan balik 
kecepatan adalah : 

( ) ( ) 0299.01
93.334

10
)(

=×==
sPutaran

sVsG keluaran

 
2.5  Rangkaian Pengendali PI 

Rangkaian pengendali PI merupakan rangkaian penjumlahan tegangan antara V3 yang berasal dari 
keluaran rangkaian pembangkit gelombang tanjakan dan V4 yang berasal dari rangkaian umpan balik 
kecepatan Output rangkaian akan dimasukkan ke dalam rangkaian pengu
1 dan 2 masing-masing terminal berlawanan, sehingga tegangan total merupakan hasil pengurangan 
tegangan. Pengaturan tahanan potensiometer pada terminal keluaran rangkaian pengendali PI yang 
dihubungkan seri dengan kapasitor sangat menentukan kestabilan kinerja rangkaian pengendalian. 
Komponen zener yang dipasang pada pada terminal masukan (
untuk membatasi tegangan keluaran dan mencegah agar tegangan keluaran selalu berpolaritas ne
tegangan keluaran berpolaritas positif maka zener akan dibias maju sehingga zener akan berfungsi sebagai 
penghubung singkat. Skematik rangkaian pengendali PI seperti ditunjukkan pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Rangkaian pengendali PI

Impedansi masukan dari rangkaian adalah 10K dan impedansi keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan 
melalui pengaturan VR3. Besar resistansi pengendali 

Input Frek

100nF
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bergantian. Besar frekuensi keluaran tergantung dari data jumlah pulsa per putaran encoder dikalikan dengan 
kecepatan putar per satuan waktu. Skematik rangkaian pengubah frekuensi ke tegangan dc ditunjukkan pada 

 
Gambar 5. Rangkaian umpan balik kecepatan 

 
Dari hasil pengukuran diperoleh putaran jangkar motor arus searah sebesar 334.93 rad/dt dan tegangan 

arus searah yang  digunakan sebagai umpan balik sebesar 10 volt, maka fungsi alih rangkaian umpan balik 

0299        

Rangkaian pengendali PI merupakan rangkaian penjumlahan tegangan antara V3 yang berasal dari 
keluaran rangkaian pembangkit gelombang tanjakan dan V4 yang berasal dari rangkaian umpan balik 
kecepatan Output rangkaian akan dimasukkan ke dalam rangkaian penguat op-amp. Polaritas tegangan input 

masing terminal berlawanan, sehingga tegangan total merupakan hasil pengurangan 
tegangan. Pengaturan tahanan potensiometer pada terminal keluaran rangkaian pengendali PI yang 

tor sangat menentukan kestabilan kinerja rangkaian pengendalian. 
Komponen zener yang dipasang pada pada terminal masukan (-) dan terminal keluaran op
untuk membatasi tegangan keluaran dan mencegah agar tegangan keluaran selalu berpolaritas ne
tegangan keluaran berpolaritas positif maka zener akan dibias maju sehingga zener akan berfungsi sebagai 
penghubung singkat. Skematik rangkaian pengendali PI seperti ditunjukkan pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Rangkaian pengendali PI 

 
sukan dari rangkaian adalah 10K dan impedansi keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan 

. Besar resistansi pengendali Rp merupakan jumlah dari nilai VR
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bergantian. Besar frekuensi keluaran tergantung dari data jumlah pulsa per putaran encoder dikalikan dengan 
kecepatan putar per satuan waktu. Skematik rangkaian pengubah frekuensi ke tegangan dc ditunjukkan pada 

Dari hasil pengukuran diperoleh putaran jangkar motor arus searah sebesar 334.93 rad/dt dan tegangan 
arus searah yang  digunakan sebagai umpan balik sebesar 10 volt, maka fungsi alih rangkaian umpan balik 

  (6) 

Rangkaian pengendali PI merupakan rangkaian penjumlahan tegangan antara V3 yang berasal dari 
keluaran rangkaian pembangkit gelombang tanjakan dan V4 yang berasal dari rangkaian umpan balik 

amp. Polaritas tegangan input 
masing terminal berlawanan, sehingga tegangan total merupakan hasil pengurangan 

tegangan. Pengaturan tahanan potensiometer pada terminal keluaran rangkaian pengendali PI yang 
tor sangat menentukan kestabilan kinerja rangkaian pengendalian. 

) dan terminal keluaran op-amp berfungsi 
untuk membatasi tegangan keluaran dan mencegah agar tegangan keluaran selalu berpolaritas negatif. Jika 
tegangan keluaran berpolaritas positif maka zener akan dibias maju sehingga zener akan berfungsi sebagai 
penghubung singkat. Skematik rangkaian pengendali PI seperti ditunjukkan pada gambar 6.  

sukan dari rangkaian adalah 10K dan impedansi keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan 
merupakan jumlah dari nilai VR3 dengan nilai R13, 



 

maka dapat dihitung impedansi keluaran rangkaian sehingga diperole
sebagai berikut: 

( ) ( )
( ) s

sR
sZ
sZ

sGc p
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0000047.0 +

==

 
2.6  Rangkaian Penggeser Pulsa Penyulut Gerbang Tiristor

Rangkaian penggeser pulsa ditunjukkan pada gambar 7.

Gambar 7. Rangkaian penggeser pulsa
 
Rangkaian penggeser pulsa berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan dari keluaran sistem 

penyearahan yang menggunakan tiristor. Besaran pergeseran pulsa penyulutan dilakukan oleh komponen IC 
TCA785 dimana besar pergeseran sudut ditentukan oleh tegan
sumber tegangan arus bolak-balik sinusoidal dengan tegangan referensi pada terminal pin 11 sebagai 
pengendali tegangan. Semakin besar tegangan referensi maka pergeseran sudut pulsa akan semakin besar 
terhadap referensi sumbu nolnya. Semakin besar pergeseran sudut pulsa maka tegangan searah yang 
dihasilkan semakin kecil. Dengan pengaturan sudut pulsa dari sistem di atas maka tegangan keluaran sistem 
penyearahan yang menggunakan komponen tiristor dapat diatur sesuai kep

Masukan penyearah tegangan bolak
sebesar 0 sampai 150 volt, sehingga fungsi alih rangkaian penggeser pulsa adalah :

( ) ( )
( ) 15

10
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===
sV
sVsG

in

a   

 (8) 
 
3. SIMULASI, PENGUJIAN, DAN 

Simulasi bertujuan untuk melihat karakteristik respon kecepatan jangkar terhadap referensi kecepatan 
yang diberikan. Simulasi dilakukan berdasarkan pemodelan yang telah dibuat dengan menggunakan 
perangkat Simulink program Matlab. Diagram blo
masih-masing bagian ditunjukkan pada gambar 8.
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maka dapat dihitung impedansi keluaran rangkaian sehingga diperoleh fungsi alih rangkaian pengendali PI 

1+        

2.6  Rangkaian Penggeser Pulsa Penyulut Gerbang Tiristor 
Rangkaian penggeser pulsa ditunjukkan pada gambar 7. 

Gambar 7. Rangkaian penggeser pulsa 

Rangkaian penggeser pulsa berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan dari keluaran sistem 
penyearahan yang menggunakan tiristor. Besaran pergeseran pulsa penyulutan dilakukan oleh komponen IC 
TCA785 dimana besar pergeseran sudut ditentukan oleh tegangan deteksi sumbu nol yang diambil dari 

balik sinusoidal dengan tegangan referensi pada terminal pin 11 sebagai 
pengendali tegangan. Semakin besar tegangan referensi maka pergeseran sudut pulsa akan semakin besar 

si sumbu nolnya. Semakin besar pergeseran sudut pulsa maka tegangan searah yang 
dihasilkan semakin kecil. Dengan pengaturan sudut pulsa dari sistem di atas maka tegangan keluaran sistem 
penyearahan yang menggunakan komponen tiristor dapat diatur sesuai keperluan.  

Masukan penyearah tegangan bolak-balik dapat diatur dari 0 sampai 10 volt dengan tegangan keluaran 
sebesar 0 sampai 150 volt, sehingga fungsi alih rangkaian penggeser pulsa adalah : 

        

SIMULASI, PENGUJIAN, DAN ANALISA SISTEM 
Simulasi bertujuan untuk melihat karakteristik respon kecepatan jangkar terhadap referensi kecepatan 

yang diberikan. Simulasi dilakukan berdasarkan pemodelan yang telah dibuat dengan menggunakan 
perangkat Simulink program Matlab. Diagram blok sistem secara keseluruhan berdasarkan fungsi alih dari 

masing bagian ditunjukkan pada gambar 8. 
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h fungsi alih rangkaian pengendali PI 

  (7) 

 

Rangkaian penggeser pulsa berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan dari keluaran sistem 
penyearahan yang menggunakan tiristor. Besaran pergeseran pulsa penyulutan dilakukan oleh komponen IC 

gan deteksi sumbu nol yang diambil dari 
balik sinusoidal dengan tegangan referensi pada terminal pin 11 sebagai 

pengendali tegangan. Semakin besar tegangan referensi maka pergeseran sudut pulsa akan semakin besar 
si sumbu nolnya. Semakin besar pergeseran sudut pulsa maka tegangan searah yang 

dihasilkan semakin kecil. Dengan pengaturan sudut pulsa dari sistem di atas maka tegangan keluaran sistem 

balik dapat diatur dari 0 sampai 10 volt dengan tegangan keluaran 

  

Simulasi bertujuan untuk melihat karakteristik respon kecepatan jangkar terhadap referensi kecepatan 
yang diberikan. Simulasi dilakukan berdasarkan pemodelan yang telah dibuat dengan menggunakan 

k sistem secara keseluruhan berdasarkan fungsi alih dari 

G1

K1
G2

K2



 

Gambar 8. Diagram blok fungsi alih sitem

Simulasi dilakukan dengan mengatur nilai 
secara trial and error didapatkan tiga nilai 
dengan Rp=4.7K ditunjukkan pada gambar 9, dengan 
Rp=33K ditunjukkan pada gambar 11. 

 

 
 (a) Referensi kecepatan jangkar 
 

Gambar 9. Hasil simulasi dengan Rp=4.7K

 
        (a) Referensi kecepatan jangkar 
 

Gambar 10. Hasil simulasi dengan Rp=17.153K

   (a) Referensi kecepatan jangkar

Gambar 11. Hasil simulasi dengan Rp=33K
 
Dari hasil simulasi yang ditunjukkan pada gambar 9, 

respon kecepatan jangkar sistem pengendalian merupakan sistem orde 1. Dengan menggunakan aturan 
pertama metode Ziegler Nichols diperoleh nilai parameter pengendali PI Kp=40 dan Ti=0.17 detik.

+-
( )sV

1001.2
110 3

+
+−

s
s

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

317 

 
Gambar 8. Diagram blok fungsi alih sitem 

 
Simulasi dilakukan dengan mengatur nilai Rp untuk mendapatkan kestabilan sistem. Dari hasil simulasi 

secara trial and error didapatkan tiga nilai Rp yaitu untuk Rp=4.7K, Rp=17.153K, dan Rp=33K. Hasil simulasi 
=4.7K ditunjukkan pada gambar 9, dengan Rp=17.153K ditunjukkan pada gambar 10, da

 
           (b) Nilai error        (c) Respon kecepatan jangkar

Gambar 9. Hasil simulasi dengan Rp=4.7K 
 

 
   (b) Nilai error (c) Respon kecepatan jangkar

Gambar 10. Hasil simulasi dengan Rp=17.153K 
 

  
(a) Referensi kecepatan jangkar   (b) Nilai error   (c) Respon kecepatan jangkar

 
Gambar 11. Hasil simulasi dengan Rp=33K 

Dari hasil simulasi yang ditunjukkan pada gambar 9, gambar 10, dan gambar 11 dapat dilihat bahwa 
respon kecepatan jangkar sistem pengendalian merupakan sistem orde 1. Dengan menggunakan aturan 
pertama metode Ziegler Nichols diperoleh nilai parameter pengendali PI Kp=40 dan Ti=0.17 detik.
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untuk mendapatkan kestabilan sistem. Dari hasil simulasi 
=33K. Hasil simulasi 

=17.153K ditunjukkan pada gambar 10, dan dengan 

 
(c) Respon kecepatan jangkar 

 
Respon kecepatan jangkar 

 
(c) Respon kecepatan jangkar 

gambar 10, dan gambar 11 dapat dilihat bahwa 
respon kecepatan jangkar sistem pengendalian merupakan sistem orde 1. Dengan menggunakan aturan 
pertama metode Ziegler Nichols diperoleh nilai parameter pengendali PI Kp=40 dan Ti=0.17 detik. 

( )s



 

Pengujian eksperimental sistem pengendalian dilakukan dengan cara memberikan masukan tegangan 
referensi dengan tegangan yang kontinyu dengan hasil seperti ditunjukkan pada tabel 4. Foto alat dan 
rangkaian eksperimental pengujian sistem ditunjukkan pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Foto alat dan rangkaian eksperimental pengujian sistem

Tabel 4. Tegangan keluaran dan frekuensi hasil pengujian eksperimental
No Vmasukan (Vdc) 
1 0 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 7 
9 8 
10 9 
11 10 

Pengujian eksperimental sistem dilakukan dengan mengatur nilai 
hasil pengujian eksperimental sistem ditunjukkan pada gambar 13 dan gambar 14.

 

 
               (a)Referensi kecepatan  

Gambar 13. Hasil pengujian eksperimental 

 
 (a)Referensi kecepatan  
jangkar 

Gambar 14. Hasil pengujian eksperimental sistem dengan R
 
Analisa kestabilan sistem pengendalian dilakukan dengan menggunakan dua cara ya

Hurwitz dan metode Root Locus. Analisa dengan metode Routh Hurwitz bertujuan untuk menentukan batasa 
nilai tahanan Rp yang dipasang pada rangkaian pengendali PI. Analisa dilakukan dengan menggunakan 
persamaan karakteristik dari fungsi alih
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ntal sistem pengendalian dilakukan dengan cara memberikan masukan tegangan 
referensi dengan tegangan yang kontinyu dengan hasil seperti ditunjukkan pada tabel 4. Foto alat dan 
rangkaian eksperimental pengujian sistem ditunjukkan pada gambar 12.  

  
bar 12. Foto alat dan rangkaian eksperimental pengujian sistem

 
Tabel 4. Tegangan keluaran dan frekuensi hasil pengujian eksperimental

 Vkeluaran (Vdc) Frekuensi umpan balik (KHz)
0 0 

14.3 0.450 
25.7 0.915 
36.9 1.365 
47.9 1.815 
59.1 2.255 
70.2 2.695 
81.7 3.125 
92.7 3.585 

103.2 4.035 
115.1 4.495 

  
Pengujian eksperimental sistem dilakukan dengan mengatur nilai Rp pada nilai 250K dan 350K. Respon 

hasil pengujian eksperimental sistem ditunjukkan pada gambar 13 dan gambar 14. 

