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Abstrak
Penjajaran sekuens merupakan salah satu topik dalam bioinformatika yang digunakan
untuk mencari kemiripan dari dua atau lebih sekuens DNA atau Protein. Penjajaran sekuens
dilakukan secara lokal dengan algoritme Smith Waterman dan secara global dengan algoritme
Needleman-Wunsch. Kedua algoritme tersebut memiliki kompleksitas O(mn). Adapun pada
penelitian ini dilakukan penjajaran sekuens menggunakan algoritme Smith Waterman dan
dijalankan secara paralel menggunakan CUDA GPU dengan model Inter task Parallelization.
CUDA adalah pemrograman paralel yang dikeluarkan oleh NVIDIA untuk menyesuaikan
perhitungan dari CPU ke GPU. Tujuan dari komputasi paralel algoritme Smith Waterman ini
adalah untuk meningkatkan speed up pada proses komputasi dengan memanfaatkan resources
pada GPU. Penelitian ini menghasilkan speed up maksimal sebesar 2.29 fold dengan 30 data
sekuens dan peningkatan speed up dimulai pada data ke 20.
Kata Kunci: CUDA, GPU, Inter task paralel, Komputasi Paralel, Smith Waterman.
Abstract
Sequence alignment is one of the topics in Bioinformatics that use to ﬁnd similarities of
two or more DNA or Protein sequence. Sequence Alignment is locally performed by the Smith
Waterman algorithm and globally performed by Needleman-Wunsch algorithm. Both of these
algorithm has complexity O(mn). This research sequence alignment with Smith Waterman and
to be run in parallel with the CUDA GPU and inter-task parallelization model. CUDA parallel
programming was released by NVIDIA to adjust the calculations from the CPU to the GPU.
The purpose of the parallel computing algorithms Smith Waterman is to raise speed up on the
computing process by utilizing the resources on the GPU. This research resulted in speed up a
maximum of 2.29 fold with 30 sequence data and increasedd speed up starting at 20th data.
Keywords: CUDA, GPU, inter-task parallelization, Parallel Computing, Smith Waterman.

PENDAHULUAN
Salah satu topik dalam bioinformatika adalah perbandingan kemiripan sekuens. Data
protein memiliki ukuran sebesar 300,000 sekuens dan kurang lebih 300 jenis protein (asam
amino) dan data deoxyribo nucleic acid (DNA) sebesar 8.2 juta sekuens dengan 9.5 miliar basa
(Luscombe, et al., 2000). Kemiripan dari dua sekuens protein dapat diidentiﬁkasi dengan cara
mencari nilai kemiripan dari penjajaran sekuens. Penjajaran sekuens merupakan proses
menyusun sekuens untuk mengidentiﬁkasi kemiripan dari dua atau lebih sekuens. Penjajaran
dari dua sekuens disebut dengan pairwise alignment (PA) (Bustamam, et al., 2014).
Pada bioinformatika PA digunakan untuk penjajaran sekuens secara lokal ataupun global
pada DNA atau Protein(Akbar, et al., 2015). Needleman dan Wunsch memperkenalkan metode
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dynamic programming untuk menyelesaikan penjajaran sekuens secara global pada tahun 1970
yang kemudian dikenal dengan algoritme Needleman-Wunsch(NW). Algoritme Smith
Waterman (SW) pertama kali diperkenalkan oleh Smith dan Waterman pada tahun 1981.
Algoritme ini didesain untuk penjajaran sekuens secara lokal (Liu, et al., 2015). Dalam
penjajaran protein algoritme SW membandingkan setiap segmen dari sekuens protein
(Bu’ulölö, et al., 2010). Kompleksitas algoritme NW dan SW adalah O(mn) di mana m dan n
merupakan panjang dari kedua sekuens yang dicari, sehinga membutuhkan biaya yang mahal
terutama untuk waktu perhitungan (Liu, et al., 2015). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh
Akbar et al. (2015) dengan algoritme penjajaran global Needleman-Wunsch menggunakan
shared memory dan central processing unit (CPU) pada 3 skema yaitu antidiagonal,
columnwise serta rowwise, penelitian tersebut menghasilkan speed up tertinggi sebesar 3.54
fold dengan eﬁsiensi sebesar 89%. Penelitian tersebut belum menggunakan GPU dan masih
menggunakan CPU dengan processor yang terbatas. Penelitian lain dilakukan oleh Ihsan (2016)
penjajaran sekuens secara global dengan pemrograman paralel berbasis kolom menggunakan
compute uniﬁed device architecture (CUDA) graphic processing unit (GPU). Penelitian
tersebut menghasilkan speed up tertinggi sebesar 7.956 fold pada sekuens DNA sepanjang
22000 base pair (bp). Kedua penelitian tersebut menggunakan data sekuens DNA. Kelemahan
pada penelitian Ihsan (2016) adalah hanya mampu melakukan penjajaran pada panjang sekuens
yang sama. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Bustamam et al. (2014) yang
menggunakan metode penjajaran lokal dengan Smith Waterman dan matriks subtitusi
BLOSUM62 dengan menerapkan CUDA GPU, menghasilkan rata rata speed up sebesar 313,39
fold dan eﬁsiensi sebesar 0.93 (93%). Penelitian tersebut menggunakan kueri dengan sekuens
protein yang memiliki panjang 119, 128, 137, 144, dan 153 residu. Salah satu penerapan dari
metode penjajaran sekuens adalah penjajaran sekuens protein pada aplikasi Indonesia Jamu
Herbs (Ijah) webserver (Kusuma dan Dewanto, 2017). Ijah webserver menggunakan algoritme
Smith Waterman untuk pengukuran kemiripan protein sebelum dilakukan prediksi hubungan
interaksi antara senyawa dan protein dengan menggunakan metode Bipartite local model
network–based interaction–proﬁle infering (BLMNII). Penelitian ini menggunakan parameter
gap opening -1, gap extention -1 dan matriks subtitusi BLOSUM62 yang dikerjakan secara
sekuensial pada semua sekuens yang terdapat dalam basis data Ijah webserver (Kurnia, 2017).
Algoritme Smith Waterman memiliki kompleksitas kuadratik dan pada Ijah webserver
dilakukan kalkulasi pada keseluruhan data, sehingga pada penelitian ini algoritme Smith
Waterman akan dijalankan secara paralel dengan teknologi dari sebuah GPU yang dinamakan
dengan CUDA core dan model inter-task parallelization dengan skema rowwise aligment atau
pengisian matriks berbasis baris. Penerapan CUDA GPU dalam proses penjajaran sekuens
secara lokal dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan speed up penjajaran sekuens
protein pada Ijah webserver.

METODE
Ruang lingkup penelitian adalah Jumlah sekuens yang dijajarkan tergantung pada memory
GPU yang digunakan. 0Skema yang dilakukan adalah rowwise allignment, serta model Paralel
yang digunakan adalah inter-task parallelization.
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan data, penerapan algoritme Smith
Waterman secara sekuensial dan paralel, yang terakhir adalah analisis dan evaluasi (Gambar 1).

Gambar 1 Metode Penelitian

Persiapan Data
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Data yang digunakan adalah data uniprot_id protein yang berasal dari pangkalan data Ijah
webserver dengan jumlah data sebanyak 3334 sekuens protein. Uniprot id Ijah webserver
kemudian digunakan untuk mengambil fail sekuens dengan format Fasta pada situs Uniprot.
Format fail Fasta merupakan salah satu format untuk fail sekuens yang lebih populer dan mudah
dibaca oleh program komputer untuk analisis Bioinformatika (Bu’ulölö, et al., 2010).
Implementasi Algoritme Smith Waterman
Tahapan ini merupakan penerapan proses algoritme Smith Waterman atau yang dikenal
dengan penjajaran sekuens secara lokal. Penjajaran sekuens ini bertujuan untuk mencari nilai
optimum dari dua sekuens dengan mencari bagian paling mirip diantara dua sekuens protein
(Chan, 2004) . Algoritme Smith Waterman memiliki beberapa langkah. Langkah pertama
adalah tahap inisialisasi yang memiliki kompleksitas O(m+n) karena hanya mengisi nilai 0 pada
baris dan kolom pertama. Langkah kedua adalah pengisian matriks dengan memeriksa seluruh
kolom pada matriks dan melakukan beberapa operasi untuk menghitung nilai maksimal,
sehingga memiliki kompleksitas O(mn). Langkah ketiga yaitu mencari nilai terbesar dari
seluruh kolom sehingga memiliki kompleksitas O(mn). Dari keseluruhan tahap tersebut maka
kompleksitas dari algoritme Smith Waterman adalah O(mn) (Chan, 2004) .
Langkah-langkah dalam proses algoritme Smith Waterman adalah sebagai berikut :
1. Inisialisasi
Pada tahap ini dilakukan pemberian nilai awal matrik dengan ukuran (m+1) ∗ (n+1)
jika pajang sekuensnya adalah m dan n. pemberian nilai awal dengan persamaan
berikut :
𝑆𝑖𝑗 (𝑘, 𝑙) = 0, 𝑘 = 0 ∨ 𝑙 = 0
2. Pengisian matriks
Pada tahap ini dilakukan pengisian matrik dengan persamaan berikut :
𝑆𝑖𝑗 (𝑘 − 1, 𝑙 − 1) + 𝑆𝑢𝑏(𝑘, 𝑙)
𝑆𝑖𝑗 (𝑘 − 1, 𝑙) + 𝑔𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦
𝑆𝑖𝑗 (𝑘, 𝑙) = max
𝑆𝑖𝑗 (𝑘, 𝑙 − 1) + 𝑔𝑎𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦
{
0
Sij(k,l) adalah nilai aligment pada matriks yang akan dilakukan penilaian. Sedangkan
Sub merupakan nilai dari matriks subtitusi BLOSUM62, matriks BLOSUM
merupakan matriks penyimpanan nilai pasangan residu asam amino(Bu’ul¨ ol¨ oet
al.2010), matriks ini digunakan untuk menentukan nilai kemiripan protein.
Parameter lain yang digunakan yaitu gap penalty, gap penalty merupakan sebuah
konstanta ketika terjadi gap atau jarak. Nilai gap yang digunakan adalah -1.
Penggunaan parameter matriks BLOSUM62 dan pemilihan nilai gap penalty -1
berdasarkan penelitian Kurnia (2017).
3. Mencari nilai maksismum
Pencarian nilai maksimum pada seluruh nilai matriks dapat dilakukan dengan
persamaan:
𝑆𝐼𝑀𝑥𝑦 = max(𝑆𝑖𝑗 )
Algoritme Smith Waterman pada penelitian ini akan menggunakan skema pengisian
matriks berbasis baris atau rowwise aligment. Skema pengisian matriks berbasis baris
merupakan langkah untuk melakukan pengisian matriks per baris (Pradibta, 2016). Matriks
diisi dari baris pertama kekanan kemudian dilanjutkan baris kedua sampai baris terakhir pada
proses algoritme Smith Waterman. Skema pengisian matriks ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Jumlah kolom pada gambar 2 merupakan panjang sekuens pertama yaitu sebanyak 8 residu,
sedangkan jumlah baris merupakan panjang sekuens kedua yang dibandingkan yaitu sebanyak
7 residu. Perhitungan dimulai dari asam amino ke-0 pada sekuens 1 dengan asam amino ke-0
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pada sekuens 2 dilanjutkan dengan asam amino ke-0 pada sekuens 1 dengan asam amino ke-1
pada sekuens 2 hingga terakhir asam amino ke-6 pada sekuen 1 dengan asam amino ke-7 pada
sekuens 2.

Gambar 2 Skema pengisian matriks berbasis baris

Algoritme Smith Waterman kemudian dijalankan secara paralel dengan GPU
memanfaatkan CUDA API. Komputasi paralel merupakan proses untuk menyelesaikan
masalah komputasi dengan beberapa resource komputer secara bersamaan. Resource komputer
yang digunakan dapat berupa beberapa komputer yangterkoneksi pada satu jaringan atau
sebuah komputer dengan beberapa processor yang digunakan (Barney 2017).
CUDA merupakan model pemrogramman paralel yang dikeluarkan oleh NVIDIA pada
tahun 2007. CUDA adalah extention minimal pada bahasa pemrograman C/C++ untuk
menyesusaikan perhitungan dari CPU ke GPU (Bustamam, et al., 2014). CUDA terdiri dari
grid, block dan thread. Adapun memori CUDA terdiri dari global memory dan shared memory.
Arsitektur CUDA dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Arsitektur CUDA GPU

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan model inter-task parallelization, yaitu sebuah
model dimana setiap thread akan menjalankan tepat satu task dan masing masing thread akan
dijalankan secara paralel. Dalam penelitian ini setiap thread menghitung nilai kemiripan dari
setiap sekuens secara paralel (Bustamam, et al., 2014). Metode ini digunakan karena panjang
sekuens pada data Ijah webserver sebanyak 98% memiliki ukuran kurang dari 3000 residu,
namun dilakukan penjajaran secara keseluruhan data, dalam artian setiap data akan dihitung
dengan seluruh data yang ada. Sehingga apabila mempunyai i data maka akan melakukan
perhitungan sebanyak i2, sedangkan algoritme Smith Waterman memiliki kompleksitas O(mn)
yang mana m dan n merupakan panjang sekuens yang dijajarkan, sehingga keseluruhan
penjajaran sekuens pada Ijah webserver memiliki kompleksitas O(i2 ∗ mn). Adapun model
inter-task parallelization dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4 Model Inter-task Parallelization

Analisis dan Evaluasi
Pada tahap analisis keluaran dari algoritme yang dijalankan pada GPU menggunakan
CUDA API dan model inter-task parallelization akan dianalisis dengan menghitung speed up,
dan evaluasi. Speed up adalah rasio antara waktu eksekusi programs ecara sekuensial dengan
𝑡
waktu eskekusi program secara paralel yang dinotasikan dengan 𝑆 = 𝑠⁄𝑡 . ts merupakan
𝑝

waktu eksekusi dari program secara sekuensial sedangkan tp adalah waktu eksekusi program
secara paralel (Bustamam, et al., 2014). Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil
penjajaran benar atau tidak dengan melakukan perbandingan hasil penjajaran sekuen
menggunakan GPU dan hasil penjajaran sekuen yang telah diterapkan pada Ijah webserver.
Pengujian dinyatakan berhasil jika speed up mengalami peningkatan serta telah dievaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan Data
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data protein pada basis data Ijah
webserver sebanyak 3334 data. Data diambil dari basis data Ijah webserver untuk digunakan
pada proses crawling sekuens pada website Uniprot. Dari 3334 uniprot_id pada basis data Ijah
webserver hanya 3331 data yang valid dan berhasil dilakukan crawling sekuens yang disimpan
pada fail dengan format fasta dan diletakkan pada satu folder. Data maksimum yang diproses
pada penelitian ini adalah 30 data sekuens pertama, karena keterbatasan memory GPU yang
digunakan pada penelitian ini yaitu 2 GB.
Penerapan Algoritme Smith Waterman Secara Sekuensial
Ijah webserver menerapkan algoritme penjajaran sekuens Smith Waterman yang
dijalankan secara sekuensial dengan Bahasa pemrograman Python dan melakukan perhitungan
sekuens pada keseluruhan data protein yang ada pada basis data sehingga memperoleh masing
masing nilai kemiripan protein. Sedangkan dalam penelitian ini algoritme penjajaran sekuens
Smith Waterman ini akan dijalankan dengan program C++ pada CPU. Waktu eksekusi
algoritme yang dijalankan secara sekuensial akan digunakan untuk mengetahui nilai speed up
pada penelitian ini. Pada program sekuensial, hasil percobaan penjajaran protein sebanyak 5,
15, 20, 25, dan 30 data yang masing masing sekuens memiliki panjang sekuens yang berbeda.
Penggunaan data dengan kelipatan 5 digunakan untuk mengetahui peningkatan speed up dari
data kecil hingga data besar serta pada data keberapa speed up akan mengalami peningkatan.
Program dijalankan sebanyak 10 kali dan diambil rata-rata waktu eksekusi program. Hasil ratarata waktu dari program sekuensial dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 Waktu Eksekusi program sekuensial
Waktu (s)
Jumlah Data
C++
Python
5
0,4589
25,433
10
1,2435
66,124
15
4,7294
245,718
20
9,7494
455,918
25
13,1662
604,553
30
16,2306
793,647

Hasil pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah data yang diproses berbanding lurus
dengan waktu yang diperlukan. Semakin banyak data maka waktu yang diperlukan semakin
besar, pada aplikasi ini akan melakukan perhitungan sebanyak i2, dimana apabila memiliki 5
jumlah data yang diproses maka akan melakukan penjajaran sekuens secara lokal sebanyak 5 x
5 iaitu 25 kali perhitungan. Waktu yang diperlukan pada program dengan bahasa C++ juga jauh
lebih cepat dibanding dengan menggunakan bahasa Python karena Python merupakan
interpreter sedangkan C++ merupakan compiler.
Penerapan Algoritme Penjajaran Secara Paralel
Penjajaran sekuens Smith Waterman ini akan dijalankan secara paralel dengan model
inter-task parallelization. Penerapan dilakukan dengan cara membuat kode program dalam
bahasa C++ yang menggunakan library CUDA. Pada aplikasi ini yang dilakukan proses paralel
adalah jumlah data yang diproses, bukan algoritme smith waterman karena panjang sekuen
yang diproses 98% data kurang dari 3000 residu. Langakah pertama yang dilakukan adalah
mengalokasikan memory pada host dan device. Setelah memory berhasil dialokasikan data
aplikasi akan mengambil data uniprotid yang akan digunakan untuk mengambil nilai sekuens
dari seluruh data dan disimpan pada memory host. Kemudian data dari host dipindahkan pada
device untuk diolah pada GPU.
Proses pengolahan data pada GPU dilakukan secara parallel dengan model inter-task
parallelization, dalam artian masing masing thread akan memproses satu proses penjajaran
sekuens dengan algoritme Smith Waterman. Proses ini dilakukan dengan menentukan jumlah
thread yang akan digunakan sehinggan diperoleh jumlah block yang diperlukan. Jumlah block
yang digunakan apada penelitian ini adalah 1 dan 2 block. Tujuan dari penentuan jumlah block
yang digunakan adalah untuk mengetahui block berapa yang menghasilkan speed up lebih baik.
Pada program paralel dijalankan sebanyak 10 kali dan diambil rata-rata waktu eksekusi.
Jumlah data yang digunakan sama dengan program sekuensial yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30
dengan panjang sekuens yang sama, serta menggunakan block 1 dan 2 sehingga menghasilkan
rata-rata waktu seperti Tabel 2.
Tabel 2 Waktu eksekusi program secara paralel
Waktu (s)
Jumlah Data
1 Block
1 Block
5
2,5121
2,3722
10
2,5045
2,5090
15
5,7610
5,7240
20
6,3724
6,0925
25
7,1366
6,0553
30
9,9802
7,0875