 
   (b)Respon pengendali    (c)Respon kecepatan jangkar

Gambar 13. Hasil pengujian eksperimental sistem dengan Rp=250K
 

  
         (b)Respon pengendali   (c)Respon kecepatan 

Gambar 14. Hasil pengujian eksperimental sistem dengan Rp=350K

Analisa kestabilan sistem pengendalian dilakukan dengan menggunakan dua cara ya
Hurwitz dan metode Root Locus. Analisa dengan metode Routh Hurwitz bertujuan untuk menentukan batasa 

yang dipasang pada rangkaian pengendali PI. Analisa dilakukan dengan menggunakan 
persamaan karakteristik dari fungsi alih sistem pengendalian sebagai berikut : 
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referensi dengan tegangan yang kontinyu dengan hasil seperti ditunjukkan pada tabel 4. Foto alat dan 

 
bar 12. Foto alat dan rangkaian eksperimental pengujian sistem 

Tabel 4. Tegangan keluaran dan frekuensi hasil pengujian eksperimental 
Frekuensi umpan balik (KHz) 

pada nilai 250K dan 350K. Respon 

 
(c)Respon kecepatan jangkar 

=250K 

 
(c)Respon kecepatan 

=350K 

Analisa kestabilan sistem pengendalian dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu metode Routh 
Hurwitz dan metode Root Locus. Analisa dengan metode Routh Hurwitz bertujuan untuk menentukan batasa 

yang dipasang pada rangkaian pengendali PI. Analisa dilakukan dengan menggunakan 
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Sehingga persamaan karakteristik sistem adalah : 

( ) 21732.17601024.0326 23 ++++ sRss p

 (10) 
 

Dengan menggunakan kriteria kestabilan Routh, didapatkan agar sistem stabil, maka nilai tahanan 
harus dipasang pada rangkaian pengendali PI adalah 

Sedangkan analisa dengan metode Root Locus bertujuan untuk mengetahui kecenderungan perge
letak pole-pole yang dipengaruhi oleh besar perubahan nilai penguatan pada pengendali. Berdasarkan fungsi 
alih lup terbuka pengendali dan plan diketahui jumlah kutub (n) persamaan karakteristik fungsi alih lup 
terbuka adalah 2 yaitu s1=-0.5409 dan s
dengan menggunakan program Matlab berdasarkan fungsi alih sistem pada persamaan 9 dengan hasil seperti 
ditunjukkan pada gambar 15. 

 

(a) Hasil simulasi dengan nilai R

(b) Hasil 

(c) Hasil simulasi dengan nilai R

Gambar 15. Hasil simulasi kestabilan sistem dengan metode Root Locus

4. KESIMPULAN 
Dari hasil simulasi, pengujian, dan analisa sistem didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari pemodelan dan perancangan pengendali didapatkan parameter motor arus searah dengan 

eksitasi terpisah sebagai berikut : 
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) 83.21732
213

+s
         

Sehingga persamaan karakteristik sistem adalah :  
83.217        

Dengan menggunakan kriteria kestabilan Routh, didapatkan agar sistem stabil, maka nilai tahanan 
harus dipasang pada rangkaian pengendali PI adalah ≥17153 ohm. 

Sedangkan analisa dengan metode Root Locus bertujuan untuk mengetahui kecenderungan perge
pole yang dipengaruhi oleh besar perubahan nilai penguatan pada pengendali. Berdasarkan fungsi 

alih lup terbuka pengendali dan plan diketahui jumlah kutub (n) persamaan karakteristik fungsi alih lup 
0.5409 dan s2=-3259591. Simulasi analisa kestabilan Root Locus dilakukan 

dengan menggunakan program Matlab berdasarkan fungsi alih sistem pada persamaan 9 dengan hasil seperti 

  
(a) Hasil simulasi dengan nilai Rp=4.7K 

 

  
(b) Hasil simulasi dengan nilai Rp=17.153K 

 

  
(c) Hasil simulasi dengan nilai Rp=33K 

 
Gambar 15. Hasil simulasi kestabilan sistem dengan metode Root Locus

 

Dari hasil simulasi, pengujian, dan analisa sistem didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
Dari pemodelan dan perancangan pengendali didapatkan parameter motor arus searah dengan 
eksitasi terpisah sebagai berikut : La = 7.357 mH, dan Lf = 1.1242 H 
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  (9) 

  

Dengan menggunakan kriteria kestabilan Routh, didapatkan agar sistem stabil, maka nilai tahanan Rp yang 

Sedangkan analisa dengan metode Root Locus bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pergeseran 
pole yang dipengaruhi oleh besar perubahan nilai penguatan pada pengendali. Berdasarkan fungsi 

alih lup terbuka pengendali dan plan diketahui jumlah kutub (n) persamaan karakteristik fungsi alih lup 
3259591. Simulasi analisa kestabilan Root Locus dilakukan 

dengan menggunakan program Matlab berdasarkan fungsi alih sistem pada persamaan 9 dengan hasil seperti 

Gambar 15. Hasil simulasi kestabilan sistem dengan metode Root Locus 

Dari hasil simulasi, pengujian, dan analisa sistem didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
Dari pemodelan dan perancangan pengendali didapatkan parameter motor arus searah dengan 



 

2. Berdasarkan hasil simulasi dan pemodelan, pengendali kecepatan motor arus searah dengan eksitasi 
terpisah lup tertutup merupakan sistem orde 1, sehingga penentuan parameter pengendali dilakukan 
dengan menggunakan aturan pertama metode Ziegler
pengendali PI berupa Kp = 40 dan Ti = 0.17.

3. Dari hasil analisa kestabilan de
yang stabil maka nilai tahanan yang harus dipasang pada rangkaian pengendali PI harus lebih besar 
dari 17153 ohm. 

4. Pengaturan nilai resistansi Rp yang berfungsi sebagai penguat pada pengendali P
arah pergerakan kutub dari sistem, dimana jika besar penguatan pengendali bergerak dari nilai nol 
sampai tak terhingga maka kutub sistem akan bergerak dari kedudukan kutub lup terbuka menuju 
zero lup terbuka. 

5. Dari hasil eksperimen didapat
dengan waktu tunda 1 detik.  
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Berdasarkan hasil simulasi dan pemodelan, pengendali kecepatan motor arus searah dengan eksitasi 
rpisah lup tertutup merupakan sistem orde 1, sehingga penentuan parameter pengendali dilakukan 

dengan menggunakan aturan pertama metode Ziegler-Nichols yang menghasilkan parameter 
pengendali PI berupa Kp = 40 dan Ti = 0.17. 
Dari hasil analisa kestabilan dengan metode Routh Hurwitz, agar didapatkan sistem pengendalian 
yang stabil maka nilai tahanan yang harus dipasang pada rangkaian pengendali PI harus lebih besar 

Pengaturan nilai resistansi Rp yang berfungsi sebagai penguat pada pengendali P
arah pergerakan kutub dari sistem, dimana jika besar penguatan pengendali bergerak dari nilai nol 
sampai tak terhingga maka kutub sistem akan bergerak dari kedudukan kutub lup terbuka menuju 

Dari hasil eksperimen didapatkan kesalahan keadaan tunak sistem pengendalian sebesar 0.1% 
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PENENTUAN SOFTWARE
SEBAGAI ALAT PENUNJA

KOMPARASI MYOB, ZAHI

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

 
 

 
 Dunia usaha yang bergerak di segala bidang membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dalam penyajian 
laporan, baik itu laporan dalam bidang manajemen dan laporan keuangan sehingga dapat dijadikan acuan oleh p
pelaku bisnis untuk melakukan penentuan keputusan strategis berdasarkan laporan tersebut. Akuntansi merupakan 
aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan, dengan demikian 
pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut dapat membuat pertimbangan
mengambil keputusan yang tepat. 
 Pembuatan laporan keuangan yang dibutuhkan kadang terdapat kendala dalam penyusunannya, terutama jika 
dilakukan dengan cara manual, dari proses penc
data keuangan membutuhkan waktu yang lama, karena dilakukan berulang
manajemen menjadi terlambat disajikan. 
 Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan 
beredar software komputerisasi akuntansi yang diproduksi, baik berbayar ataupun gratis. Software tersebut didesain 
untuk memudahkan para pengguna yang melakukan masukan data sehari
akuntanasi yang diinginkan. 
 Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas dengan menitikberatkan pada 
software komputerisasi akuntansi yaitu : MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting dan Accurate yang 
telah banyak digunakan perusahaan sebagai alat penunjang keputusan keuangan dengan teknik analisa menggunakan 
pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan bobot prioritas alternatif yang dikembangkan oleh 
Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School 
 
Kata kunci : Komputerisasi Akuntansi, Software Akuntansi,  Accurate, Zahir, MYOB
 

 World of businesses engaged in all areas requiring fast and accurate information in the presentation of the 
report, either in the field of  management reports and financial statement so that it can be used as a reference by the 
business to make strategic decisions based on the determination of the report. Accounting is a service activity that 
provides important information as an assessment too
information can make judgments in order to make the right decision.
 Preparation of financial statements required sometimes major obstacles in its compilation, especially if done 
by hand, from the process of recording, classifying, summarizing, reporting and analysis of financial data requires a 
long time, because it is done repeatedly so that the management reports to be presented late.
 In its development to meet the needs of accounting informat
computerized accounting software produced, either paid or free. The software is designed to allow users to input data 
daily until desired results of accounting report.
 Related to the above, the writer int
: MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting and Accurate that many company has been widely used as a 
tool to support financial decision analysis techniques using approaches Ana
determining the weight of alternative priorities developed by Dr. Thomas L.Saaty from the Wharton School of Business.
 
Keywords: Computerized Accounting, Accounting
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Abstrak 

Dunia usaha yang bergerak di segala bidang membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dalam penyajian 
laporan, baik itu laporan dalam bidang manajemen dan laporan keuangan sehingga dapat dijadikan acuan oleh p
pelaku bisnis untuk melakukan penentuan keputusan strategis berdasarkan laporan tersebut. Akuntansi merupakan 
aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan, dengan demikian 

atas informasi tersebut dapat membuat pertimbangan-pertimbangan agar dapat 

Pembuatan laporan keuangan yang dibutuhkan kadang terdapat kendala dalam penyusunannya, terutama jika 
dilakukan dengan cara manual, dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan 
data keuangan membutuhkan waktu yang lama, karena dilakukan berulang -ulang sehingga laporan kepada pihak 

Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang cepat dan akurat, banyak sudah 
beredar software komputerisasi akuntansi yang diproduksi, baik berbayar ataupun gratis. Software tersebut didesain 
untuk memudahkan para pengguna yang melakukan masukan data sehari -hari sampai dengan 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas dengan menitikberatkan pada 
software komputerisasi akuntansi yaitu : MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting dan Accurate yang 

anyak digunakan perusahaan sebagai alat penunjang keputusan keuangan dengan teknik analisa menggunakan 
pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan bobot prioritas alternatif yang dikembangkan oleh 
Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Bussiness. 

: Komputerisasi Akuntansi, Software Akuntansi,  Accurate, Zahir, MYOB 

Abstract 
 

World of businesses engaged in all areas requiring fast and accurate information in the presentation of the 
management reports and financial statement so that it can be used as a reference by the 

business to make strategic decisions based on the determination of the report. Accounting is a service activity that 
provides important information as an assessment tool running of the company, thus the parties concerned of such 
information can make judgments in order to make the right decision.  

Preparation of financial statements required sometimes major obstacles in its compilation, especially if done 
e process of recording, classifying, summarizing, reporting and analysis of financial data requires a 

long time, because it is done repeatedly so that the management reports to be presented late.  
In its development to meet the needs of accounting information quickly and accurately, a lot has circulated a 

computerized accounting software produced, either paid or free. The software is designed to allow users to input data 
daily until desired results of accounting report.  

Related to the above, the writer intends to discuss with emphasis on computerized accounting software namely 
: MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting and Accurate that many company has been widely used as a 
tool to support financial decision analysis techniques using approaches Ana lytical Hierarchy Process (AHP) in 
determining the weight of alternative priorities developed by Dr. Thomas L.Saaty from the Wharton School of Business.

Accounting Software, Accurate, Zahir, MYOB 
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KOMPUTERISASI AKUNTANSI 
NG KEPUTUSAN KEUANGAN 

R DAN ACCURATE 

Dunia usaha yang bergerak di segala bidang membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dalam penyajian 
laporan, baik itu laporan dalam bidang manajemen dan laporan keuangan sehingga dapat dijadikan acuan oleh p ara 
pelaku bisnis untuk melakukan penentuan keputusan strategis berdasarkan laporan tersebut. Akuntansi merupakan 
aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan, dengan demikian 

pertimbangan agar dapat 

Pembuatan laporan keuangan yang dibutuhkan kadang terdapat kendala dalam penyusunannya, terutama jika 
atatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan 

ulang sehingga laporan kepada pihak 

informasi akuntansi yang cepat dan akurat, banyak sudah 
beredar software komputerisasi akuntansi yang diproduksi, baik berbayar ataupun gratis. Software tersebut didesain 

hari sampai dengan hasil pelaporan 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas dengan menitikberatkan pada 
software komputerisasi akuntansi yaitu : MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting dan Accurate yang 

anyak digunakan perusahaan sebagai alat penunjang keputusan keuangan dengan teknik analisa menggunakan 
pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menentukan bobot prioritas alternatif yang dikembangkan oleh 

World of businesses engaged in all areas requiring fast and accurate information in the presentation of the 
management reports and financial statement so that it can be used as a reference by the 

business to make strategic decisions based on the determination of the report. Accounting is a service activity that 
l running of the company, thus the parties concerned of such 

Preparation of financial statements required sometimes major obstacles in its compilation, especially if done 
e process of recording, classifying, summarizing, reporting and analysis of financial data requires a 

ion quickly and accurately, a lot has circulated a 
computerized accounting software produced, either paid or free. The software is designed to allow users to input data 

ends to discuss with emphasis on computerized accounting software namely 
: MYOB (Mind Your Own Bussiness), Zahir Accounting and Accurate that many company has been widely used as a 

lytical Hierarchy Process (AHP) in 
determining the weight of alternative priorities developed by Dr. Thomas L.Saaty from the Wharton School of Business.  
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi yang pesat khususnya di bidang Teknologi Informasi (TI) semakin tersebar 

meliputi berbagai sistem yang sudah dikomputerisasi khususnya di bidang akuntansi. Sistem Informasi 
Akuntansi yaitu aktivitas yang dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi
pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau hal
menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan, dalam sistem juga 
disediakan pengendalian yang memadai agar aset
dibutuhkan akurat dan handal. 