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa untuk data 5, 10 dan 15 pada program paralel tidak
efektif karena memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan program sekuensial. Hal itu
dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan program paralel pada GPU lebih
besar daripada jumlah data yang akan diproses. Namun untuk data 20, 25, dan 30 mengalami
sedikit penurunan waktu eksekusi. Waktu eksekusi dari keseluruha program sekuensial dan
paralel dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 5 Waktu eksekusi program penjajaran sekuens

Dari Gambar 6 dapat disimpulkan bahwa waktu eksekusi program sekuensial mengalami
peningkatan drastis yang berbanding lurus dengan jumlah data yang diproses. sedangkat pada
program secara paralel waktu eksekusi tidak mengalami peningkatan yang tinggi ketika data
yang diproses semakin banyak.
Analisis dan Evaluasi
Langkah selanjutnya setelah mendapatkan waktu program secara sekuensial dan secara
paralel adalah menghitung speed up dengan cara waktu sekuensial dibagi dengan waktu paralel.
Speed up yang memiliki nilai lebih dari 1 maka program mengalami peningkatan, begitu pula
sebaliknya, speed up kurang dari satu maka waktu eksekusi paralel lebih lama atau tidak efektif.
Hasil speed up dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Speed up program paralel
Speed up (fold)
Jumlah Data
1 Block
1 Block
5
0,183
0,194
10
0,497
0,496
15
0,821
0,826
20
1,530
1,600
25
1,845
2,174
30
1,626
2,290

Pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah data yang dilakukan
penjajaran dengan algoritme smith Waterman ini maka speed up akan semakin tinggi.
Sedangakan untuk penggunaan block pada cuda GPU lebih dari satu menghasilkan speed up
yang lebih baik dibanding hanya menggunakan 1 block. Graﬁk hasil speed up dapat dilihat pada
Gambar 7.
Speed Up
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Gambar 6 Speed up program paralel
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Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa speed up mulai mengalami peningkatan pada
penggunaan data ke 20 karena biaya pembangkitan data pada GPU sebanding dengan jumlah
data yang diproses.Penggunaan block lebih dari satu akan menghasilkan peningkatan speed up
yang lebih tinggi karena setiap block memiliki jumlah thread yang terbatas, sehingga apabila
hanya menggunakan 1 block maka thread yang digunakan semakin banyak. Pada penilitian ini
maksimal data yang digunakaan adalah 30 data, karena setiap proses penjajaran membutuhkan
(n+1)2 yang mana n adalah panjang sekuens data dan diproses sebanyak m2 yang mana m adalah
jumlah data. Data yang digunakan adalah integer dengan ukuran 4 byte, 30 data yang dimiliki
ijah webserver rata-rata memiliki panjang 683.2667, panjang tersebut dikuadratkan dan
kemudian dikali 302 karena akan dilakukan perkalian sebanyak m2, sehingga memory yang
dibutuhkan untuk 30 data adalah 366 645 904 * 4 atau sebanyak 1.46 GB untuk alokasi array
perhitungan Smith Waterman, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan memory GPU
sebesar 2 GB. Nilai hasil penjajaran sekuens protein dengan algoritme Smith Waterman secara
paralel akan dibandingkan dengan hasil penjajaran sekuens yang telah diterapkan pada aplikasi
Ijah webserver. Evaluasi dihitung dengan persamaan 𝑛⁄𝑚 × 100 yang mana n adalah jumlah
data benar dan m adalah jumlah keseluruhan data. Hasil perbandingan nilai penjajaran sekuens
protein dengan algoritme Smith Waterman secara paralel sesuai dengan penjajaran sekuens
pada aplikasi Ijah webserver karena keseluruhan data memiliki nilai yang sama dengan hasil
penjajaran pada aplikasi Ijah webserver dengan hasil 100% benar pada penggunaan 1 block dan
2 block.

SIMPULAN
Penjajaran sekuens protein dengan algoritme Smith Waterman pada data Ijah webserver
berhasil dilakukan secara paralel menggunakan CUDA GPU dengan model inter-task
parallelization. Penggunaan GPU pada data yang kecil akan mengalami penurunan speed up
dikarenakan biaya yang digunakan tidak sebanding dengan data yang proses, begitu pula
sebaliknya semakin besar data yang diproses maka speedup yang dihasilkan semakin tinggi.
Namun, aplikasi ini membutuhkan memory yang cukup besar untuk memproses data yang
besar, karena setiap data yang dibutuhkan akan dialokasikan terlebih dahulu sebelum diproses.
Penelitian ini menghasilkan speed up sebesar 2,29 fold dengan 30 data yang diproses
menggunakan 2 block. Nilai hasil penjajaran sekuens telah berhasil dibandingkan dengan hasil
penjajaran sekuens pada data Ijah webserver dan memiliki persentase sebesar 100% benar pada
seluruh data yang diproses.
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Abstrak
Indonesia jamu herbs (Ijah) merupakan sistem yang berisi data interaksi antara tumbuhan,
senyawa, protein, dan penyakit. Ijah menggunakan relasional basis data sebagai penyimpanan
datanya. Secara umum basis data dibagi menjadi 2 kategori, yaitu basis data relasional dan basis
data non-relasional (NoSQL). Tidak semua NoSql memiliki performa yang baik dibanding
basis data relasional. Tiga kasus diujikan pada basis data PostgreSql, Cassandra, dan MongoDb.
Kasus tersebut adalah memasukkan data, mengambil seluruh data, dan mengambil data pada
kondisi tertentu. Dari tiga pengujian tersebut, MongoDb memiliki kinerja yang baik
dibandingkan kedua basis data lainnya.
Kata Kunci: Basis Data, NoSQL, Relasional.
Abstract
Indonesia jamu herbs (Ijah) is a system containing interaction data between plants,
compounds, proteins, and diseases. Ijah uses relational database as data storage. In general,
the database is divided into two categories, namely relational database and non-relational
database (NoSQL). Not all of NoSql has good performance compared to relational database.
Three cases were tested on the PostgeSql, Cassandra, and MongoDb databases. The scenario
testing is inputing data, retrieving all data, and retrieving data under certain conditions. Of the
three tests, MongoDb has a good performance compared to the other two databases.
Keywords: Database, NoSql, Relational.

PENDAHULUAN
Indonesia jamu herbs (Ijah) webserver merupakan sistem yang berisi data interaksi antara
tumbuhan, senyawa, protein, dan penyakit. Data tersebut digunakan untuk mencari dan
memprediksi hubungan antara tanaman dan khasiatnya pada suatu penyakit. Pada Oktober
2017, data tumbuhan yang terdapat pada Ijah sebanyak 4984, data senyawa sebanyak 17277,
data protein sebanyak 3334, dan data penyakit sebanyak 4401 (http://ijah.apps.cs.ipb.ac.id).
Dari data-data tersebut, Ijah dapat memberi tau potensi yang terkandung pada suatu tanaman
sehingga menyederhanakan dan membantu proses penelitian obat herbal atau jamu. Salah satu
kegunaan dari ijah adalah mengetahui senyawa yang terkait pada suatu tanaman, dari senyawa
tersebut akan diketahui protein yang terkait, dan dapat diketahui pula penyakit yang terkait
dengan protein tersebut (Kusuma dan Dewanto 2017).
Ijah menggunakan relasional basis data sebagai penyimpanan datanya. Relasional basis
data menggunakan konsep automicity, consistency, isolation, dan durability (ACID). Konsep
ACID sangat cocok digunakan untuk penyimpanan data transaksional (Hadjigeorgiou 2013).
Ijah bukanlah sistem yang perlu mencatat data transaksional. Data yang ada pada Ijah hanya
digunakan untuk melakukan proses data mining. Tabel yang ada pada basis data Ijah pun tidak
saling berelasi. Kueri yang digunakanpun tidak memerlukan kueri yang kompleks. Dari
beberapa alasan tersebut, pengunaan basis data relasional dirasa tidak terlalu cocok pada Ijah
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(Oracle 2013). Dibutuhkan suatu basis data baru pada Ijah untuk menggantikan basis data
relasional yang saat ini telah dipakai.
Cattel(2010) dalam penelitiannya membagi basis data menjadi 4 kategori, yaitu key-value
stores, document stores, extensible record stores, dan relasional basis data. Secara umum basis
data dibagi menjadi 2 kategori, yaitu relasional basis data dan non-relasional basis data
(NoSQL). Basis data key-value stores, document stores, dan extensible record stores dijadikan
satu tipe tersendiri yaitu NoSQL. Konsep basis data relasional adalah automicity, consistency,
isolation, dan durability (ACID). Untuk mendapatkan performa yang lebih cepat, NoSql tidak
menggunakan konsep ACID seperti basis data relasional (Nance et al. 2013). NoSQL
mengurangi keketatan yang ada pada ACID dan menerapkan konsep basically available, soft
state, eventually consistent (BASE) (Pore dan Pawar 2015).
Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membandingkan penyimpanan data dalam
bentuk relasional basis data dan NoSQL. Penelitan yang dilakukan oleh Shao (2015),
menyatakan bahwa penggunaan basis data harus melihat ciri dari data yang akan disimpan. Jika
memiliki data yang tidak terstruktur atau data yang fleksibel serta membutuhkan kueri yang
kompleks disarankan untuk menggunakan MongoDb. Jika data yang dimiliki membutuhkan
volume data aplikasi yang besar, HBase menjadi saran utama. Mysql akan cocok digunakan
jika data membutuhkan model relasional dan konsep ACID. Jika data yang dimiliki tidak
membutuhkan kueri yang kompleks dan muat jika disimpan dalam memori disarankan untuk
menggunakan Redis.
Li dan Manoharan (2013) dalam penelitiannya membandingkan performa basis data
relasional dan basis data NoSQL. Basis data relasional yang dipakai adalah SQL Server
Express, sedangkan basis data NoSQL yang dipakai adalah MongoDb, RavenDB, CouchDB,
Cassandra, Hypertable, dan Couchbase. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa tidak
semua basis data NoSql menghasilkan performa terbaik. RavenDB dan CouchDB memiliki
performa yang sangat tidak terlalu bagus dalam melakukan operasi read, write, dan delete.
MongoDb menjadi basis data yang memiliki performa terbaik dalam penelitiannya.
Hasil penelitian dari Li dan Manoharan (2013) dan Shao dan Conrad (2015) tersebut
memiliki kesimpulan yang serupa, bahwa NoSql memiliki performa yang lebih baik dari
relasional basis data. Namun, karena tidak semua NoSql memiliki performa yang baik, maka
diperlukan pengujian performa ulang untuk Ijah. Hasil dari pengujian performa tersebut akan
dijadikan rekomendasi perubahan basis data pada Ijah dan basis data apa yang cocok sebagai
penggantinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai basis
data yang sesuai untuk diimplementasikan pada basis data Ijah webserver dan mendapatkan
waktu eksekusi kueri dari sistem manajemen basis data NoSQL dan relasional.