Kebutuhan akan adanya sistem informasi manajemen yang baik merupakan kebutuhan yang vital bagi 
perusahaan. Penggunaan komputer dalam otomatisasi kantor
perusahaan untuk tetap berjaya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu penggunaan aplikasi sistem akuntansi 
tersebut amatlah penting, dari sekian banyak jenis 
dipakai ada 3 (tiga), yaitu MYOB, Zahir dan Accurate.

Maka diperlukan penentuan software
kemudahan, keakuratan, informasi maksimal sebagai alat penunjang keputusan keuangan yang dibutuhkan 
perusahaan. 

 
2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Jenis aplikasi sistem komputerisasi akuntansi manakah yang dapat digunakan secara maksimal dalam 
memberikan informasi sebagai penunjang penentuan keputusan keuangan. Setelah mengetahui kenyataan 
mengenai kebutuhan dalam memberikan in
hal yang melatarbelakangi tulisan ini yaitu perlu diketahui faktor
akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan.

 
3. TUJUAN 

Pembahasan dalam tulisan ini mempunyai tujuan agar dapat memberikan alternatif dalam mempelajari 
software komputerisasi akuntansi yang paling berpotensi dalam menunjang keputusan keuangan yang 
dibutuhkan perusahaan. 

 
4. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Merupakan suatu kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu intentitas yang melibatkan sumber daya 
untuk mentransformasikan data ekonomi ke dalam bentuk informasi keuangan yang digunakan untuk 
membentuk operasi dan aktifitas dalam lembaga serta menyediakan informasi m
 

Gambar 1. Siklus Sistem Informasi Akuntansi di bidang perdagangan

Alur dari siklus sistem informasi akuntansi di bidang perdagangan dapat terlihat pada gambar 1. Yang 
menggambarkan aspek masukan yang diterima oleh siklus yaitu saat penjualan barang dagangan, dilanjutkan 
dengan pengiriman barang dagangan, dari penjualan t
dilakukan perolehan dan penghentian pemakaian aktiva tetap, investasi dan lain
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n teknologi yang pesat khususnya di bidang Teknologi Informasi (TI) semakin tersebar 
meliputi berbagai sistem yang sudah dikomputerisasi khususnya di bidang akuntansi. Sistem Informasi 
Akuntansi yaitu aktivitas yang dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi agar manajemen, pegawai dan 
pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau hal-hal yang telah terjadi, sehingga data tersebut dapat 
menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan, dalam sistem juga 

memadai agar aset-aset organisasi dapat terjaga untuk memastikan data yang 

Kebutuhan akan adanya sistem informasi manajemen yang baik merupakan kebutuhan yang vital bagi 
perusahaan. Penggunaan komputer dalam otomatisasi kantor dan sistem yang terpadu adalah keharusan bagi 
perusahaan untuk tetap berjaya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu penggunaan aplikasi sistem akuntansi 
tersebut amatlah penting, dari sekian banyak jenis software komputerisasi akuntansi yang paling sering 

pakai ada 3 (tiga), yaitu MYOB, Zahir dan Accurate. 
software komputerisasi akuntansi yang benar-benar dapat memberikan 

kemudahan, keakuratan, informasi maksimal sebagai alat penunjang keputusan keuangan yang dibutuhkan 

Jenis aplikasi sistem komputerisasi akuntansi manakah yang dapat digunakan secara maksimal dalam 
memberikan informasi sebagai penunjang penentuan keputusan keuangan. Setelah mengetahui kenyataan 
mengenai kebutuhan dalam memberikan informasi akuntansi keuangan, maka diidentifikasikan adanya hal
hal yang melatarbelakangi tulisan ini yaitu perlu diketahui faktor-faktor penentuan software
akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan. 

Pembahasan dalam tulisan ini mempunyai tujuan agar dapat memberikan alternatif dalam mempelajari 
komputerisasi akuntansi yang paling berpotensi dalam menunjang keputusan keuangan yang 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
atu kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu intentitas yang melibatkan sumber daya 

untuk mentransformasikan data ekonomi ke dalam bentuk informasi keuangan yang digunakan untuk 
membentuk operasi dan aktifitas dalam lembaga serta menyediakan informasi mengenai entitas tersebut.[1]

 
Gambar 1. Siklus Sistem Informasi Akuntansi di bidang perdagangan 

 
Alur dari siklus sistem informasi akuntansi di bidang perdagangan dapat terlihat pada gambar 1. Yang 

menggambarkan aspek masukan yang diterima oleh siklus yaitu saat penjualan barang dagangan, dilanjutkan 
dengan pengiriman barang dagangan, dari penjualan tersebut mendapatkan penerimaan kas selanjutnya 
dilakukan perolehan dan penghentian pemakaian aktiva tetap, investasi dan lain-lain, dalam sisi pengeluaran 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

n teknologi yang pesat khususnya di bidang Teknologi Informasi (TI) semakin tersebar 
meliputi berbagai sistem yang sudah dikomputerisasi khususnya di bidang akuntansi. Sistem Informasi 

agar manajemen, pegawai dan 
hal yang telah terjadi, sehingga data tersebut dapat 

menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan, dalam sistem juga 
aset organisasi dapat terjaga untuk memastikan data yang 

Kebutuhan akan adanya sistem informasi manajemen yang baik merupakan kebutuhan yang vital bagi 
dan sistem yang terpadu adalah keharusan bagi 

perusahaan untuk tetap berjaya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu penggunaan aplikasi sistem akuntansi 
komputerisasi akuntansi yang paling sering 

benar dapat memberikan 
kemudahan, keakuratan, informasi maksimal sebagai alat penunjang keputusan keuangan yang dibutuhkan 

Jenis aplikasi sistem komputerisasi akuntansi manakah yang dapat digunakan secara maksimal dalam 
memberikan informasi sebagai penunjang penentuan keputusan keuangan. Setelah mengetahui kenyataan 

formasi akuntansi keuangan, maka diidentifikasikan adanya hal-
software komputerisasi 

Pembahasan dalam tulisan ini mempunyai tujuan agar dapat memberikan alternatif dalam mempelajari 
komputerisasi akuntansi yang paling berpotensi dalam menunjang keputusan keuangan yang 

atu kerangka kerja yang terintegrasi pada suatu intentitas yang melibatkan sumber daya 
untuk mentransformasikan data ekonomi ke dalam bentuk informasi keuangan yang digunakan untuk 

engenai entitas tersebut.[1] 

 

Alur dari siklus sistem informasi akuntansi di bidang perdagangan dapat terlihat pada gambar 1. Yang 
menggambarkan aspek masukan yang diterima oleh siklus yaitu saat penjualan barang dagangan, dilanjutkan 

ersebut mendapatkan penerimaan kas selanjutnya 
lain, dalam sisi pengeluaran 



 

kas terjadi saat melakukan pembelian barang dagang, tenaga pekerja dan jasa
dalam penerimaan barang dagang dan jasa

Sistem informasi akuntansi mempunyai 3 (tiga) fungsi utama bagi perusahaan, yaitu : mengumpulkan 
dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan, memproses data menjadi informasi yang 
berguna dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan 
perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas, menyediakan kontrol yang cukup untuk 
menjaga aset dari organisasi termasuk data. Kontrol ini memastikan
dibutuhkan dan data tersebut akurat dan dapat dipercaya [3].

Ada banyak aspek yang merupakan tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi yang dapat 
memberikan nilai perusahaan, yaitu : informasi yang akurat dan tepa
akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang 
tepat, meningkatkan pembagian pengetahuan (

Sub sistem dasar dalam sistem informasi akuntansi ada 5 (l
prosedur dan teknologi informasi. [3] yaitu : 
(Siklus Pembelian), Production Cycle/Conversion Cycle
Penjualan), Human Resource/Payroll Cycle
Kelima siklus tersebut memberikan data transaksi pada General Ledger & Reporting System meliputi semua 
kegiatan yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan dan lapor
transaksi yang tidak rutin dan jurnal penyesuaian yang beraneka ragam.

 
5. APLIKASI KOMPUTERISASI AKUNTANSI

 
5.1 Myob 

Penggunaan program akuntansi adalah kebutuhan mendasar untuk menjalankan bisnis, seperti halnya 
pemasaran dan operasi. Dengan akuntansi yang sudah terkomputerisasi, seluruh aspek bisnis yang dikelola 
dapat diukur dengan tepat waktu, tanpa harus menunggu selesainya laporan yang harus dibuat secara manual 
dan memakan waktu lama. Informasi akuntansi sangat berguna bagi 
dalam mengambil keputusan. Informasi ini sangat penting artinya untuk perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan yang efektif untuk kelangsungan hidup perusahaan. MYOB adalah program 
akuntansi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, sekaligus sebagai alat 
pengolah laporan keuangan. 

MYOB awalnya dikembangkan dan berasal dari Australia dan pada saat ini telah dipasarkan ke 
berbagai wilayah di dunia. MYOB untuk Asia berpusat di Malays
Singapura, Philipina maupun Sri lanka.

Merupakan sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) [5] 
yang dibuat secara terpadu. Alasan yang menjadi pertimbangan menggunakan 
membangun proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat, yaitu mudah digunakan karena 
mempunyai tampilan menu dan aliran tansaksi yan g sederhana dan mudah diingat, mudah dimengerti oleh 
orang awam yang tidak mempunyai pengetah
eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor impor file yang merepotkan, dapat 
diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan serta menampilkan laporan ke
perbandingan berbentuk analisis grafik.

 
5.2 Zahir 

Zahir Accounting adalah sebuah program akuntansi berbahasa indonesia yang mudah digunakan, 
berkualitas dan berdaya guna tinggi serta dirancang tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di 
Indonesia. Zahir Accounting merupakan 
inovasi software rakitan. Software rakitan adalah sebuah sistem dimana pelanggan tidak perlu membayar 
untuk fasilitas software yang tidak dibutuhkan. Hanya perlu membeli fasilitas
kebutuhan dan bila suatu hari ketika perusahaan sudah semakin besar dan fasilitas yang ada sudah tidak tidak 
mencukupi maka dapat menambah fasilitas lainnya. Sejak awal dikembangkannya, Zahir 
memfokuskan diri pada pengguna yang  tidak mengerti teori akuntansi, mer
dan menengah di Indonesia. Kebanyakan para pengusaha ini tidak dapat mengambil manfaat dari laporan 
keuangan, seperti laporan laba rugi atau neraca, mereka lebih membutuhkan informasi tentang arus kas. [5]
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kas terjadi saat melakukan pembelian barang dagang, tenaga pekerja dan jasa-jasa yang akan dimasukkan
dalam penerimaan barang dagang dan jasa-jasa [2,3]. 

Sistem informasi akuntansi mempunyai 3 (tiga) fungsi utama bagi perusahaan, yaitu : mengumpulkan 
dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan, memproses data menjadi informasi yang 

rguna dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan 
perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas, menyediakan kontrol yang cukup untuk 
menjaga aset dari organisasi termasuk data. Kontrol ini memastikan bahwa data akan tersedia ketika 
dibutuhkan dan data tersebut akurat dan dapat dipercaya [3]. 

Ada banyak aspek yang merupakan tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi yang dapat 
memberikan nilai perusahaan, yaitu : informasi yang akurat dan tepat waktu, penerapan sistem informasi 
akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang 
tepat, meningkatkan pembagian pengetahuan (Knowledge Sharing). 

Sub sistem dasar dalam sistem informasi akuntansi ada 5 (lima) siklus, terdiri dari pelaku, serangkaian 
prosedur dan teknologi informasi. [3] yaitu : Expenditure Cycle (Siklus Pembelian), 

Production Cycle/Conversion Cycle (Siklus Produksi), Revenue Cycle
uman Resource/Payroll Cycle (Siklus Penggajian), Financing Cycle (Siklus Keuangan). 

Kelima siklus tersebut memberikan data transaksi pada General Ledger & Reporting System meliputi semua 
kegiatan yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan dan laporan manajerial lainnya, termasuk 
transaksi yang tidak rutin dan jurnal penyesuaian yang beraneka ragam. 

APLIKASI KOMPUTERISASI AKUNTANSI 

Penggunaan program akuntansi adalah kebutuhan mendasar untuk menjalankan bisnis, seperti halnya 
rasi. Dengan akuntansi yang sudah terkomputerisasi, seluruh aspek bisnis yang dikelola 

dapat diukur dengan tepat waktu, tanpa harus menunggu selesainya laporan yang harus dibuat secara manual 
dan memakan waktu lama. Informasi akuntansi sangat berguna bagi aktifitas perusahaan atau manajemen 
dalam mengambil keputusan. Informasi ini sangat penting artinya untuk perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan yang efektif untuk kelangsungan hidup perusahaan. MYOB adalah program 

uk memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, sekaligus sebagai alat 

MYOB awalnya dikembangkan dan berasal dari Australia dan pada saat ini telah dipasarkan ke 
berbagai wilayah di dunia. MYOB untuk Asia berpusat di Malaysia dan melayani pasar Indonesia, 
Singapura, Philipina maupun Sri lanka. 

akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) [5] 
yang dibuat secara terpadu. Alasan yang menjadi pertimbangan menggunakan software ini sebagai
membangun proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat, yaitu mudah digunakan karena 
mempunyai tampilan menu dan aliran tansaksi yan g sederhana dan mudah diingat, mudah dimengerti oleh 
orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi, kemampuan 
eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor impor file yang merepotkan, dapat 
diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan serta menampilkan laporan ke
perbandingan berbentuk analisis grafik. 

adalah sebuah program akuntansi berbahasa indonesia yang mudah digunakan, 
berkualitas dan berdaya guna tinggi serta dirancang tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di 

merupakan software akuntansi di bawah 100 juta pertama yang menggunakan 
rakitan adalah sebuah sistem dimana pelanggan tidak perlu membayar 

yang tidak dibutuhkan. Hanya perlu membeli fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan 
hari ketika perusahaan sudah semakin besar dan fasilitas yang ada sudah tidak tidak 

mencukupi maka dapat menambah fasilitas lainnya. Sejak awal dikembangkannya, Zahir 
memfokuskan diri pada pengguna yang  tidak mengerti teori akuntansi, mereka adalah para pengusaha kecil 
dan menengah di Indonesia. Kebanyakan para pengusaha ini tidak dapat mengambil manfaat dari laporan 
keuangan, seperti laporan laba rugi atau neraca, mereka lebih membutuhkan informasi tentang arus kas. [5]
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jasa yang akan dimasukkan 

Sistem informasi akuntansi mempunyai 3 (tiga) fungsi utama bagi perusahaan, yaitu : mengumpulkan 
dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan, memproses data menjadi informasi yang 

rguna dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan 
perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas, menyediakan kontrol yang cukup untuk 

bahwa data akan tersedia ketika 

Ada banyak aspek yang merupakan tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi yang dapat 
t waktu, penerapan sistem informasi 

akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang 

ima) siklus, terdiri dari pelaku, serangkaian 
(Siklus Pembelian), Expenditure Cycle 

Revenue Cycle (Siklus 
(Siklus Keuangan). 

Kelima siklus tersebut memberikan data transaksi pada General Ledger & Reporting System meliputi semua 
an manajerial lainnya, termasuk 

Penggunaan program akuntansi adalah kebutuhan mendasar untuk menjalankan bisnis, seperti halnya 
rasi. Dengan akuntansi yang sudah terkomputerisasi, seluruh aspek bisnis yang dikelola 

dapat diukur dengan tepat waktu, tanpa harus menunggu selesainya laporan yang harus dibuat secara manual 
aktifitas perusahaan atau manajemen 

dalam mengambil keputusan. Informasi ini sangat penting artinya untuk perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan yang efektif untuk kelangsungan hidup perusahaan. MYOB adalah program 

uk memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, sekaligus sebagai alat 

MYOB awalnya dikembangkan dan berasal dari Australia dan pada saat ini telah dipasarkan ke 
ia dan melayani pasar Indonesia, 

akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah (UKM) [5] 
ini sebagai alat yang 

membangun proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat, yaitu mudah digunakan karena 
mempunyai tampilan menu dan aliran tansaksi yan g sederhana dan mudah diingat, mudah dimengerti oleh 

uan mendalam tentang komputer dan akuntansi, kemampuan 
eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor impor file yang merepotkan, dapat 
diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan serta menampilkan laporan keuangan 

adalah sebuah program akuntansi berbahasa indonesia yang mudah digunakan, 
berkualitas dan berdaya guna tinggi serta dirancang tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di 

tama yang menggunakan 
rakitan adalah sebuah sistem dimana pelanggan tidak perlu membayar 

fasilitas yang sesuai dengan 
hari ketika perusahaan sudah semakin besar dan fasilitas yang ada sudah tidak tidak 

mencukupi maka dapat menambah fasilitas lainnya. Sejak awal dikembangkannya, Zahir Accounting lebih 
eka adalah para pengusaha kecil 

dan menengah di Indonesia. Kebanyakan para pengusaha ini tidak dapat mengambil manfaat dari laporan 
keuangan, seperti laporan laba rugi atau neraca, mereka lebih membutuhkan informasi tentang arus kas. [5] 



 

5.3 Accurate 
Merupakan software akuntansi untuk perusahaan kecil

jasa, maupun pabrikasi. Accurate dirancang semudah mungkin untuk user yang memasukkan transaksi 
sehari-hari, menggunakan Delphi sebagai 
Accurate menjadi program akuntansi yang 
20.000 perusahaan dengan kondisi bisnis yang berbeda
menjadi mitra lebih dari 20 Universitas terkemuka, serta memberikan informasi yang 
 
6. METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

(AHP) 
Metode pengambilan keputusan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan teori umum 

mengenai pengukuran [7]. Terdapat Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara 
berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan 
menjadi skala yang lebih rendah, namun tidak sebaliknya. AHP digunakan un
dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan 
tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, atau 
kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metoda ini sangat berguna untuk mendapatkan skala rasio dari 
hal-hal yang semula sulit diukur seperti pendapat, prilaku dan kepercayaan.

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang 
ingin diteliti. Dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria
alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam 
struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan a
bentuk eigenvektor utama atau fungsi-eigen. 
 
 
7. POLA PIKIR 

Penentuan software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan dilakukan tahapan
tahapan sesuai dengan pola pikir yang tersusun 

 

Proses penentuan software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 
terlihat pada gambar 3. Tahapan awal melakukan studi analisa, observasi dan literatur dengan mengunjungi 
perpustakaan, melakukan pencarian data di internet, mengevaluasi buku
memberikan informasi tambahan sehingga masuk ke tahap selanjutnya yaitu menentukan kriteria dan 
alternatif dari sasaran sehingga dapat diteruskan dengan tahapan analisa penentuan
akuntansi dengan menggunakan metode 
bobot prioritas yang dapat diimplikasikan 
keputusan keuangan. 
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akuntansi untuk perusahaan kecil-menengah pada bidang usaha perdagangan, 
jasa, maupun pabrikasi. Accurate dirancang semudah mungkin untuk user yang memasukkan transaksi 

hari, menggunakan Delphi sebagai interface dan Firebird untuk database client
Accurate menjadi program akuntansi yang easy-to-use. Software Accurate yang sudah dipakai oleh lebih dari 
20.000 perusahaan dengan kondisi bisnis yang berbeda-beda dan sangat mudah pengunaannya. Sudah 

niversitas terkemuka, serta memberikan informasi yang real time process

METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

Metode pengambilan keputusan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan teori umum 
ran [7]. Terdapat Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara 

berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan 
menjadi skala yang lebih rendah, namun tidak sebaliknya. AHP digunakan untuk menurunkan skala rasio 
dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan 
tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, atau 

aan. Dengan demikian metoda ini sangat berguna untuk mendapatkan skala rasio dari 
hal yang semula sulit diukur seperti pendapat, prilaku dan kepercayaan. 

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang 
diteliti. Dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, sub kriteria-sub kriteria dan alternatif

alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam 
struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan akan membentuk matrik dimana skala rasio diturunkan dalam 

eigen.  

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan dilakukan tahapan
tahapan sesuai dengan pola pikir yang tersusun sebagai berikut :  

 
Gambar 3. Pola Pikir 

 
komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 

terlihat pada gambar 3. Tahapan awal melakukan studi analisa, observasi dan literatur dengan mengunjungi 
perpustakaan, melakukan pencarian data di internet, mengevaluasi buku-buku akuntansi
memberikan informasi tambahan sehingga masuk ke tahap selanjutnya yaitu menentukan kriteria dan 
alternatif dari sasaran sehingga dapat diteruskan dengan tahapan analisa penentuan software 
akuntansi dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sehingga didapatkan nilai 
bobot prioritas yang dapat diimplikasikan software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang 
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menengah pada bidang usaha perdagangan, 
jasa, maupun pabrikasi. Accurate dirancang semudah mungkin untuk user yang memasukkan transaksi 

client-server sehingga 
. Software Accurate yang sudah dipakai oleh lebih dari 

beda dan sangat mudah pengunaannya. Sudah 
real time process.[6] 

METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

Metode pengambilan keputusan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan teori umum 
ran [7]. Terdapat Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara 

berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan 
tuk menurunkan skala rasio 

dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan 
tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, atau 

aan. Dengan demikian metoda ini sangat berguna untuk mendapatkan skala rasio dari 

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang 
sub kriteria dan alternatif-

alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam 
kan membentuk matrik dimana skala rasio diturunkan dalam 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan dilakukan tahapan-

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 
terlihat pada gambar 3. Tahapan awal melakukan studi analisa, observasi dan literatur dengan mengunjungi 

buku akuntansi yang dapat 
memberikan informasi tambahan sehingga masuk ke tahap selanjutnya yaitu menentukan kriteria dan 

software komputerisasi 
(AHP) sehingga didapatkan nilai 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang 



 

Gambar 4. Diagram hierarki dan keputusan dengan pendekatan AHP

Pendekatan proses hierarki analitis seperti terlihat di gambar 4. Digunakan untuk menggambarkan 
analisis bertingkat sebagai panduan dalam menyusun kuesioner yang dirancang dan disebarkan untuk 
mencari data yang diperlukan sehingga dapat dilakukan analisa pembanding d
Expert Choice agar didapatkan bobot prioritas alternatif.

Garis-garis yang menghubungkan kotak
dengan perbandingan berpasangan menggunakan arah ke level yang lebih tinggi. Le
untuk memilih alternatif yang terlihat pada level 3. Faktor
instalasi, User friendly, Modul lengkap, Aman, Andal, 
purna jual diukur dengan perbandingan berpasangan berarah ke level 1. Setiap kriteria pada level 2 
diperbandingkan berpasangan dengan masing
berkaitan. Contoh perbandingan berpasangan mana yang paling penting antara faktor
user friendly ? manakah yang lebih penting antara mudah instalasi dan modul lengkap dan seterusnya. 
Pengukuran faktor-faktor tersebut menggunakan pengukuran relatif 1 hingga 9, seperti yang tertera dalam 
tabel 1 [7]. 
 

Tabel 1 : Skala P
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Gambar 4. Diagram hierarki dan keputusan dengan pendekatan AHP 
 

proses hierarki analitis seperti terlihat di gambar 4. Digunakan untuk menggambarkan 
analisis bertingkat sebagai panduan dalam menyusun kuesioner yang dirancang dan disebarkan untuk 
mencari data yang diperlukan sehingga dapat dilakukan analisa pembanding dengan menggunakan aplikasi 

agar didapatkan bobot prioritas alternatif. 
garis yang menghubungkan kotak-kotak antar level merupakan hubungan yang perlu diukur 

dengan perbandingan berpasangan menggunakan arah ke level yang lebih tinggi. Level 1 merupakan tujuan 
untuk memilih alternatif yang terlihat pada level 3. Faktor-faktor pada level 2 yang terdiri dari : Mudah 

, Modul lengkap, Aman, Andal, Export Import File, mendukung jaringan dan layanan 
an perbandingan berpasangan berarah ke level 1. Setiap kriteria pada level 2 

diperbandingkan berpasangan dengan masing-masing alternatif sehingga dicapai hubungan yang saling 
berkaitan. Contoh perbandingan berpasangan mana yang paling penting antara faktor mudah instalasi dan 

? manakah yang lebih penting antara mudah instalasi dan modul lengkap dan seterusnya. 
faktor tersebut menggunakan pengukuran relatif 1 hingga 9, seperti yang tertera dalam 

Tabel 1 : Skala Pengukuran Relatif 
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proses hierarki analitis seperti terlihat di gambar 4. Digunakan untuk menggambarkan 
analisis bertingkat sebagai panduan dalam menyusun kuesioner yang dirancang dan disebarkan untuk 

engan menggunakan aplikasi 

kotak antar level merupakan hubungan yang perlu diukur 
vel 1 merupakan tujuan 

faktor pada level 2 yang terdiri dari : Mudah 
, mendukung jaringan dan layanan 

an perbandingan berpasangan berarah ke level 1. Setiap kriteria pada level 2 
masing alternatif sehingga dicapai hubungan yang saling 

mudah instalasi dan 
? manakah yang lebih penting antara mudah instalasi dan modul lengkap dan seterusnya. 

faktor tersebut menggunakan pengukuran relatif 1 hingga 9, seperti yang tertera dalam 

 



 

 
8. HASIL PENGOLAHAN DATA DENGAN 
 

Setelah penyebaran kuesioner dilakukan dan dikumpulkan kembali, langkah selanjutnya diolah dengan 
perhitungan geometris melakukan penggabungan data responden sehingga diperoleh nilai 
 

Gambar 5. Nilai Bobot Global Prioritas Alternatif Berdasarkan Sasaran

Berdasarkan hasil pengolahan data responden diperoleh bahwa prioritas utama atau tertinggi alternatif 
berdasarkan sasaran penentuan software
dicapai Accurate dengan nilai bobot  0,400 atau sebanding dengan 40,0% dari total alternatif yang ditetapkan 
seperti terlihat pada gambar 5. Kemudian peringkat prioritas alternatif berikutnya adalah Zahir dengan 
perolehan nilai bobot 0,319 atau sebanding dengan 31,9% dan peringkat terakhir diperoleh MYOB dengan 
nilai bobot 0,282 atau sebanding dengan 28,2%.

Implikasi strategis berdasarkan hasil pengolahan data dalam penentuan software komputerisasi 
akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan oleh Accurate sebagai mayoritas jawaban para 

responden berdasarkan pada kriteria dan alternatif yang telah dipilih.

Gambar 6. Nilai Bobot Prioritas Berdasarkan Kriteria.
 

Kriteria penentuan software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 
setelah dilakukan pengolahan data yang didapatkan dari para responden, telah diperoleh dengan nilai 
prioritas tertinggi berdasarkan kriteria adalah Layanan Purna Jual dengan pencapaian bobo
sebanding dengan 15,1% seperti yang terlihat pada gambar 6. Dalam setiap penawaran produk terutama 
untuk software komputerisasi akuntasi memang perlu untuk mengetahui layanan purna jual yang akan 
didapatkan bila akan mempergunakan 
terjadi hal yang tidak diinginkan berhubungan dengan 
lanjutan sehingga software tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama serta menunjan
keputusan keuangan secara optimal.  

 
9. KESIMPULAN 

 
Penggunaan software komputerisasi akuntansi sangatlah membantu dalam pengelolaan akuntansi, dari 

hasil pengolahan data dengan pendekatan analisis hirarki yang menghasilkan nilai tertinggi diperoleh oleh 
Accurate sebagai software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan. 
 
10. SARAN 

Pengelolaan akuntansi yang diawali dengan memasukkan informasi dari data transaksi ke dalam suatu 
aplikasi sistem informasi akuntansi harus banyak mendukung 
lebih baik dan para pembuat keputusan dapat lebih maksimal dalam mengembangkan perusahaan 
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HASIL PENGOLAHAN DATA DENGAN EXPERT CHOICE 2000 

Setelah penyebaran kuesioner dilakukan dan dikumpulkan kembali, langkah selanjutnya diolah dengan 
perhitungan geometris melakukan penggabungan data responden sehingga diperoleh nilai 

Gambar 5. Nilai Bobot Global Prioritas Alternatif Berdasarkan Sasaran
 

Berdasarkan hasil pengolahan data responden diperoleh bahwa prioritas utama atau tertinggi alternatif 
software komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 

dicapai Accurate dengan nilai bobot  0,400 atau sebanding dengan 40,0% dari total alternatif yang ditetapkan 
seperti terlihat pada gambar 5. Kemudian peringkat prioritas alternatif berikutnya adalah Zahir dengan 
perolehan nilai bobot 0,319 atau sebanding dengan 31,9% dan peringkat terakhir diperoleh MYOB dengan 
nilai bobot 0,282 atau sebanding dengan 28,2%. 