METODE
Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 3 proses, yaitu tahap pembuatan model data,
tahap perancangan kueri, dan tahap analisis dan evaluasi.
Pembuatan Model Data
Pada penelitian ini, basis data yang dipakai mewakili tiap kategori umum basis data, yaitu
basis data relasional dan basis data NoSQL. Basis data NoSQL yang dipakai adalah yang
termasuk dalam kategori document stores dan extensible record stores. Basis data relasional
yang dipakai adalah PostgreSql. PostgreSql dipilih karena saat ini Ijah menggunakan basis data
ini. Pada basis data document stores, basis data yang dipilih adalah MongoDb dan basis data
extensible record stores yang dipakai adalah Cassandra.
Struktur basis data pada basis data Ijah dirancang ulang agar sesuai dengan basis data
yang digunakan. Saat ini, basis data yang digunakan oleh Ijah adalah basis data relasional.
Model data pada basis data relasional dan basis data NoSQL memiliki perbedaan. Pada basis
data NoSQL, tiap kategorinya juga memiliki model data yang berbeda. Sehingga dibutuhkan
pemodelan ulang terhadap basis data NoSQL yang dipilih.
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Relasional basis data memodelkan data dalam bentuk baris dan kolom yang disimpan
dalam sebuah tabel. Basis data ijah saat ini sudah menerapkan model ini, sehingga tidak ada remodel data pada relasional basis data. Ilustrasi model data pada basis data relasional dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Ilustrasi model data PostgreSql

Angka (int)
1
2
…
N

Nilai (float)
80
72
...
77

NIM (String)
OP11
OP12
…
OP13

Document stores menyimpan data pada collection. Collection dapat dianalogikan sebagai
tabel pada basis data relasional. Jika pada tabel berisi baris dan kolom, maka di collection berisi
dokumen data. Dokumen tersusun atas pasangan field-value. Ilustrasi model data pada
document stores dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 7 Ilustrasi model data MongoDb

Extensible record stores atau column oriented database menyimpan data dalam column
family. Column family dapat dianalogikan sebagai tabel pada basis data relasional. Column
family juga menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Jika di basis data relasional dikenal
istilah primary key, di column oriented database dikenal istilah partition key. Partition key
sama seperti primary key jika dalam column family tersebut hanya memili 1 key. Key lain yang
biasa digunakan dalam column oriented database adalah clustering key. Clustering key tidak
harus ada pada suatu column family. Clustering key digunakan untuk menentukan urutan data
dalam 1 partition key. Hal inilah yang membedakan partition key dengan primary key. Secara
default, clustering key terurut secara asscending. Ilustrasi model data column oriented database
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Ilustrasi model data Cassandra

Angka
1
2
…
N

Nilai
80
72
89
77

NIM (Partition Key)
OP11
OP12
…
OP13

Perancangan Kueri
Basis data relasional menggunakan SQL untuk mendefiniskan dan melakukan manipulasi
data. Pada basis data NoSql, dikenal istilah Unstructured Query Language (UnSQL). Instruksi
yang digunakan pada UnSQL berbeda-beda tergantung dengan basis data yang digunakan (Pore
dan Pawar 2015). Pada tahap inilah dilakukan proses untuk merancang kueri yang digunakan.
Ada 3 rancangan kasus kueri yang dibuat, yaitu:
1. Kueri memasukan data: kueri ini menjalankan perintah yang berfungsi untuk
memasukan data pada tiap basis data.
2. Kueri mengambil data: kueri ini menjalankan perintah untuk mengambil seluruh data
pada basis data.
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3. Kueri condition data: kueri ini menjalankan perintah untuk mengambil data dalam suatu
kondisi tertentu di basis data.
Setiap kueri yang dirancang kemudian dieksekusi untuk memastikan bahwa kueri tersebut
akan menghasilkan data yang sama pada tiap basis data.
Analisis dan Evaluasi
Hasil dari setiap eksekusi kueri dicatat. Data yang dicatat meliputi waktu eksekusi dan
jumlah data yang dieksekusi. Data tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk grafik.
Setiap 1 kasus menghasilkan 1 grafik. Grafik-grafik tersebut kemudian dianalisis untuk
menentukan basis data mana yang memiliki kinerja lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat ini basis data pada Ijah memiliki 10 tabel. Pada penelitian ini, tabel yang dipakai
adalah tabel compound. Tabel compound memiliki total kolom yang lebih banyak daripada
tabel yang lain. Total kolom pada tabel compound sebanyak 14 kolom. Tabel yang ada pada
Ijah dapat dilihat pada Tabel 3 dan kolom-kolom pada tabel compound dapat dilihat pada Tabel
4.
Tabel 3 Tabel pada ijah

Tabel
Compound
Compound_similarity
Compound_vs_protein
Disease
Plant
Plant_vs_compound
Protein
Protein_similarity
Protein_vs_disease
User_msg

Jumlah Kolom
14
5
5
4
3
5
6
5
5
7

Keterangan
Data senyawa
Kemiripan senyawa
Data interaksi antara senyawan dan protein
Data penyakit
Data tumbuhan
Data interaksi antara tumbuhan dan senyawa
Data protein
Kemiripan protein
Data interaksi antara protein dan penyakit
Data pesan dari pengguna

Tabel 4 Kolom pada tabel compound

Kolom
com_id
com_drugbank_id
com_knapsack_id
com_kegg_id
com_cas_id
com_smiles
com_similarity_simcomp
com_pubchem_id
com_inchikey
com_pubchem_name
com_iupac_name
com_smiles_canonical
com_smiles_isomeric
com_pubchem_synonym
a
PK = primary key, bUK = unik key

Tipe data
Varchar(12)
Varchar(128)
Varchar(128)
Varchar(128)
Varchar(128)
Varchar(16384)
Text
Varchar(128)
Varchar(2048)
Varchar(512)
Varchar(16384)
Varchar(32768)
Varchar(32768)
Text

Keterangan
PKa
UKb
UK
UK
UK
UK

Pada tabel compound memiliki 1 primary key dan 5 unik key. Tiap kolom yang menjadi
unik key harus memiliki value yang berbeda antar data yang tersimpan di tabel atau bernilai
null. Primary key serupa seperti unik key hanya saja value pada primary key tidak boleh bernilai
null. Pada NoSql, pembentukan unik key tidak dilakukan. Hal ini disebabkan NoSql tidak
memiliki fitur untuk menandai kolom yang memiliki unik key.
Saat memasukkan data pada basis data relasional, pengguna harus mengubah data
menjadi bentuk tabel. Data yang dimasukkan akan dicocokan dengan struktur tabel yang dibuat.
Jika pengguna memasukan data dalam tipe data varchar sedangkan kolom pada basis data
menyimpan data dalam bentuk integer, akan terjadi eror dan proses memasukan data dibatalkan.
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Kejadian tersebut tidak akan terjadi pada beberapa basis data NoSql. Hal ini disebabkan NoSql
dapat menyimpan data yang tidak tersruktur (Mohamed et al. 2014).
Pembuatan Model Data
Pembuatan model data mengambil struktur tabel dari tabel compound. Struktur ini akan
diubah ke dalam basis data yang telah ditentukan. Basis data yang dipakai adalah PostgreSql,
MongoDb, dan Cassandra.
PostgreSql
Pemodelan data untuk basis data PostgreSql tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan
PostgreSql merupakan basis data utama Ijah saat ini. Pemodelan data tabel compound pada
PostgreSql sama seperti tabel 4.
MongoDb
Pada MongoDb perubahan dilakukan untuk mengubah tabel menjadi bentuk collection.
Setiap collection memiliki dokumen data. Dokumen data ini tersusun atas key-value. Key dibuat
berdasarkan nama kolom pada tabel compound. Key pada MongoDb tidak memiliki tipe data
yang spesifik terhadap data yang akan disimpan menjadi value. Value pada pada satu key bisa
saja memiliki tipe data yang berbeda.
Secara default MongoDb akan membuat key _id sebagai primary key. Namun pada tabel
compound, kolom com_id merupakan primary key. Pembuatan primary key untuk com_id
dilakukan dengan menggunakan unik indeks. Unik indeks digunakan untuk memastikan bahwa
value yang disimpan pada key tersebut tidak terjadi duplikat.
Pada basis data relasional tiap kolom harus sudah didefinisikan di awal agar dapat
menyimpan data. Pembuatan key pada MongoDb tidak harus didefinisikan di awal. Key akan
ditambahkan secara otomatis ketika dokumen tersebut menerima kueri insert yang memiliki key
yang belum pernah tersimpan dalam dokumen. Hasil pemodelan data tabel compound pada
MongoDb dapat dilihat pada gambar 2. Kueri untuk membuat kolom com_id menjadi unik
indeks dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 8 Hasil pemodelan data tabel compound pada MongoDb