Implikasi strategis berdasarkan hasil pengolahan data dalam penentuan software komputerisasi 
ai alat penunjang keputusan keuangan oleh Accurate sebagai mayoritas jawaban para 

responden berdasarkan pada kriteria dan alternatif yang telah dipilih. 

Gambar 6. Nilai Bobot Prioritas Berdasarkan Kriteria. 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 
setelah dilakukan pengolahan data yang didapatkan dari para responden, telah diperoleh dengan nilai 
prioritas tertinggi berdasarkan kriteria adalah Layanan Purna Jual dengan pencapaian bobo
sebanding dengan 15,1% seperti yang terlihat pada gambar 6. Dalam setiap penawaran produk terutama 
untuk software komputerisasi akuntasi memang perlu untuk mengetahui layanan purna jual yang akan 
didapatkan bila akan mempergunakan software tersebut di dalam perusahaan, saat ada ketidaksesuaian atau 
terjadi hal yang tidak diinginkan berhubungan dengan software tersebut akan mendapatkan pemeliharaan 
lanjutan sehingga software tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama serta menunjan

komputerisasi akuntansi sangatlah membantu dalam pengelolaan akuntansi, dari 
hasil pengolahan data dengan pendekatan analisis hirarki yang menghasilkan nilai tertinggi diperoleh oleh 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan. 

Pengelolaan akuntansi yang diawali dengan memasukkan informasi dari data transaksi ke dalam suatu 
aplikasi sistem informasi akuntansi harus banyak mendukung kinerja agar perusahaan dapat berjalan dengan 
lebih baik dan para pembuat keputusan dapat lebih maksimal dalam mengembangkan perusahaan 
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Setelah penyebaran kuesioner dilakukan dan dikumpulkan kembali, langkah selanjutnya diolah dengan 
perhitungan geometris melakukan penggabungan data responden sehingga diperoleh nilai bobot alternatif .  

Gambar 5. Nilai Bobot Global Prioritas Alternatif Berdasarkan Sasaran 

Berdasarkan hasil pengolahan data responden diperoleh bahwa prioritas utama atau tertinggi alternatif 
i sebagai alat penunjang keputusan keuangan 

dicapai Accurate dengan nilai bobot  0,400 atau sebanding dengan 40,0% dari total alternatif yang ditetapkan 
seperti terlihat pada gambar 5. Kemudian peringkat prioritas alternatif berikutnya adalah Zahir dengan 
perolehan nilai bobot 0,319 atau sebanding dengan 31,9% dan peringkat terakhir diperoleh MYOB dengan 

Implikasi strategis berdasarkan hasil pengolahan data dalam penentuan software komputerisasi 
ai alat penunjang keputusan keuangan oleh Accurate sebagai mayoritas jawaban para 

 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan 
setelah dilakukan pengolahan data yang didapatkan dari para responden, telah diperoleh dengan nilai 
prioritas tertinggi berdasarkan kriteria adalah Layanan Purna Jual dengan pencapaian bobot 0,151 atau 
sebanding dengan 15,1% seperti yang terlihat pada gambar 6. Dalam setiap penawaran produk terutama 
untuk software komputerisasi akuntasi memang perlu untuk mengetahui layanan purna jual yang akan 

sebut di dalam perusahaan, saat ada ketidaksesuaian atau 
tersebut akan mendapatkan pemeliharaan 

lanjutan sehingga software tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama serta menunjang 

komputerisasi akuntansi sangatlah membantu dalam pengelolaan akuntansi, dari 
hasil pengolahan data dengan pendekatan analisis hirarki yang menghasilkan nilai tertinggi diperoleh oleh 

komputerisasi akuntansi sebagai alat penunjang keputusan keuangan.  

Pengelolaan akuntansi yang diawali dengan memasukkan informasi dari data transaksi ke dalam suatu 
kinerja agar perusahaan dapat berjalan dengan 

lebih baik dan para pembuat keputusan dapat lebih maksimal dalam mengembangkan perusahaan 



 

berdasarkan hasil laporan keuangan yang dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Banyak aspek yang dapat 
menunjang keberhasilan suatu aplikasi komputerisasi akuntansi sehingga dapat memberikan masukan yang 
vital bagi kelangsungan suatu perusahaan. Agar diperhatikan mengenai layanan purna jual sehingga aktivitas 
keuangan akan dapat berjalan dengan lancar.
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SIMULASI MONITORING 
PUSH ON  DENGAN  SEN

PADA LABORATORI
UNIVERSITAS BUDI LUH

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260

 
 

Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di Universitas Budi Luhur, Laboratorium 
Komputer memiliki asisten laboratorium komputer yang bertugas membantu proses bela
dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah ditentukan. Jika dosen yang sedang 
mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang asisten dan meminta asisten yang 
bertugas untuk datang ke ruangan. Hal 
ke ruang asisten saat mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi 
yang bertujuan membuat asistensi dapat berjalan dengan efektif namun tidak menyulitk
sedang mengajar. Di dalam penelitian ini penulis mencoba membangun suatu aplikasi dalam bentuk 
simulasi. Aplikasi tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch 
push on, display, lampu dan lubang kar
push on diletakkan di ruangan kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol 
yang tersedia. Aplikasi juga disertai suatu kartu sebagai autentifikasi sehingga tidak sem
yang dapat menggunakan aplikasi. Manfaat dari Aplikasi ini adalah asisten lebih mudah untuk memantau 
dosen di dalam ruangan yang memerlukan bantuan. Bagi dosen dengan aplikasi ini, dosen tidak perlu ke 
ruang asisten jika membutuhkan pertolon
 
Keywords 
Monitoring, fotodioda, laboratorium komputer
 
1. PENDAHULUAN 
 

Laboratorium Komputer Universitas Budi Luhur merupakan salah satu bagian dari Universitas Budi 
Luhur yang bertugas memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan dosen, terutama dalam kaitannya dengan 
proses belajar mengajar.  Laboratorium Komputer UBL memiliki 1
dengan jumlah komputer 550 komputer lebih. Untuk memberikan pelayanan terhadap dosen yang sedang 
mengajar, Laboratorium Komputer memiliki asisten laboratorium komputer. Setiap asisten bertugas 
membantu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah 
ditentukan. Jika dosen yang sedang mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang 
asisten dan meminta asisten yang bertugas untuk datang ke ruangan. 

Hal tersebut tentu cukup merepotkan bagi dosen yang harus bolak
mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang bertujuan 
membuat asistensi dapat berjalan dengan efektif namun tidak menyulitkan bagi

Pada penelitian ini penulis membuat suatu aplikasi dalam bentuk simulasi. Aplikasi tersebut terdiri 
dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch push on, display, lampu indikator dan 
lubang kartu yang di dalamnya terdapat sensor fotodioda. Rangkaian Switch push on diletakkan di ruangan 
kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol yang tersedia. Aplikasi juga 
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Abstrak 
 

Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di Universitas Budi Luhur, Laboratorium 
Komputer memiliki asisten laboratorium komputer yang bertugas membantu proses bela
dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah ditentukan. Jika dosen yang sedang 
mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang asisten dan meminta asisten yang 
bertugas untuk datang ke ruangan. Hal tersebut tentu cukup merepotkan bagi dosen yang harus bolak
ke ruang asisten saat mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi 
yang bertujuan membuat asistensi dapat berjalan dengan efektif namun tidak menyulitkan bagi dosen yang 
sedang mengajar. Di dalam penelitian ini penulis mencoba membangun suatu aplikasi dalam bentuk 
simulasi. Aplikasi tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch 
push on, display, lampu dan lubang kartu yang didalamnya terdapat sensor fotodioda. Rangkaian Switch 
push on diletakkan di ruangan kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol 
yang tersedia. Aplikasi juga disertai suatu kartu sebagai autentifikasi sehingga tidak sem
yang dapat menggunakan aplikasi. Manfaat dari Aplikasi ini adalah asisten lebih mudah untuk memantau 
dosen di dalam ruangan yang memerlukan bantuan. Bagi dosen dengan aplikasi ini, dosen tidak perlu ke 
ruang asisten jika membutuhkan pertolongan asisten.  

Monitoring, fotodioda, laboratorium komputer 

Laboratorium Komputer Universitas Budi Luhur merupakan salah satu bagian dari Universitas Budi 
Luhur yang bertugas memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan dosen, terutama dalam kaitannya dengan 
proses belajar mengajar.  Laboratorium Komputer UBL memiliki 12 (dua belas) ruangan laboratorium 
dengan jumlah komputer 550 komputer lebih. Untuk memberikan pelayanan terhadap dosen yang sedang 
mengajar, Laboratorium Komputer memiliki asisten laboratorium komputer. Setiap asisten bertugas 

ajar yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah 
ditentukan. Jika dosen yang sedang mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang 
asisten dan meminta asisten yang bertugas untuk datang ke ruangan.  

t tentu cukup merepotkan bagi dosen yang harus bolak-balik ke ruang asisten saat 
mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang bertujuan 
membuat asistensi dapat berjalan dengan efektif namun tidak menyulitkan bagi dosen yang sedang mengajar. 

Pada penelitian ini penulis membuat suatu aplikasi dalam bentuk simulasi. Aplikasi tersebut terdiri 
dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch push on, display, lampu indikator dan 

dalamnya terdapat sensor fotodioda. Rangkaian Switch push on diletakkan di ruangan 
kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol yang tersedia. Aplikasi juga 
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DOSEN MENGGUNAKAN SWITCH 
SOR FOTODIODA  

Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di Universitas Budi Luhur, Laboratorium 
Komputer memiliki asisten laboratorium komputer yang bertugas membantu proses belajar mengajar yang 
dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah ditentukan. Jika dosen yang sedang 
mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang asisten dan meminta asisten yang 

tersebut tentu cukup merepotkan bagi dosen yang harus bolak-balik 
ke ruang asisten saat mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi 

an bagi dosen yang 
sedang mengajar. Di dalam penelitian ini penulis mencoba membangun suatu aplikasi dalam bentuk 
simulasi. Aplikasi tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch 

tu yang didalamnya terdapat sensor fotodioda. Rangkaian Switch 
push on diletakkan di ruangan kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol 
yang tersedia. Aplikasi juga disertai suatu kartu sebagai autentifikasi sehingga tidak sembarangan orang 
yang dapat menggunakan aplikasi. Manfaat dari Aplikasi ini adalah asisten lebih mudah untuk memantau 
dosen di dalam ruangan yang memerlukan bantuan. Bagi dosen dengan aplikasi ini, dosen tidak perlu ke 

Laboratorium Komputer Universitas Budi Luhur merupakan salah satu bagian dari Universitas Budi 
Luhur yang bertugas memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan dosen, terutama dalam kaitannya dengan 

2 (dua belas) ruangan laboratorium 
dengan jumlah komputer 550 komputer lebih. Untuk memberikan pelayanan terhadap dosen yang sedang 
mengajar, Laboratorium Komputer memiliki asisten laboratorium komputer. Setiap asisten bertugas 

ajar yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan jadwal asistensi yang telah 
ditentukan. Jika dosen yang sedang mengajar memerlukan bantuan asisten, maka dosen akan datang ke ruang 

balik ke ruang asisten saat 
mengalami kendala teknis dalam mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang bertujuan 

dosen yang sedang mengajar.  
Pada penelitian ini penulis membuat suatu aplikasi dalam bentuk simulasi. Aplikasi tersebut terdiri 

dari beberapa bagian yaitu rangkaian elektronika yang berupa switch push on, display, lampu indikator dan 
dalamnya terdapat sensor fotodioda. Rangkaian Switch push on diletakkan di ruangan 

kuliah dan ketika dosen memerlukan bantuan asisten, cukup menekan tombol yang tersedia. Aplikasi juga 

mailto:painem@budiluhur.ac.id


 

dilengkapi dengan laporan dalam bentuk grafik dan tabel.  Aplikasi mon
bahasa pemrograman Java dan kabel DB
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Parallel Port pada Komputer 

Parallel port merupakan antarmuka suatu dari sistem komputer yang berfungsi 
parallel. Parallel port biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan printer. Port ini 
membolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit pada saat yang bersamaan, 
dengan hanya menambahkan rangkaian
pada komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar untuk mengirim data digital.

Parallel port distandarisasi oleh standar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 128
pada tahun 1994 [1]. Tujuan standarisasi ini adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru sehingga 
kompatibel dengan peralatan lainnya dan standar parallel port sebelumnya. Standar ini membedakan model 
operasi yaitu Compatible mode, Nibble mode,

 
Tabel 13

 
Compatible mode, nibble mode

tersedia di parallel port original. Sedangkan untuk 
perangkat keras sehingga mampu bekerja dengan kecepatan tinggi. Compatible mode hanya dapat mengirim 
data dari komputer yang mempunyai kecepatan berkisar antara 80 Kbyte per detik. Agar komputer dapat 
menerima suatu data, nibble mode atau byte mode harus diterapkan. Nibble mode dapat menerima data 
sepanjang 1 nibble (4 bit), sementara Byte mode dapat menerima data sepanjang 1 byte (8 bit). Dalam [2] 
digambarkan secara jelas konektor parallel port DB

Secara umum LPT port terbagi atas tiga saluran yaitu saluran data (pin 2
saluran status (pin 15, 13, 12, 11 dan 10) yang bersifat input dan saluran kendali (pin 1, 14, 16 dan 17). 
Untuk melakukan interfacing, maka terlebih dahulu harus diketahui alamat dari ketiga saluran tersebut. 
Interfacing merupakan suatu cara kita meng hubungkan komputer dengan piranti lain diluar komputer. 
Komputer dimanfaatkan sebagai pusat kendali untuk mengendalikan piranti luarnya. Mis
mengendalikan motor, led, dan lampu. Komputer juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dari sensor
sensor, saklar dan piranti input lain [3] Masing
tabel 1. Kolom SPP Signal pada tabel 1 yan
bahwa sinyal tersebut bersifat aktif rendah (
 
2.2. Fotodioda 

Menurut [6], Dioda adalah sambungan bahan p
tipe-p akan menjadi sisi anode sedangkan bahan tipe
tegangan yang diberikan kepadanya, diode bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup (apabila bagian anode 
mendapatkan tegangan positif sedangkan katodenya mendapatkan tegangan negatif)
saklar terbuka (apabila bagian anode mendapatkan tegangan negatif sedangkan katode mendapatkan 
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dilengkapi dengan laporan dalam bentuk grafik dan tabel.  Aplikasi monitoring dosen ini dibuat dengan 
bahasa pemrograman Java dan kabel DB-25 untuk menghubungan antara interface dengan komputer. 