Gambar 9 Kueri membuat unik indeks pada kolom com id

Cassandra
Cassandra menyimpan data pada baris dan kolom di sebuah column family. Pendefinisian
tiap kolom dan tipe data yang dipakai harus telah dilakukan di awal. Kueri untuk membuat tabel
pada Cassandra dapat dilihat pada gambar 4. Hasil pemodelan data pada Cassandra dapat dilihat
pada tabel 5.
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Gambar 10 Kueri membuat tabel compound pada Cassandra
Tabel 5 Hasil pemodelan data tabel compound pada Cassandra

Kolom
com_id
com_drugbank_id
com_knapsack_id
com_kegg_id
com_cas_id
com_smiles
com_similarity_simcomp
com_pubchem_id
com_inchikey
com_pubchem_name
com_iupac_name
com_smiles_canonical
com_smiles_isomeric
com_pubchem_synonym

Tipe data
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Text
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Text

Keterangan
Partition Key / Primary Key

Perancangan Kueri
Kueri yang dirancang terdiri atas 3 kasus, kueri untuk memasukan data ke basis data,
kueri mengambil seluruh data, dan kueri untuk mengambil data dengan kondisi tertentu. Tiap
basis data pada penelitian ini memiliki perbedaan struktur kueri yang digunakan.
Kueri memasukan data
Kueri ini bertujuan untuk menyimpan data pada tabel compound di tiap basis data. Pada
basis data PostgreSql, kueri yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 5. Pada basis data
Cassandra, kueri yang terbentuk untuk kasus ini dapat dilihat pada gambar 6. Kueri memasukan
data pada MongoDb dapat dilihat pada gambar 7.
Kueri memasukan data PostgreSql dan Cassandra memiliki instruksi kueri yang sama.
Pada MongoDb, data yang akan disimpan harus dikumpulkan dalam bentuk array. Array ini
yang akan disimpan menjadi dokumen pada MongoDb.
Kueri mengambil data
Kueri ini bertujuan untuk mengambil seluruh data yang ada pada tabel compound di tiap
basis data. Secara umum, Cassandra dan PostgreSql memiliki instruksi kueri yang sama. Tidak
berarti semua fungsi yang ada pada PostgreSql dapat dikenali pada Cassandra. Sebagai contoh,
fungsi join yang dalam basis data relasional digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel
tidak akan dapat digunakan pada Cassandra. Kueri yang terbentuk pada tiap basis data dapat
dilihat pada tabel 6.
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Gambar 11 Kueri memasukkan data pada PostgreSql

Gambar 12 Kueri memasukkan data pada Cassandra

Gambar 13 Kueri memasukkan data pada MongoDb

Kueri condition data
Kueri ini bertujuan untuk mengambil data pada kondisi tertentu. Pada kasus ini akan
mengambil seluruh data yang mengandung string ‘#5’ pada kolom. Cassandra tidak dapat
melakukan kueri dengan klausa ‘where’ jika kolom tersebut tidak disimpan dalam indeks atau
bukan primary key. Cassandra akan menampilkan pesan eror “Cannot execute this kueri as it
might involve data filtering”. Ada 2 cara agar kueri dengan klausa where tetap dapat dijalankan
yaitu menambahkan kueri Allow Filtering pada akhir kueri dan mendaftarkan kolom tersebut
pada secondary indeks (HINAI 2016)..
Menggunakan pencarian menggunakan klausa ‘like’ pun tidak dapat digunakan secara
langsung pada Cassandra. Cassandra akan menampilkan pesan eror “LIKE restriction is only
supported on properly indexed columns.” Penggunaan klausa ‘like’ harus mendaftarkan kolom
yang akan dipakai sebagai custom indeks. Kueri untuk membuat custom indeks dapat dilihat
pada gambar 8. Hasil kueri yang terbentuk untuk kasus ini pada tiap basis data dapat dilihat
pada tabel 6.

Gambar 14 Kueri pembuatan custom indeks pada Cassandra
Table 6 Kueri mengambil seluruh data dan mengambil data

PostgreSql
Cassandra
MongoDb

Kueri all data
SELECT * FROM
compound
SELECT * FROM
compounds
db.collection.find()

Kueri condition
SELECT * FROM compound where
com_drugbank_id LIKE '%#5%'
SELECT * FROM compounds where
com_drugbank_id like '%#5%'
db.collection.find({"com_drugbank_id":
{"$regex": "#5" }})
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Analisis dan Evaluasi
Program untuk mengeksekusi kueri yang telah dirancang dibuat dengan bahasa
pemrograman python. Diperlukan pustaka-pustaka tambahan agar Python dapat mengeksekusi
kueri yang telah dirancang sesuai dengan basis data nya. Untuk menjalankan kueri dari
PostgreSql dipakai pustaka Psycopg2. Pustaka Pymongo digunakan untuk mengeksekusi kueri
dari basis data MongoDb. Untuk Cassandra digunakan pustaka casandra-driver.
Waktu eksekusi diambil dari hasil selisih waktu sebelum kueri dijalankan dan waktu
setelah kueri dijalan. Hasil selisih ini disimpan dalam basis data PostgreSql agar memudahkan
dalam pembuatan grafik. Pada kasus kueri mengambil semua data dan mengambil data
berdasarkan kondisi dibuat suatu program untuk memastikan data yang diambil tiap kueri
adalah benar. Program akan menulis data hasil kueri kedalam sebuah fail txt.
Data yang dimasukan berupa data simulasi. Format data simulasi berupa kombinasi antara
inisial kolom, total data, dan urutan data. Jumlah data diberikan kode unik agar data yang
dihasilkan tidak terlalu panjang. Kode 0 untuk total data 50, kode 1 untuk total data 250, sampai
kode 9 untuk total data 7000. Contoh hasil dari data generate yaitu COM0#0, dimana COM
adalah inisial untuk kolom com_id, 0 sebelum karakter # merupakan kode total data, dan 0
setelah karakter # merupakan urutan data.
Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa MongoDb memiliki waktu eksekusi yang cepat dalam
melakuakan proses memasukan data. MongoDb hanya membutuhkan waktu sekitar 300ms
untuk memasukan 7000 data. Cassandra dalam mengeksekusi 50 data terlihat lebih lama
dibanding dengan basis data lain. Namun ketika data semakin banyak, Cassandra terlihat tetap
lebih cepat dibandingkan dengan PostgreSql. PostgreSql membutuhkan waktu yang sangat
lama ketika data yang perlu dimasukkan ke dalam basis data sangat banyak. Pada kasus ini
MongoDb memiliki waktu yang sangat cepat dalam mengeksekusi kueri memasukkan data.

Gambar 15 Grafik eksekusi waktu memasukan data ke basis data

Kasus kedua adalah mengambil seluruh data pada basis data. Setiap data yang berhasil
dimasukan kemudian langsung dijalankan kueri untuk mengambil data. Hasil waktu eksekusi
dari tiap basis data saat menjalankan kueri dapat dilihat pada gambar 10.
Pada gambar 10 dapat dilihat bahwa Cassandra memiliki waktu eksekusi yang sangat
tinggi dibanding dengan 2 basis data lainnya. PostgreSql cenderung rendah, bahkan hasil
eksekusi untuk total data sebanyak 7000 data tidak sampai 50ms. MongoDb menjadi yang
paling cepat dalam mengeksekusi kueri ini. Pada MongoDb baik total data 50 maupun 7000
data memiliki waktu eksekusi yang sama.
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Gambar 16 Grafik eksekusi waktu untuk mengambil seluruh data

Kasus ketiga adalah mengambil data dengan suatu kondisi tertentu. Kondisi data yang
diambil adalah data pada kolom com_drugbank_id yang mengandung nilai ‘#5’. Hasil waktu
eksekusi dari kueri ini dapat dilihat pada gambar 11.
Serupa pada kasus kedua, Cassandra memiliki waktu eksekusi yang sangat tinggi
dibanding basis data lainnya. Namun waktu eksekusi lebih cepat dibandingkan dengan waktu
eksekusi dalam mengambil seluruh data. PostgreSql menempati urutan kedua. MongoDb
menempati urutan pertama sebagai basis data yang paling cepat dalam mengeksusi kasus ini.

Gambar 17 Grafik eksekusi waktu mengambil data dengan kondisi tertentu

Dari ketiga percobaan diatas, MongoDb menjadi basis data yang paling cepat dalam
mengeksekusi tiap kasus yang diberikan. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak semua
basis data yang termasuk dalam kategori NoSql mempunyai kinerja yang lebih baik dari basis
data relasional. Cassandra memiliki kinerja yang kurang bagus saat kasus mengambil data, baik
mengambil seluruh data maupun mengambil data pada kondisi tertentu. PostgreSql memiliki
kinerja yang tidak terlalu baik saat melakukan proses memasukan data ke basis data. Untuk
kasus mengambil data, waktu eksekusi yang dihasilkan oleh PostgreSql tidak terlalu berbeda
jauh dengan MongoDb.
Beberapa masalah yang didapatkan adalah ketidakmampuan NoSql untuk menentukan
suatu kolom sebagai unik key, sehingga pada penelitian ini unik key tidak diikutsertakan.
Cassandra juga mendapatkan masalah ketika harus melakukan pencarian data. Tidak semua
kolom yang dibentuk dalam basis data Cassandra dapat digunakan sebagai parameter klausa
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where dalam kueri. Kueri dengan klausa like pun tidak dapat dilakukan sebelum kolom yang
ditunjuk dikenalkan sebagai custom indeks.