Parallel port merupakan antarmuka suatu dari sistem komputer yang berfungsi mentransfer data secara 
parallel. Parallel port biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan printer. Port ini 
membolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit pada saat yang bersamaan, 
dengan hanya menambahkan rangkaian eksternal sederhana.Parallel port merupakan salah satu jenis socket 
pada komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar untuk mengirim data digital. 

Parallel port distandarisasi oleh standar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 128
pada tahun 1994 [1]. Tujuan standarisasi ini adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru sehingga 
kompatibel dengan peralatan lainnya dan standar parallel port sebelumnya. Standar ini membedakan model 

Compatible mode, Nibble mode, Byte mode, EPP mode dan ECP mode. 

13: Daftar Pin Parallel Port (DB-25) [4] 

 

Compatible mode, nibble mode dan byte mode digunakan sebagai standar perangkat keras yang 
. Sedangkan untuk EPP mode dan ECP mode membutuhkan tambahan 

perangkat keras sehingga mampu bekerja dengan kecepatan tinggi. Compatible mode hanya dapat mengirim 
data dari komputer yang mempunyai kecepatan berkisar antara 80 Kbyte per detik. Agar komputer dapat 

ata, nibble mode atau byte mode harus diterapkan. Nibble mode dapat menerima data 
sepanjang 1 nibble (4 bit), sementara Byte mode dapat menerima data sepanjang 1 byte (8 bit). Dalam [2] 
digambarkan secara jelas konektor parallel port DB-25 yang banyak digunakan pada komputer.

Secara umum LPT port terbagi atas tiga saluran yaitu saluran data (pin 2-9) yang bersifat output, 
saluran status (pin 15, 13, 12, 11 dan 10) yang bersifat input dan saluran kendali (pin 1, 14, 16 dan 17). 

aka terlebih dahulu harus diketahui alamat dari ketiga saluran tersebut. 
Interfacing merupakan suatu cara kita meng hubungkan komputer dengan piranti lain diluar komputer. 
Komputer dimanfaatkan sebagai pusat kendali untuk mengendalikan piranti luarnya. Mis
mengendalikan motor, led, dan lampu. Komputer juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dari sensor
sensor, saklar dan piranti input lain [3] Masing-masing pin dari parallel port mempunyai fungsi seperti pada 
tabel 1. Kolom SPP Signal pada tabel 1 yang menggunakan huruf ‘n’ di depan nama sinyal menunjukkan 
bahwa sinyal tersebut bersifat aktif rendah (active low). 

Menurut [6], Dioda adalah sambungan bahan p-n yang berfungsi terutama sebagai penyearah. Bahan 
sedangkan bahan tipe-n akan menjadi katode. Bergantung pada polaritas 

tegangan yang diberikan kepadanya, diode bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup (apabila bagian anode 
mendapatkan tegangan positif sedangkan katodenya mendapatkan tegangan negatif) dan berlaku sebagi 
saklar terbuka (apabila bagian anode mendapatkan tegangan negatif sedangkan katode mendapatkan 
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itoring dosen ini dibuat dengan 
dengan komputer.  

mentransfer data secara 
parallel. Parallel port biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan printer. Port ini 
membolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit pada saat yang bersamaan, 

eksternal sederhana.Parallel port merupakan salah satu jenis socket 

Parallel port distandarisasi oleh standar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1284 
pada tahun 1994 [1]. Tujuan standarisasi ini adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru sehingga 
kompatibel dengan peralatan lainnya dan standar parallel port sebelumnya. Standar ini membedakan model 

digunakan sebagai standar perangkat keras yang 
membutuhkan tambahan 

perangkat keras sehingga mampu bekerja dengan kecepatan tinggi. Compatible mode hanya dapat mengirim 
data dari komputer yang mempunyai kecepatan berkisar antara 80 Kbyte per detik. Agar komputer dapat 

ata, nibble mode atau byte mode harus diterapkan. Nibble mode dapat menerima data 
sepanjang 1 nibble (4 bit), sementara Byte mode dapat menerima data sepanjang 1 byte (8 bit). Dalam [2] 

nakan pada komputer. 
9) yang bersifat output, 

saluran status (pin 15, 13, 12, 11 dan 10) yang bersifat input dan saluran kendali (pin 1, 14, 16 dan 17). 
aka terlebih dahulu harus diketahui alamat dari ketiga saluran tersebut. 

Interfacing merupakan suatu cara kita meng hubungkan komputer dengan piranti lain diluar komputer. 
Komputer dimanfaatkan sebagai pusat kendali untuk mengendalikan piranti luarnya. Misalnya: 
mengendalikan motor, led, dan lampu. Komputer juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dari sensor -

masing pin dari parallel port mempunyai fungsi seperti pada 
g menggunakan huruf ‘n’ di depan nama sinyal menunjukkan 

n yang berfungsi terutama sebagai penyearah. Bahan 
. Bergantung pada polaritas 

tegangan yang diberikan kepadanya, diode bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup (apabila bagian anode 
dan berlaku sebagi 

saklar terbuka (apabila bagian anode mendapatkan tegangan negatif sedangkan katode mendapatkan 



 

tegangan positif). Kondisi tersebut terjadi hanya pada diode ideal
tegangan lebih besar dari 0,7V (untuk diode yang terbuat dari bahan silikon) pada anode terhadap katode 
agar diode dapat menghantarkan arus listrik. Tegangan sebesar 0,7V ini disebut sebagai tegangan halang 
(barrier voltage). Diode yang terbuat dari bahan Germanium memiliki tegangan h

Foto dioda adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, 
komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh 
dioda foto ini mulai dari cahaya infra me
dioda foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera 
serta beberapa peralatan di bidang medis.

Menurut Owen Bishop dalam [7], Fotodioda memiliki
namun sangat sensitif terdapat cahaya. Fotodioda merupakan dioda yang bekerja berdasarkan intensitas 
cahaya. Nilai tahanannya akan berubah apabila terkena cahaya dan besarnya perubahan kapasitas sangat 
bergantung dari intensitas cahaya yang mengenai permukaan fotodioda tersebut.
 
2.3. Bahasa Pemrograman Java 

Java adalah sebuah platform teknologi pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Java 
diciptakan oleh suatu tim yang dipimpin oleh Patrick Naughton 
Sun Microsystem. Mereka menyebut bahasa pemrograman yang dihasilkan dengan nama Oak lalu diganti 
dengan nama Java. 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang serba guna. Bahasa ini menyediakan 
sejumlah perluasan yang mendukung pengembangan aplikasi GUI, dan juga pengembangan aplikasi klien 
server terhadap jaringan lokal (LAN) atau jaringan luas (WAN). Java meminjam model ekstensibilitas 
sewaktu pengeksekusian, manejemen memori dinamis, dan beberapa penge
(multi-threading) [4]. Java dibuat untuk membuat bahasa pemrograman yang portable dan independent 
terhadap lingkungan (platform independent). Java dapat membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan 
(embedded) pada berbagai mesin dan peralatan seperti handphone, remote control, microwave dan lain

Berikut adalah beberapa karakteristik pemrograman Java [4]:
• Object Oriented.  
• Architecture Neutral.  
• Distributed.  
• Secure.  
• Multi-threaded.  

 
3. ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI
 
3.1. Rancangan Proses 

Proses berjalannya aplikasi ini diawali dengan penginstalan aplikasi monitoring dosen pada komputer 
yang terhubung dengan perangkat elektronika yang dibutuhkan dan DB

 

Gambar 
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tegangan positif). Kondisi tersebut terjadi hanya pada diode ideal-konseptual. Pada diode faktual (riil), perlu 
V (untuk diode yang terbuat dari bahan silikon) pada anode terhadap katode 

agar diode dapat menghantarkan arus listrik. Tegangan sebesar 0,7V ini disebut sebagai tegangan halang 
). Diode yang terbuat dari bahan Germanium memiliki tegangan halang kira

Foto dioda adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, 
komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh 
dioda foto ini mulai dari cahaya infra merah, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar
dioda foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera 
serta beberapa peralatan di bidang medis. 

Menurut Owen Bishop dalam [7], Fotodioda memiliki sifat-sifat yang swrupa dengan dioda biasa, 
namun sangat sensitif terdapat cahaya. Fotodioda merupakan dioda yang bekerja berdasarkan intensitas 
cahaya. Nilai tahanannya akan berubah apabila terkena cahaya dan besarnya perubahan kapasitas sangat 

g dari intensitas cahaya yang mengenai permukaan fotodioda tersebut. 

Java adalah sebuah platform teknologi pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Java 
diciptakan oleh suatu tim yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling dalam suatu proyek dari 
Sun Microsystem. Mereka menyebut bahasa pemrograman yang dihasilkan dengan nama Oak lalu diganti 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang serba guna. Bahasa ini menyediakan 
perluasan yang mendukung pengembangan aplikasi GUI, dan juga pengembangan aplikasi klien 

server terhadap jaringan lokal (LAN) atau jaringan luas (WAN). Java meminjam model ekstensibilitas 
sewaktu pengeksekusian, manejemen memori dinamis, dan beberapa pengeksekusian secara bersamaan 

threading) [4]. Java dibuat untuk membuat bahasa pemrograman yang portable dan independent 
terhadap lingkungan (platform independent). Java dapat membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan 

dan peralatan seperti handphone, remote control, microwave dan lain
Berikut adalah beberapa karakteristik pemrograman Java [4]: 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Proses berjalannya aplikasi ini diawali dengan penginstalan aplikasi monitoring dosen pada komputer 
yang terhubung dengan perangkat elektronika yang dibutuhkan dan DB-25.  

 
Gambar 8: Rancangan Proses Aplikasi 
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konseptual. Pada diode faktual (riil), perlu 
V (untuk diode yang terbuat dari bahan silikon) pada anode terhadap katode 

agar diode dapat menghantarkan arus listrik. Tegangan sebesar 0,7V ini disebut sebagai tegangan halang 
alang kira-kira 0,3V. 

Foto dioda adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, 
komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh 

rah, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X. Aplikasi 
dioda foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera 

sifat yang swrupa dengan dioda biasa, 
namun sangat sensitif terdapat cahaya. Fotodioda merupakan dioda yang bekerja berdasarkan intensitas 
cahaya. Nilai tahanannya akan berubah apabila terkena cahaya dan besarnya perubahan kapasitas sangat 

Java adalah sebuah platform teknologi pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Java 
dan James Gosling dalam suatu proyek dari 

Sun Microsystem. Mereka menyebut bahasa pemrograman yang dihasilkan dengan nama Oak lalu diganti 

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang serba guna. Bahasa ini menyediakan 
perluasan yang mendukung pengembangan aplikasi GUI, dan juga pengembangan aplikasi klien 

server terhadap jaringan lokal (LAN) atau jaringan luas (WAN). Java meminjam model ekstensibilitas 
ksekusian secara bersamaan 

threading) [4]. Java dibuat untuk membuat bahasa pemrograman yang portable dan independent 
terhadap lingkungan (platform independent). Java dapat membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan 

dan peralatan seperti handphone, remote control, microwave dan lain-lain. 

Proses berjalannya aplikasi ini diawali dengan penginstalan aplikasi monitoring dosen pada komputer 



 

Aplikasi Monitoring Dosen yang terdapat pada sebuah komputer terhubung dengan rangkaian 
elektronik dengan menggunakan DB25 melalui port paralel.  Rangkaian elektronika tersebut adalah 
push on, lampu dan display. Untuk dapat mengaktifkan rangkaian
dirancang agar dapat dibaca oleh sensor. Prinsip kerjanya adalah terdapat 
sensor yang akan aktif saat kartu dimasukkan.

Pada rangkaian elektronika terdapat 3 
dapat digunakan oleh dosen yaitu switch
menjadi 3 kategori yaitu dinyalakan-diaktifkan, dinyalakan
switch dalam keadaan dinyalakan-diaktifkan maka 
untuk memanggil asisten. Jika switch
akan menyala tetapi tidak dapat digunakan untuk memanggil asisten. Jika 
dinonaktifkan maka lampu pada switch
asisten. Dalam apilikasi ini jika dosen meneka
terjadi respon dalam aplikasi yang terdapat di komputer dan 
pertolongan. Jika dosen menekan switch
dinonaktifkan dan sebaliknya jika dosen menekan 
dimatikan-dinonaktifkan. Lalu, jika aplikasi yang terdapat di komputer memberikan respon maka 
akan aktif yang menampilkan tulisan “ASISTEN AKAN DATANG ”.

Pada aplikasi ini terdapat proses pengolahan bit
instruksi-instruksi ke dalam alat berupa tegangan sebesar 5 volt. Proses pengolahan bit dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
 

Tabel 

Aksi Desimal 
Bit Masuk 

Desimal 
Bit Keluar

Kartu 
dimasukkan 1 195 

Switch Semua 
Bantuan ditekan 211 83 

Switch Remote 
LCD ditekan 

203 139 

Switch Reset 
ditekan 39 195 

Klik Respon 
pada Aplikasi 

83 

35 139 
  

Kartu Keluar 194 0 

 
3.2. Rancangan Perangkat Keras 

Aplikasi ini memerlukan beberapa perangkat keras dan rangkaian 
terkait rancangan perangkat keras tersebut:
 
3.2.1. Port Paralel 

Port paralel terdapat 25 pin pada konektor DB25.  Pada perancangan perangkat keras, untuk mengirim 
sinyal data dan penerima data ke rangkaian dari rangkaia
rangkaian antar muka tersebut akan dirubah menjadi sinyal listrik bertenaga 5 volt DC yang akan 
menyalahkan serta mengaktifkan switch
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Aplikasi Monitoring Dosen yang terdapat pada sebuah komputer terhubung dengan rangkaian 
elektronik dengan menggunakan DB25 melalui port paralel.  Rangkaian elektronika tersebut adalah 

. Untuk dapat mengaktifkan rangkaian elektronika dibutuhkan kartu yang sudah 
dirancang agar dapat dibaca oleh sensor. Prinsip kerjanya adalah terdapat fotodioda yang fungsinya sebagai 
sensor yang akan aktif saat kartu dimasukkan. 