SIMPULAN
Hasil dari percobaan yang telah dilakukan menunjukan bahwa MongoDb menjadi basis
data yang memiliki kinerja paling baik diantara PostgreSql maupun Cassandra. Dari ketiga
kasus yang telah diberikan MongoDb mencatat waktu eksekusi yang paling rendah. Hasil waktu
eksekusi kueri mengambil data pada Cassandra sangat tinggi dibandingkan PostgreSql yang
termasuk dalam basis data relasional. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua basis data yang
termasuk dalam kategori NoSql memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan basis data
relasional.
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Abstrak
Indonesia Jamu Herbs Webserver (Ijah-Webserver) adalah perangkat lunak aplikasi
berbasis web yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi konektivitas antara
senyawa bioaktif dari suatu tanaman dengan protein. Ijah-Webserver selalu mengalami
perkembangan. Pengembangan Ijah-Webserver perlu memperhatikan aspek usability.
Pengujian usability bertujuan untuk menentukan apakah Ijah-Webserver bermanfaat, diterima
pengguna dan bertahan lama dalam penggunaannya. Penelitian ini melakukan usability testing
pada Ijah-Webserver dengan menggunakan metode Cognitive Walkthrough yaitu metode
berbasis skenario tugas. Karakteristik responden pada pengujian usability Ijah-Webserver
adalah peneliti sebanyak 3 orang. Usability testing mencangkup dua komponen yaitu pengujian
efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil analisis usability testing ditemukan hal-hal yang
menyebabkan rendahnya usabilitas antarmuka Ijah-Webserver yaitu kurangnya informasi cara
menggunakan Ijah-Webserver, penempatan menu/button yang kurang tepat dan keluaran yang
masih sulit dibaca. Rekomendasi perbaikan antarmuka Ijah-Webserver berdasarkan hasil
analisis yaitu menampilkan pedoman atau petunjuk cara menggunakan Ijah-Webserver,
mengubah letak menu/button agar mudah ditemukan pengguna, dan merubah hasil keluaran
serta format unduhan.
Kata Kunci: Cognitive Walkthrough, Ijah-Webserver, Usability Testing.
Abstract
Indonesia Jamu Herbs Web server (Ijah-Webserver) is a web based application software
that provides convenience to generate connectivity information between bioactive compounds
from a plant and protein. Ijah-Webserver is always improved. Development of Ijah-Webserver
requires consideration of usability aspect. Usability testing aims to determine whether the IjahWebserver is useful, acceptable by user, and durable for being used. This study performs
usability testing on Ijah-Webserver by using Cognitive Walkthrough. Three researchers was
chosen as respondents for conducting usability testing of Ijah-Webserver. Usability testing
includes testing for knowing effectiveness and efficiency of application. The usability testing
results showed that the usability of Ijah-Webserver was low because of the lack of information
on how to use Ijah-Webserver, the improper menu/button location, and the lack of output
readability. The recommemdations provided guidelines or instructions on how to use IjahWebserver, repositioning the menu/button to increase usability, and changing the output and
download format.
Keywords: Cognitive Walkthrough, Ijah-Webserver, Usability Testing.

PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai pusat utama keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar
kedua di dunia setelah Brazil. Terdapat sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.000 di antaranya


Penulis korespondensi
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memiliki khasiat sebagai tanaman obat (KEMENDAG 2014). Tanaman obat secara turuntemurun digunakan sebagai obat tradisional. Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang
berkhasiat untuk menjaga kesehatan, menambah kebugaran, dan merawat kecantikan.
Pengembangan tanaman obat bahan baku jamu dan proses pengolahan yang efisien
merupakan kendala yang sering dialami oleh peracik jamu. Kendala lain yang dialami adalah
terkait peraturan dan prosedur pengujian laboratorium. Dalam praktek tradisional, racikan jamu
sering kali hanya dikenal turun-temurun tanpa mengetahui hubungan senyawa dan protein dari
tanaman bahan jamu tersebut dengan penyakit yang disembuhkan oleh racikan jamu tersebut.
Ijah-Webserver adalah perangkat lunak aplikasi berbasis web yang memberi kemudahan
untuk mendapatkan informasi konektivitas antara senyawa bioaktif dari suatu tanaman dan
protein. Sistem ini dapat digunakan oleh industri obat tidak hanya untuk meneliti racikan yang
sudah ada namun juga dapat digunakan untuk membuat formula-formula obat herbal baru.
Sebelumnya sistem ini telah dikembangkan oleh Fitriawan (2013), Ristyawan (2014) dan
Barkan (2017). Tahap pengembangan sistem selain harus memerhatikan kebutuhan secara
fungsional juga harus memerhatikan aspek usability dan user experience (UX) (Garrett 2011).
Metode usability testing yang paling mendasar untuk dilakukan adalah usability testing
dengan melibatkan pengguna. Dengan demikian usability testing penting dilakukan untuk
mendapatkan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pengguna.
Sejak peluncuran Ijah-Webserver tahun 2014 sampai dengan sekarang ini, usability
testing belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut usability testing perlu dilakukan
untuk mengidentifikasi, menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengguna
dan memberikan rekomendasi perbaikan antarmuka pada Ijah-Webserver. Metode yang
digunakan adalah cognitive walkthrough. Metode cognitive walkthrough dapat membantu
memastikan desain antarmuka Ijah-Webserver memenuhi pemetaan pemikiran pengguna, dan
mengidentifikasi bagian desain antarmuka yang biasanya tidak dipahami oleh pengguna
(Wooketal 2012).

METODE
Objek Penelitian
Objek
pengujian
adalah
Ijah-Webserver
yang
disimpan
pada
URL
http://ijah.apps.cs.ipb.ac.id/. Ijah-Webserver memiliki beberapa menu atau fasilitas yaitu
Home, Download, Upload, Ijahv1, Help/FAQ, Contact, About seperti terlihat pada Gambar 1.
Pengujian hanya dilakukan pada menu Home.

Gambar 1. Antarmuka Ijah-Webserver

Tahap Penelitian
Metode pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu pengujian cognitive
walkthrough, analisis hasil pengujian dan rekomendasi perbaikan antarmuka Ijah-Webserver
seperti ditampilkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Diagram alir penelitian

Pengujian Cognitive Walkthrough
Usability testing dengan metode cognitive walkthrough terdiri atas dua tahapan yaitu
tahap persiapan (preparation) dan tahap eksekusi (execution). Pada penelitian ini digunakan
metode cognitive walkthrough.
• Tahapan Persiapan
Langkah-langkah dari tahapan persiapan adalah sebagai berikut:
a. Mempelajari cognitive walkthrough dan Ijah-Webserver yang diuji
b. Menentukan pengguna Ijah-Webserver dan menjadi responden pada pengujian
c. Menyusun skenario tugas Ijah-Webserver dan mengubahnya menjadi tahapan
pengerjaan yang harus dikerjakan oleh responden
Tabel 4. Skenario tugas (ST) usability testing yang harus dikerjakan oleh responden

ST
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tujuan
Mencari semua senyawa dan konektivitas dalam Plant yang diinput
Mencari semua konektivitas compound dan tanaman yang terkoneksi dengan compound
yang diinput
Mencari semua protein, compound, dan plant yang terkoneksi dengan disease yang diinput
Mencari semua protein, compound, dan plant yang terkoneksi dengan protein yang diinput
Memproses Input dan mengamati Summary
Membaca luaran (output) connectivity graph
Membaca luaran (output) connectivity text
Membaca luaran (output) metadata text
Menyaring skor konektivitas yang akan ditampilkan
Total tahap

Tahapan
5
5
5
5
4
4
5
4
2
39

d. Uji coba skenario tugas
e. Urutan aksi walkthrough dan perekaman masalah yang terjadi pada Ijah-Webserver
• Tahapan Eksekusi
Pada tahap ini responden melakukan usability testing dengan mengerjakan skenario tugas
yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengujian adalah sebagai berikut:
a. Responden menggunakan perlengkapan yang telah disiapkan
b. Responden mengisi dan menandatangani surat persetujuan serta mendapatkan
penjelasan tentang tujuan dari usability testing
c. Responden mendapatkan penjelasan tentang peraturan pelaksanaan usability testing dan
lembar skenario tugas yang harus diselesaikan
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d. Pengerjaan skenario tugas yang direkam menggunakan perangkat lunak Camtasia
Studio
Analisis Hasil Usability Testing
Pada tahap ini dilakukan anlisis terhadap tingkat keberhasilan pengguna yaitu tingkat
penyelesaian skenario tugas, jumlah kesalahan yang dilakukan dan jumlah waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan skenario tugas Ijah-Webserver. Efektivitas berhubungan
dengan tingkat penyelesaian skenario tugas oleh responden untuk mencapai tujuan dalam
menggunakan Ijah-Webserver. Efisiensi berkaitan dengan jumlah waktu yang diperlukan
responden dan jumlah kesalahan yang dilakukan oleh responden dalam mencapai tujuan.
Hasilnya dapat menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna ketika berinteraksi
dengan Ijah-Webserver.
• Tingkat penyelesaian skenario tugas
Sebuah skenario tugas disebut sukses apabila skenario tugas yang diberikan tampil
pada layar monitor. Tingkat penyelesaian skenario tugas adalah ukuran dari jumlah
keberhasilan penyelesaian untuk setiap skenario tugas.
• Jumlah kesalahan yang dilakukan
Jumlah kesalahan yang dilakukan merupakan sebuah ukuran jumlah kesalahan yang
dilakukan untuk setiap skenario tugas pada Ijah-Webserver. Informasi ini berguna untuk
mengukur apakah produk ini efektif dan efisien untuk skenario tugas tertentu.
• Jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan skenario tugas
Waktu penyelesaian skenario tugas adalah mencatat setiap kali skenario tugas selesai
dikerjakan baik berhasil atau tidak berhasil. Waktu penyelesaian skenario tugas berguna
sebagai acuan pada proses desain ulang.
Video rekaman penyelesaian skenario tugas dari masing-masing responden dilakukan
analisis jumlah waktu yang diperlukan dari masing-masing skenario tugas. Perhitungan
waktu dimulai dari responden melakukan langkah pertama dan dianggap selesai ketika
responden sudah berpindah melakukan skenario tugas berikutnya atau sudah tidak
menggerakkan pointer pada mouse.
Identifikasi Masalah dan Rekomendasi Perbaikan
Setelah menganalisis hasil usability testing pada Ijah-Webserver maka dilakukan
identifikasi masalah-masalah yang dihadapi responden ketika menggunakan Ijah-Webserver.
Masalah yang timbul pada masing-masing skenario tugas diberikan rekomendasi perbaikan
yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Target utama pengguna Ijah-Webserver adalah mahasiswa, apoteker dan peneliti. Jumlah
responden ditentukan sebanyak 3 orang di mana semua responden adalah peneliti. Responden
yang telah menjalankan usability testing adalah peneliti yang berkunjung ke Ijah-Webserver
sejumlah 3 orang.
Usability Testing Ijah-Webserver
Responden dihadapkan dengan laptop yang tersambung dengan jaringan internet.
Perangkat lunak Camtasia studio dipasang pada laptop untuk merekam segala aktivitas
responden pada saat menyelesaikan skenario tugas yang diberikan. Usability testing diawali
dengan penjelasan kepada responden mengenai tujuan pengujian. Pemahaman tentang usability
dilakukan bukan terhadap responden, tetapi testing terhadap Ijah-Webserver. Skenario tugas
yang harus dilakukan oleh responden serta peraturan pelaksanaan selama usability testing
berlangsung. Setelah responden memahami maka diberikan pernyataan persetujuan. Setelah
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usability testing selesai, dilakukan penyimpanan data hasil perekaman dan diakhiri dengan
ucapan terima kasih dan apabila masih diperlukan maka responden akan dihubungi kembali.
Analisis Hasil Usability Testing
Tingkat Penyelesaian Skenario Tugas
Tingkat penyelesaian skenario tugas diukur berdasarkan persentase skenario tugas yang
diselesaikan secara benar oleh responden. Skenario tugas yang dapat diselesaikan oleh seluruh
responden sebanyak tiga skenario tugas yaitu mencari semua senyawa dan konektivitas dalam
plant yang diinput (skenario tugas 1), mencari semua konektivitas compound dan tanaman yang
terkoneksi dengan compound yang diinput (skenario tugas 2) dan memproses input (skenario
tugas 5). Sementara, skenario tugas yang tidak berhasil deselesaikan dengan benar oleh
responden sebanyak enam skenario tugas yaitu mencari semua protein, compound, dan plant
yang terkoneksi dengan disease yang diinput (skenario tugas 3), mencari semua disease,
compound, dan plant yang terkoneksi dengan protein yang diinput (skenario tugas 4), membaca
luaran (output) connectivity graph (skenario tugas 6), membaca luaran (output) connectivity
text (skenario tugas 7), membaca luaran (output) metadata text (skenario tugas 8) dan
menyaring skor konektivitas yang ditampilkan (skenario tugas 9).
Hasil usability testing pada Ijah-Webserver menunjukan tidak semua skenario tugas dapat
diselesaikan dengan benar. Persamaan untuk menghitung persentase tingkat penyelesaian pada
masing-masing skenario tugas adalah sebagai berikut:

Persentase penyelesaian skenario tugas =

Persentase responden menyelesaikan
(a)

=

Jumlah responden yang berhasil
mengerjakan ST ke−i
Jumlah responden
Jumlah skenario tugas yang
berhasil diselesaikan
Jumlah skenario tugas

X 100%

X 100%

(b)

Gambar 3. (a) Persentase responden, (b)Tingkat responden menyelesaikan skenario tugas

Gambar 3(a) menunjukkan bahwa skenario tugas yang dapat diselesaikan dan tidak dapat
diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skenario tugas yang berhasil diselesaikan
oleh responden sebesar 63%. Gambar 3(b) menunjukkan bahwa tidak ada responden yang
berhasil menyelesikan semua skenario. Seorang responden (responden 3) hanya berhasil
menyelesaikan skenario tugas sebesar 33%.
Jumlah Kesalahan yang Dilakukan
Jumlah kesalahan adalah banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh responden ketika
menyelesaikan skenario tugas yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.
Tingkat kesalahan ini dapat digunakan untuk membantu memprioritaskan masalah-masalah dan
untuk mengukur tingkat kesulitan skenario tugas dibandingkan dengan skenario tugas yang
lainnya. Sebanyak sembilan skenario tugas diberikan kepada responden untuk diselesaikan
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secara benar. Skenario tugas 3, skenario tugas 6, dan skenario tugas 7 merupakan tiga skenario
tugas dengan jumlah kesalahan tertinggi.
Skenario 3 responden tidak melakukan klik tombol reset untuk mengulang pencarian
atau kembali ke menu utama. Walaupun tampilan yang diharapkan sama namun ada beberapa
responden yang menganggap tombol reset adalah untuk mereset data sehingga membahayakan
data yang telah ditampilkan. Skenario tugas 6 responden tidak berhasil melakukannya, karena
responden tidak menemukan tombol download dan memiliki waktu pengerjaan yang lama.
Pada skenario 7 semua responden klik tombol Connectivity Text pada halaman Summary,
padahal tombol tersebut juga disediakan dihalaman Connectivity Text. Penempatan tombol
download connectivity graph yang tidak tepat menyebabkan banyak responden yang
melakukan kesalahan dan kegagalan dalam melakukan skenario tersebut. Penggunaan istilah
untuk penamaan sebuah menu atau tombol yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
responden menyebabkan responden melakukan banyak kesalahan. Berdasarkan rekapitulasi
jumlah kesalahan, hanya satu skenario tugas (skenario tugas 5) yang dapat diselesaikan oleh
seluruh responden tanpa melakukan kesalahan.
(a) Jumlah kesalahan (kali)
5

5

(b) Jumlah kesalahan (kali)

5

12

4
3

3

9

9

R2

R3

3

2
0
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9

R1

Gambar 4. (a) Jumlah kesalahan setiap skenario tugas (b) Jumlah kesalahan yang dilakukan oleh responden

Gambar 4 menjelaskan bahwa jumlah kesalahan paling banyak dilakukan oleh responden
sebanyak 12 kali kesalahan (responden 1) dan dua responden lainnya (responden 2 dan
responden 3) melakukan kesalahan sebanyak 9 kali kesalahan.
Jumlah Waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Skenario Tugas
Waktu penyelesaian skenario tugas adalah jumlah waktu yang diperlukan responden
untuk menyelesaikan skenario tugas. Jumlah waktu dihitung berdasarkan jumlah detik yang
diperlukan oleh responden untuk menyelesaikan skenario. Waktu pada saat responden
menuliskan komentar pada kertas skenario tugas tidak diperhitungkan agar perhitungan waktu
tidak menjadi bias.
Hasil perhitungan menunjukkan jumlah waktu paling cepat yang digunakan oleh
responden dalam menyelesaikan skenario tugas adalah 360 detik dengan skenario tugas yang
berhasil diselesaikan sebesar 78%. Jumlah waktu paling lama yang digunakan oleh responden
sebanyak 710 detik dengan skenario tugas yang dapat diselesaikan sebesar 33%.
Usability testing menunjukkan bahwa skenario tugas 1, skenario tugas 3, dan skenario
tugas 6 merupakan tiga skenario tugas yang paling banyak membutuhkan waktu untuk
menyelesaikannya. Skenario tugas 5 merupakan skenario tugas yang membutuhkan jumlah
waktu paling sedikit. Rata-rata jumlah waktu yang digunakan responden untuk menyelesaikan
skenario tugas adalah 507 detik. Rata-rata waktu yang digunakan oleh responden untuk
menyelesaikan skenario tugas dapat dilihat pada Gambar 5(a). Skenario tugas 6 merupakan
skenario tugas yang membutuhkan waktu terbanyak yaitu rata-rata 127 detik. Responden
menyelesaikan skenario tugas dengan waktu terpendek yaitu skenario tugas 5 selama 10 detik.
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(b) Jumlah waktu yang digunakan

(a) Jumlah waktu rata-rata (detik)
127

responden (detik)

710

95
456

65
42

57
34

33

46

360

10
ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9

R1

R2

R3

Gambar 5. (a) Rata-rata jumlah waktu per skenario tugas, (b) Jumlah waktu (detik) masing-masing responden

Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan Ijah-Webserver
Berdasarkan penjelasan pada parameter tingkat penyelesaian skenario tugas dan
kesalahan menunjukan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan
Ijah-Webserver. Dengan adanya berbagai masalah itu, maka perlu dilakukan adanya perbaikanperbaikan. Permasalahan dan rekomendasi perbaikan dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 5. Permasalahan dan rekomendasi perbaikan antarmuka Ijah-Webserver
Skenario
tugas
ST1