Pada rangkaian elektronika terdapat 3 switch yang dapat dipakai dosen dan asisten. Ada 2 
switch semua bantuan dan switch remote LCD. Reaksi pada 

diaktifkan, dinyalakan-dinonaktifkan dan dimatikan-
diaktifkan maka switch pada lampu akan menyala dan switch 

switch dalam keadaan dinyalakan-dinonaktifkan maka switch 
akan menyala tetapi tidak dapat digunakan untuk memanggil asisten. Jika switch dalam keadaan dimatikan

switch akan mati dan switch tidak dapat digunakan untuk memanggil 
Dalam apilikasi ini jika dosen menekan switch semua bantuan atau switch remote

terjadi respon dalam aplikasi yang terdapat di komputer dan speaker bahwa dosen membutuhkan 
switch semua bantuan maka switch remote LCD akan dimatikan

sebaliknya jika dosen menekan switch remote LCD maka switch semua bantuan akan 
dinonaktifkan. Lalu, jika aplikasi yang terdapat di komputer memberikan respon maka 

akan aktif yang menampilkan tulisan “ASISTEN AKAN DATANG ”. 
ini terdapat proses pengolahan bit-bit yang akan diolah lebih lanjut menjadi suatu 

instruksi ke dalam alat berupa tegangan sebesar 5 volt. Proses pengolahan bit dapat dilihat pada 

Tabel 14: Rule Aplikasi Monitoring Dosen 

Desimal 
Bit Keluar Tujuan Bit Kondisi Alat

switch semua bantuan dan 
switch remote LCD, 
display dan lampu 

switch semua bantuan, remote
dinyalakan dan display menampilkan tulisan 
“LABKOM UBL” serta lampu akan nyala

switch LCD switch semua bantuan dinyalakan
dan switch LCD dimatikan-

Switch semua bantuan switch remote LCD dinyalakan
Switch Semua bantuan dimatikan

switch remote LCD dan 
switch semua bantuan 

switch semua bantuan dan remote 
dinyalakan-diaktifkan 

switch remote LCD, 
switch bantuan, display 
dan switch Reset 

switch remote LCD dan switch semua bantuan 

dimatikan-dinonaktifkan display akan tampil 
tulisan "asisten akan datang" dan 
dinyalakan-diaktifkan 

Switch Semua bantuan, 
Switch  remote LCD dan 
display serta lampu  

switch semua bantuan, switch remote 
display serta lampu  akan di dimatikan
dinonaktifkan 

Aplikasi ini memerlukan beberapa perangkat keras dan rangkaian elektronika. Berikut ini penjelasan 
terkait rancangan perangkat keras tersebut: 

Port paralel terdapat 25 pin pada konektor DB25.  Pada perancangan perangkat keras, untuk mengirim 
sinyal data dan penerima data ke rangkaian dari rangkaian antarmuka  menggunakan port paralel. Pada 
rangkaian antar muka tersebut akan dirubah menjadi sinyal listrik bertenaga 5 volt DC yang akan 

switch, display dan lampu. Dari 25 pin yang ada pada paralel 17 Pin yang 
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Aplikasi Monitoring Dosen yang terdapat pada sebuah komputer terhubung dengan rangkaian 
elektronik dengan menggunakan DB25 melalui port paralel.  Rangkaian elektronika tersebut adalah switch 

elektronika dibutuhkan kartu yang sudah 
yang fungsinya sebagai 

i dosen dan asisten. Ada 2 switch yang 
LCD. Reaksi pada switch terbagi 

-dinonaktifkan. Jika 
switch dapat dipakai 
switch pada lampu 

dalam keadaan dimatikan-
tidak dapat digunakan untuk memanggil 

switch remote LCD maka akan 
bahwa dosen membutuhkan 

LCD akan dimatikan-
semua bantuan akan 

dinonaktifkan. Lalu, jika aplikasi yang terdapat di komputer memberikan respon maka display 

bit yang akan diolah lebih lanjut menjadi suatu 
instruksi ke dalam alat berupa tegangan sebesar 5 volt. Proses pengolahan bit dapat dilihat pada 

Kondisi Alat 

remote LCD diaktifkan-
menampilkan tulisan 

ABKOM UBL” serta lampu akan nyala 

semua bantuan dinyalakan-dinonaktifkan 
-dinonaktifkan 

LCD dinyalakan-dinonaktifkan dan 
Semua bantuan dimatikan-dinonaktifkan 

remote LCD 

LCD dan switch semua bantuan  

dinonaktifkan display akan tampil 
tulisan "asisten akan datang" dan switch reset  

switch remote LCD dan 
serta lampu  akan di dimatikan-

elektronika. Berikut ini penjelasan 

Port paralel terdapat 25 pin pada konektor DB25.  Pada perancangan perangkat keras, untuk mengirim 
n antarmuka  menggunakan port paralel. Pada 

rangkaian antar muka tersebut akan dirubah menjadi sinyal listrik bertenaga 5 volt DC yang akan 
dan lampu. Dari 25 pin yang ada pada paralel 17 Pin yang 



 

digunakan untuk saluran pembawa informasi dan yang berfungsi sebagai 
saluran informasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri dari 8 bit data, 5 bit status dan 4 bit kontrol.

Dalam aplikasi ini terdapat 8 pin yang digunakan, 4 pin sebagai 
dari setiap pinnya yaitu 1  pin untuk kartu, 1 pin untuk all panel on, 1 pin untuk menyalahkan switch semua 
bantuan, 1 pin untuk menyalahkan switch remote LCD, 1 pin switch reset, 1 pin display, 1 pin menyalahkan 
dan mengaktifkan switch semua bantuan, 1 pin untuk menyalahkan dan mengaktifkan switch remote LCD.
 
3.3.2. Rangkaian Antarmuka 

Antarmuka pada aplikasi monitoring dosen berfungsi sebagai driver (pengendali) yang cara kerjanya 
adalah mengubah data digital dari port paralel menjadi penggerak yang digunakan untuk mengaktifakan 
sensor, menyalakan switch, display dan lampu. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian yang dapat 
menghubungkan antara komputer dengan sensor, switch, display dan lampu. Rangkaian antarmuka pada 
Aplikasi Monitoring Dosen terdiri dari beberapa komponen, komponen tersebut diantarnya adalah Fotodioda 
1 buah digunakan sebagai sensor, switch sebanyak 3 buah, Dioda Sebanyak 10 buah, relay sebanyak 9 buah, 
transistor sebanyak 13  buah, resistor 16 buah, ka
juga terdapat 3 switch push on, switch push on merupakan komponen utama dari rangkaian elektronika.

Pada rangkaian switch ini pin 7 dan 8 akan mengaktifkan Relay (RL1), Relay (RL1) akan memberikan 
tegangan kepada RL2. Jika switch push on ditekan maka akan mengaktifkan Relay (RL2) dan Relay akan 
memberikan tegangan output ke port paralel. Dalam alat terdapat 360 lampu led yang terpasang, dan di 
bentuk menjadi 18 blok untuk membetuk sebuah huruf. Pada 
lampu led. Selain itu juga terdiri dari transistor 2 buah bertipe S8050, 2 buah relay bertipa SPDT, 2 buah 
resistor dan 1 buah dioda bertipe 1N4148. Pada rangkaian display pin 2 akan mengaktifkan relay (RL1), 
Setelah Relay aktif akan menyalahkan lampu dan display yang bertuliskan LABKOM UBL. Kemudian RL1 
akan member tegangan kepada RL2, Pin 6 mengaktifkan RL2 dan RL2 akan mengaktifkan display yang 
bertuliskan “ASISTEN AKAN DATANG”.
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tuk saluran pembawa informasi dan yang berfungsi sebagai ground ada 8 pin. Ke
saluran informasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri dari 8 bit data, 5 bit status dan 4 bit kontrol.

Dalam aplikasi ini terdapat 8 pin yang digunakan, 4 pin sebagai input dan 4 pin sebagai output. Fungsi 
dari setiap pinnya yaitu 1  pin untuk kartu, 1 pin untuk all panel on, 1 pin untuk menyalahkan switch semua 
bantuan, 1 pin untuk menyalahkan switch remote LCD, 1 pin switch reset, 1 pin display, 1 pin menyalahkan 

mengaktifkan switch semua bantuan, 1 pin untuk menyalahkan dan mengaktifkan switch remote LCD.

Antarmuka pada aplikasi monitoring dosen berfungsi sebagai driver (pengendali) yang cara kerjanya 
ort paralel menjadi penggerak yang digunakan untuk mengaktifakan 

sensor, menyalakan switch, display dan lampu. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian yang dapat 
menghubungkan antara komputer dengan sensor, switch, display dan lampu. Rangkaian antarmuka pada 

likasi Monitoring Dosen terdiri dari beberapa komponen, komponen tersebut diantarnya adalah Fotodioda 
1 buah digunakan sebagai sensor, switch sebanyak 3 buah, Dioda Sebanyak 10 buah, relay sebanyak 9 buah, 
transistor sebanyak 13  buah, resistor 16 buah, kapasitor 1 buah dan led sebanyak 360 buah.  Dalam alat ini 
juga terdapat 3 switch push on, switch push on merupakan komponen utama dari rangkaian elektronika.

Pada rangkaian switch ini pin 7 dan 8 akan mengaktifkan Relay (RL1), Relay (RL1) akan memberikan 
egangan kepada RL2. Jika switch push on ditekan maka akan mengaktifkan Relay (RL2) dan Relay akan 

memberikan tegangan output ke port paralel. Dalam alat terdapat 360 lampu led yang terpasang, dan di 
bentuk menjadi 18 blok untuk membetuk sebuah huruf. Pada setiap bloknya setiap bloknya terdapat 20 
lampu led. Selain itu juga terdiri dari transistor 2 buah bertipe S8050, 2 buah relay bertipa SPDT, 2 buah 
resistor dan 1 buah dioda bertipe 1N4148. Pada rangkaian display pin 2 akan mengaktifkan relay (RL1), 

ah Relay aktif akan menyalahkan lampu dan display yang bertuliskan LABKOM UBL. Kemudian RL1 
akan member tegangan kepada RL2, Pin 6 mengaktifkan RL2 dan RL2 akan mengaktifkan display yang 
bertuliskan “ASISTEN AKAN DATANG”. 
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ada 8 pin. Ke-17 pin 
saluran informasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri dari 8 bit data, 5 bit status dan 4 bit kontrol. 

input dan 4 pin sebagai output. Fungsi 
dari setiap pinnya yaitu 1  pin untuk kartu, 1 pin untuk all panel on, 1 pin untuk menyalahkan switch semua 
bantuan, 1 pin untuk menyalahkan switch remote LCD, 1 pin switch reset, 1 pin display, 1 pin menyalahkan 

mengaktifkan switch semua bantuan, 1 pin untuk menyalahkan dan mengaktifkan switch remote LCD. 

Antarmuka pada aplikasi monitoring dosen berfungsi sebagai driver (pengendali) yang cara kerjanya 
ort paralel menjadi penggerak yang digunakan untuk mengaktifakan 

sensor, menyalakan switch, display dan lampu. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian yang dapat 
menghubungkan antara komputer dengan sensor, switch, display dan lampu. Rangkaian antarmuka pada 

likasi Monitoring Dosen terdiri dari beberapa komponen, komponen tersebut diantarnya adalah Fotodioda 
1 buah digunakan sebagai sensor, switch sebanyak 3 buah, Dioda Sebanyak 10 buah, relay sebanyak 9 buah, 

pasitor 1 buah dan led sebanyak 360 buah.  Dalam alat ini 
juga terdapat 3 switch push on, switch push on merupakan komponen utama dari rangkaian elektronika. 

Pada rangkaian switch ini pin 7 dan 8 akan mengaktifkan Relay (RL1), Relay (RL1) akan memberikan 
egangan kepada RL2. Jika switch push on ditekan maka akan mengaktifkan Relay (RL2) dan Relay akan 

memberikan tegangan output ke port paralel. Dalam alat terdapat 360 lampu led yang terpasang, dan di 
setiap bloknya setiap bloknya terdapat 20 

lampu led. Selain itu juga terdiri dari transistor 2 buah bertipe S8050, 2 buah relay bertipa SPDT, 2 buah 
resistor dan 1 buah dioda bertipe 1N4148. Pada rangkaian display pin 2 akan mengaktifkan relay (RL1), 

ah Relay aktif akan menyalahkan lampu dan display yang bertuliskan LABKOM UBL. Kemudian RL1 
akan member tegangan kepada RL2, Pin 6 mengaktifkan RL2 dan RL2 akan mengaktifkan display yang 



 

Gambar 
 
 
3.4. Flowchart Aplikasi 
Untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh program dalam aplikasi ini, berikut ini beberapa 
flowchart utama dari aplikasi ini. 
 
3.4.1. Flowchart Aktivasi Alat (Kartu Masuk)

Pada saat kartu dimasukkan oleh dosen maka alat akan bereaksi serta tombol
aplikasi akan aktif. Selain itu, pada display juga akan ditampilkan informasi bahwa dosen sedang mengajar.
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Gambar 9: Rangkaian Antarmuka Aplikasi 

Untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh program dalam aplikasi ini, berikut ini beberapa 

3.4.1. Flowchart Aktivasi Alat (Kartu Masuk) 
dimasukkan oleh dosen maka alat akan bereaksi serta tombol-tombol yang tersedia di 

aplikasi akan aktif. Selain itu, pada display juga akan ditampilkan informasi bahwa dosen sedang mengajar.
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Untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh program dalam aplikasi ini, berikut ini beberapa 

tombol yang tersedia di 
aplikasi akan aktif. Selain itu, pada display juga akan ditampilkan informasi bahwa dosen sedang mengajar. 



 

Gambar 10
 
3.4.2. Flowchart Dosen Meminta Bantuan

Pada saat dosen menekan tombol bantuan maka yang terjadi pada interface adalah me
tombol remote LCD dan di aplikasi akan terjadi informasi berupa display dan suara ba
memerlukan bantuan. Display menjadi tidak aktif saat seorang asisten menekan tombol tertentu. Gambar 4 
menunjukkan flowchart  saat dosen meminta bantuan.
 
 
4. IMPLEMENTASI DAN UJI COBA APLIKASI
 
Program monitoring dosen ini dibuat untuk asisten d
dengan mudah memantau dosen yang sedang mengajar, sehingga asisten dapat mengetahui dosen yang 
memerlukan bantuan dari ruang asisten. Selain mempermudah asisten, dosen juga lebih mudah untuk 
memanggil asisten jika memerlukan bantuan pada saat mengajar.
 
4.1. Tampilan Aplikasi 
4.1.1. Menu Utama Aplikasi 

Menu Utama Aplikasi akan ditampilkan setelah user melakukan login. Level user akan menentukan 
menu mana yang akan aktif. Pada saat tampilan menu utama muncul,
yang melakukan login yang terdapat di sebalah kanan. Secara keseluruhan terdapat 8 menu utama yang dapat 
diakses oleh user yaitu Master asisten, Master User, Monitoring Dosen, Laporan, Grafik, Panduan, Logout 
dan keluar. 
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AM

Inisialisasi I/O

Tampilkan Form 
Monitoring 

Dosen 

Apakah kartu 
dimasukkan ?

Aktifkan Lampu serta 
Display, switch remote 
LCD, semua bantuan

Pada aplikasi 
muncul text dosen 
sedang mengajar 
dan LABKOM UBL

Tidak

Ya

 
10: Flowchart Aktivasi Alat (Kartu Masuk) 

3.4.2. Flowchart Dosen Meminta Bantuan 
Pada saat dosen menekan tombol bantuan maka yang terjadi pada interface adalah me

tombol remote LCD dan di aplikasi akan terjadi informasi berupa display dan suara ba
memerlukan bantuan. Display menjadi tidak aktif saat seorang asisten menekan tombol tertentu. Gambar 4 
menunjukkan flowchart  saat dosen meminta bantuan. 

COBA APLIKASI 

Program monitoring dosen ini dibuat untuk asisten dan dosen. Tujuan program ini adalah asisten dapat 
dengan mudah memantau dosen yang sedang mengajar, sehingga asisten dapat mengetahui dosen yang 
memerlukan bantuan dari ruang asisten. Selain mempermudah asisten, dosen juga lebih mudah untuk 

en jika memerlukan bantuan pada saat mengajar. 

Menu Utama Aplikasi akan ditampilkan setelah user melakukan login. Level user akan menentukan 
menu mana yang akan aktif. Pada saat tampilan menu utama muncul, akan terdapat tulisan nama username 
yang melakukan login yang terdapat di sebalah kanan. Secara keseluruhan terdapat 8 menu utama yang dapat 
diakses oleh user yaitu Master asisten, Master User, Monitoring Dosen, Laporan, Grafik, Panduan, Logout 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011 

ISSN : 2087 - 0930 

Pada saat dosen menekan tombol bantuan maka yang terjadi pada interface adalah me-nonaktifkan 
tombol remote LCD dan di aplikasi akan terjadi informasi berupa display dan suara bahwa dosen 
memerlukan bantuan. Display menjadi tidak aktif saat seorang asisten menekan tombol tertentu. Gambar 4 

an dosen. Tujuan program ini adalah asisten dapat 
dengan mudah memantau dosen yang sedang mengajar, sehingga asisten dapat mengetahui dosen yang 
memerlukan bantuan dari ruang asisten. Selain mempermudah asisten, dosen juga lebih mudah untuk 

Menu Utama Aplikasi akan ditampilkan setelah user melakukan login. Level user akan menentukan 
akan terdapat tulisan nama username 

yang melakukan login yang terdapat di sebalah kanan. Secara keseluruhan terdapat 8 menu utama yang dapat 
diakses oleh user yaitu Master asisten, Master User, Monitoring Dosen, Laporan, Grafik, Panduan, Logout 



 

AM

Tampilkan Form 
Utama Aplikasi 

Monitoring Dosen

Apakah dosen 
menekan switch semua 

bantuan 

Matikan dan 
nonaktifkan 
switch LCD

Nyalahkan speaker
Pada aplikasi muncul text 

dosen meminta remote LCD
Aktifkan waktu awal respon

Pilih nama 
asisten

Pilih=Respon

Ya

Tidak

Input pilih

Tidak

Gambar 
 

Gambar 
 
4.1.2. Tampilan Monitoring Dosen 

Halaman Utama Monitoring Dosen merupakan halaman monitoring terhadap kondisi alat di dalam 
ruangan. Jika dosen meminta bantuan maka pada halaman ini akan terdapat display. Demikian juga saat 
asisten selesai memberikan bantuan, maka pada halaman ini juga te
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Tampilkan Form 
Utama Aplikasi 

Monitoring Dosen

Apakah dosen 
menekan switch semua 

bantuan ?

Matikan dan 
nonaktifkan 
switch LCD

Nyalahkan speaker
Pada aplikasi muncul text 

dosen meminta remote LCD
Aktifkan waktu awal respon

Pilih nama 

Respon

Pada aplikasi tampilkan jam 
awal pertolongan,jam akhir 
respon dan tulisan Assisten 

akan datang dan tombol 
reset berubah warna

Apakah asisten 
Menekan Switch 

reset ?

Pada Aplikasi tampilkan 
jam akhir pertolongan 
dan masukan data ke 

tabel

Input Pilih

Pilih = Bersih 
data

Ya

Ya

Tidak

Input pilih

Tampilkan text “Asisten Akan 
Datang” pada display, matikan 
dan nonaktifkan switch remote 

LCD, hidup serta aktifkan 
switch reset

Aktifkan dan hidupkan switch 
semua bantuan dan LCD, 
ubah text display menjadi 

LABKOM UBL

Ya

Ya

Tidak

Bersihkan Data

 
Gambar 11: Flowchart Dosen Meminta Bantuan 

 
Gambar 12: Menu Utama Aplikasi 

Halaman Utama Monitoring Dosen merupakan halaman monitoring terhadap kondisi alat di dalam 
ruangan. Jika dosen meminta bantuan maka pada halaman ini akan terdapat display. Demikian juga saat 
asisten selesai memberikan bantuan, maka pada halaman ini juga terdapat informasi. Apabila asisten telah 
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Halaman Utama Monitoring Dosen merupakan halaman monitoring terhadap kondisi alat di dalam 
ruangan. Jika dosen meminta bantuan maka pada halaman ini akan terdapat display. Demikian juga saat 

rdapat informasi. Apabila asisten telah 



 

melakukan pertolongan pada saat itu, maka dapat dilihat dalam data tabel yang akan menampilkan data
asisten yang melakukan pertolongan.  

 

Gambar 13
 
4.1.3. Tampilan Grafik Laporan 

Pada aplikasi ini, disajikan 2 (dua) jenis laporan yaitu Laporan Waktu Respon yang menggambarkan 
selisih waktu sejak dosen meminta bantuan hingga asisten datang untuk membantu, dan laporan Waktu 
Pertolongan yang menyajikan lamanya asisten memberikan pertolongan terhadap dosen. Kedua laporan 
tersebut tersaji dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis. Gambar 7 menunjukkan contoh 
tampilan grafik waktu respon. 

 

Gambar 14
4.2. Pengujian Aplikasi 

Pengujian program aplikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah keseluruhan 
dari program aplikasi ini sudah dapat berfungsi dengan baik dan benar. Bagian program yang diuji adalah 
keseluruhan bagian yang telah dirumuskan dan dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan suatu 
simulator yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata. Setelah dilakukan pengujian, terlihat  beberapa 
kelebihan dan kekurangan pada aplikasi monitoring dosen ini.

Aplikasi monitoring dosen ini memiliki kelebihan utama yaitu dirancang untuk melakukan 
pemantauan jarak jauh sehingga bagi seorang dosen tidak perlu lagi untuk datang langsung ke ruang asisten 
saat memerlukan bantuan. Dosen hanya cukup menekan tombol yang tersedia.
aplikasi ini juga akan terbantu karena terdapat notifikasi dalam bentuk suara dan display jika dosen 
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melakukan pertolongan pada saat itu, maka dapat dilihat dalam data tabel yang akan menampilkan data

 
13: Tampilan Aplikasi Monitoring Dosen 

Pada aplikasi ini, disajikan 2 (dua) jenis laporan yaitu Laporan Waktu Respon yang menggambarkan 
selisih waktu sejak dosen meminta bantuan hingga asisten datang untuk membantu, dan laporan Waktu 

amanya asisten memberikan pertolongan terhadap dosen. Kedua laporan 
tersebut tersaji dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis. Gambar 7 menunjukkan contoh 

 
14: Grafik Waktu Respon terhadap Dosen 

Pengujian program aplikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah keseluruhan 
dari program aplikasi ini sudah dapat berfungsi dengan baik dan benar. Bagian program yang diuji adalah 

an yang telah dirumuskan dan dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan suatu 
simulator yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata. Setelah dilakukan pengujian, terlihat  beberapa 
kelebihan dan kekurangan pada aplikasi monitoring dosen ini. 

monitoring dosen ini memiliki kelebihan utama yaitu dirancang untuk melakukan 
pemantauan jarak jauh sehingga bagi seorang dosen tidak perlu lagi untuk datang langsung ke ruang asisten 
saat memerlukan bantuan. Dosen hanya cukup menekan tombol yang tersedia. Bagi asisten, dengan adanya 
aplikasi ini juga akan terbantu karena terdapat notifikasi dalam bentuk suara dan display jika dosen 
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melakukan pertolongan pada saat itu, maka dapat dilihat dalam data tabel yang akan menampilkan data-data 

Pada aplikasi ini, disajikan 2 (dua) jenis laporan yaitu Laporan Waktu Respon yang menggambarkan 
selisih waktu sejak dosen meminta bantuan hingga asisten datang untuk membantu, dan laporan Waktu 

amanya asisten memberikan pertolongan terhadap dosen. Kedua laporan 
tersebut tersaji dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis. Gambar 7 menunjukkan contoh 

Pengujian program aplikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah keseluruhan 
dari program aplikasi ini sudah dapat berfungsi dengan baik dan benar. Bagian program yang diuji adalah 

an yang telah dirumuskan dan dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan suatu 
simulator yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata. Setelah dilakukan pengujian, terlihat  beberapa 

monitoring dosen ini memiliki kelebihan utama yaitu dirancang untuk melakukan 
pemantauan jarak jauh sehingga bagi seorang dosen tidak perlu lagi untuk datang langsung ke ruang asisten 

Bagi asisten, dengan adanya 
aplikasi ini juga akan terbantu karena terdapat notifikasi dalam bentuk suara dan display jika dosen 



 

memerlukan bantuan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki laporan dalam bentuk grafik yang dapat 
digunakan sebagai salah satu dasar penentuan kinerja asisten dalam memberikan pelayanan kepada dosen.

Sebaliknya, aplikasi ini juga masih memiliki kekurangan antara lain belum diujicobakan untuk 
melakukan monitoring beberapa ruangan sekaligus. Simulasi yang dilakukan hanya untuk satu
sehingga belum diketahui hasil untuk beberapa ruangan sekaligus.
 
5. KESIMPULAN 
 

Adapun kesimpulan yang diperoleh setelah melewati tahap perancangan dan pembuatan aplikasi 
monitoring dosen ini adalah: 
a. Dengan adanya Aplikasi monitoring

dalam monitoring dosen, dapat mengetahui dosen yang sedang memerlukan bantuan.
b. Dosen tidak perlu ke ruang asisten untuk memanggil asisten jika membutuhkan pertolongan. Cukup 

dengan menekan switch maka asisten akan ke ruangan tempat dosen mengajar dengan memunculkan 
display yang bertuliskan asisten akan datang.

c. Dalam Aplikasi ini terdapat hasil yang berupa grafik yang nantinya akan menghasilkan jumlah rata
dari waktu keseluruhan asisten merespo
asisten melakukan pertolongan kepada dosen.

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
[1] Wikipedia. (n.d.). IEEE 1284

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
[2] Bies, L. (2010). Parallel cables pinout and port info

Computer Interfacing: http://www.lammertbies.nl
[3] Widodo, R. B. (2007). Interfacing Paralel & Serial Menggunakan Delphi.
[4] Kadir, Abdul. (1996). Java By Example : Edisi Indonesia.
[5] Peacock, C. (1998). Interfacing the Stan

http://www.senet.com.au/~cpeacock
[6] Elektronika-Pemula. (2008). Dasar Elektronika: DIODA

Elektronika Pemula: http://elektronika
[7] Bishop, Owen. (2007). Electronics 
 
 

Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
Universitas Budi Luhur, Jakarta 7 Oktober 2011

337 

memerlukan bantuan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki laporan dalam bentuk grafik yang dapat 
dasar penentuan kinerja asisten dalam memberikan pelayanan kepada dosen.

Sebaliknya, aplikasi ini juga masih memiliki kekurangan antara lain belum diujicobakan untuk 
melakukan monitoring beberapa ruangan sekaligus. Simulasi yang dilakukan hanya untuk satu
sehingga belum diketahui hasil untuk beberapa ruangan sekaligus. 

Adapun kesimpulan yang diperoleh setelah melewati tahap perancangan dan pembuatan aplikasi 

monitoring dosen ini, asisten yang berada di ruangan asisten akan lebih mudah 
dosen, dapat mengetahui dosen yang sedang memerlukan bantuan. 

Dosen tidak perlu ke ruang asisten untuk memanggil asisten jika membutuhkan pertolongan. Cukup 
maka asisten akan ke ruangan tempat dosen mengajar dengan memunculkan 

display yang bertuliskan asisten akan datang. 
Dalam Aplikasi ini terdapat hasil yang berupa grafik yang nantinya akan menghasilkan jumlah rata
dari waktu keseluruhan asisten merespon pada saat dosen meminta pertolongan dan waktu dimana 
asisten melakukan pertolongan kepada dosen. 
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memerlukan bantuan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki laporan dalam bentuk grafik yang dapat 
dasar penentuan kinerja asisten dalam memberikan pelayanan kepada dosen. 

Sebaliknya, aplikasi ini juga masih memiliki kekurangan antara lain belum diujicobakan untuk 
melakukan monitoring beberapa ruangan sekaligus. Simulasi yang dilakukan hanya untuk satu ruangan saja 

Adapun kesimpulan yang diperoleh setelah melewati tahap perancangan dan pembuatan aplikasi 

ni, asisten yang berada di ruangan asisten akan lebih mudah 
 

Dosen tidak perlu ke ruang asisten untuk memanggil asisten jika membutuhkan pertolongan. Cukup 
maka asisten akan ke ruangan tempat dosen mengajar dengan memunculkan 

Dalam Aplikasi ini terdapat hasil yang berupa grafik yang nantinya akan menghasilkan jumlah rata-rata 
n pada saat dosen meminta pertolongan dan waktu dimana 
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