ST2

ST5

Tujuan

Permasalahan

Rekomendasi perbaikan

Responden tidak mendapatkan
informasi mengenai menu-menu
yang ada dihalaman utama,
penjelasan mengenai Ijah
Webserver mulai dari manfaat
dan cara menggunakannya
b) Responden tidak langsung
menginputkan Plant

a) Menyediakan menu untuk pedoman
atau pentunjuk cara menggunakan IjahWebserver agar pengguna dapat
mengetahui tentang fungsi menu-menu
dan informasi apa yang akan didapat
pada Ijah-Webserver
b) Penulisan “Use-case Example” harus
diperjelas agar pengguna tahu bahwa
tombol tersebut untuk contoh inputan
Istilah yang digunakan pada menu maupun
submenu harus sesuai dengan informasi
yang akan disampaikan

Mencari semua senyawa
dan konektivitas dalam
plant yang diinput

a)

Mencari semua
konektivitas compound
dan tanaman yang
terkoneksi dengan
compound yang diinput
Memproses input

a) Responden berpendapat bahwa
tombol Reset dan Back kurang
tepat
b) Responden tidak memahami
tentang tombol Compound Input
a) Responden sulit memahami
Total Connectivity Score pada
Summary
b) Responden tidak mengerti
tentang grafik yang ditampilkan
c) Responden tidak memahami
tanda kurung pada jumlah entitas
sebagai penanda (flag) input
a) Responden kesulitan
menemukan tombol Download
Connectivity Graph
b) Responden sulit membaca graf
ketika jumlah entitas terlalu
banyak
a) Responden sulit membaca teks
keluaran atau hasil unduhan pada
connectivity text
b) Hasil unduhan berantakan
c) Menurut responden halaman
Conectivity Text dibuat setingkat
dengan halaman Conentivity
Graph

ST6

Membaca luaran (output)
connectivity graph

ST7

Membaca luaran (output)
connectivity text

ST9

Menyaring skor
konektivitas yang akan
ditampilkan

Responden kebingungan karena tidak
mengetahui fungsi tombol Filter

a) Permasalahan a dan b dapat diselesaikan
dengan menyediakan menu read more
atau diberi legenda yang memberikan
informasi lebih jelas mengenai Summury
b) Sebaiknya tanda kurung diganti dengan
tulisan kecil "as input" dibawah angka

a) Memindahkan tombol Download
Connectivity Graph ke bagian atas graf
agar pengguna mudah menemukan
b) Mengunakan library graph drawing lain
selain Google Sankey. Contohnya NLF
Prediction
a) Memberikan informasi bahwa teks
keluaran akan lebih mudah dibaca jika
diunduh
b) Hasil unduhan diubah ke dalam format
excel (tabel)
c) Membuat tampilan Conectivity Text dan
Conectivity Graph dalam bentuk slide
agar menu dan informasi memiliki
tingkat kepentingan yang sama
Menyediakan Manual Book agar pengguna
memahami setiap fungsi yang ada pada
Ijah-Webserver
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis usability testing ditemukan hal-hal yang menyebabkan
rendahnya usabilitas antarmuka Ijah-Webserver, yaitu kurangnya informasi cara menggunakan
Ijah-Webserver, penempatan menu/button yang kurang tepat, dan keluaran yang masih sulit
dibaca. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna berbeda dengan
persepsi Ijah-Webserver. Rekomendasi perbaikan antarmuka Ijah-Webserver berdasarkan hasil
analisis, yaitu menampilkan pedoman atau petunjuk cara menggunakan Ijah-Webserver,
merubah letak menu/button agar mudah ditemukan pengguna dan merubah hasil keluaran serta
format unduhan.

DAFTAR PUSTAKA
Barkan H Z. 2017. Pengembangan Sistem Informasi Prediksi Konektivitas Drug-Target Ijah
Webserver Dengan Metode Prototyping [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Bligard L, Osvalder A. 2013. Enhanced Cognitive Walkthrough Development of the Cognitive
Walkthrough Method to Better Predict, Identify, and Present Usability Problems.
[internet]. [diunduh 2017 Agustus 25]; http://dex.doi.org/10.1155/2013/931698.
Fitriawan A. 2013. Sistem Klasifikasi Kasiat Fomula Jamu dengan Metode Support Vector
Machine [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Gothelf J. 2013. Applying Lean Principles to Improve User Experience. [internet]. [diunduh
2018 Februari 18]; https://libgen.pw/item/detail/id/5a1f04f13a044650f50896df.
KEMENDAG. 2014. Obat Herbal Tradisional. 20. [internet]. [diunduh 2017 Agustus 30];
http://djepen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/4651421058307.pdf
Krug S. 2006. Don’t Make Think: A Common Sense Approach to Web Usability Ed ke-2.
[internet].
[diunduh
2018
Februari
18];
https://libgen.pw/search?q=Don%E2%80%99t+Make+Think%3A+A+Common+Sense
+Approach+to+Web+Usability+.
Nielsen J. 2000.Why you only need to test with 5 users. [internet]. [diunduh 2017 Agustus 10];
http://www.nngroup.com/articles/why-you-%20only-need-to-test-with-5-users/.2012.
Uability 101: Introduction to Uasbility. [internet]. [diunduh 2017 Agustus 13];
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-uability.
Raharjo P. 2016. Uji Usability dengan Metode Cognitive Walkthrough pada Situs Web
Perpustakaan Universitas Mercu Buana Jakarta. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanuan
Bogor.
Ristyawan Y. 2014. Sistem Kalisifikasi Kasiat Formula Jamu dengan Metode Voting Feature
Interval 5 (skripsi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Tullis T, Albert B. 2013. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting
usability
metrics.
[internet].
[diunduh
2018
Februari
18];
https://libgen.pw/item/detail/id/5a1f05053a044650f50a0f80.

PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

28

DATA SCIENCE

ISSN: 9-772622-984006

29

Algoritme A* untuk Pencarian Jalur Terpendek dari Serdang
Baru, Kemayoran Menuju Mall Taman Anggrek
A * Algorithm for the Shortest Path Search from Serdang Baru,
Kemayoran Towards Taman Anggrek Mall
Astria Yumalia
Program Studi Magister Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450, Indonesia
Email: astria.yumalia88@gmail.com

Abstrak
Luas sebuah kota serta banyak jalan raya seringkali menyulitkan seseorang untuk mencari
jalur terpendek dari segi jarak dalam bepergian dari satu tempat ke tempat lain di dalam kota.
Hal ini diperparah dengan sering terjadi kemacetan di berbagai tempat yang menyebabkan
waktu tempuh semakin lama. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari pengguna jalan untuk
dapat mengatasi kemacetan tersebut. Salah satu caranya dengan mencari jalur terpendek yang
dapat dilalui. Tujuan jalur terpendek adalah mendapatkan waktu tempuh secepat mungkin dari
tempat asal ke tujuan. Untuk itu pada penelitian ini, akan dicari jalur terpendek dengan tujuan
meningkatkan efisiensi waktu tempuh pengguna jalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
penelitian ini akan fokus didalam pencarian jalur terpendek dari Serdang Baru, Kemayoran
menuju Mall Taman Anggrek dengan menggunakan metode algoritme A*. Hasil penelitian ini
menghasilkan sebuah jalur yang memberikan jalur terpendek dan memandu dari tempat asal ke
lokasi tujuan pada jalur tersebut. Dari analisis yang dilakukan dengan cara manual, diperoleh
jalur terpendek dari Serdang Baru, Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek yaitu, Rumah
(Serdang Baru, Kemayoran – Jl. Howitzer Lanjutan – Jl. Bendungan Jago – Jl. H. Jiung – Jl.
Angkasa Raya – Jl. Veteran – Jl. Letjen. S. Parman – Jl. Tanjung Duren Timur 2 – Mall Taman
Anggrek dengan panjang jalur terpendek 10 000 meter.
Kata Kunci : Algoritme A*, Graph, Pencarian Jalur Terpendek
Abstract
The width of a city and many highways often make it difficult for a person to find the
shortest path in terms of distance in traveling from one place to another within the city. This is
exacerbated by frequent congestion in various places that cause the longer travel time.
Therefore, the active role of road users is needed to solve the bottleneck. One way to find the
shortest path that can be passed. The goal of the shortest path is to get the fastest travel time
from the original to the destination. For that in this study, will be sought the shortest path with
the aim of improving the efficiency of travel time of road users. Based on the explanation, this
research will focus on finding the shortest path from Serdang Baru, Kemayoran to Taman
Anggrek Mall by using Al A * method. The results of this study resulted in a path that provides
the shortest path and guides from the place of origin to the destination location on the path.
From the analysis done by manual, obtained the shortest path from Serdang Baru, Kemayoran
to Mall Taman Anggrek that is, Home (Serdang Baru, Kemayoran – Jl. Howitzer Lanjutan - Jl.
Bendungan Jago – Jl. H. Jiung – Jl. Angkasa Raya – Jl. Veteran – Jl. Letjen S. Parman – Jl.
Tanjung Duren Timur 2 - Taman Anggrek Mall with shortest path length of 10,000 meters.
Keywords: A* Algorithm, Graph, Shortest Path

PENDAHULUAN
Jarak dalam suatu perjalanan merupakan hal yang sering difikirkan pengguna jalan yang
bepergian perihal bekerja ataupun berbelanja agar waktu tempuh menjadi lebih cepat, dan
menghemat waktu, tenaga dan biaya.
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Banyak langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan,
seperti pengoperasian jalur bus way, pembangunan flyover dan underpass. Tetapi kemacetan
masih sering terjadi sampai saat ini.
Untuk menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, peralatan yang paling sering
digunakan adalah peta karena dapat membantu pencarian jalur jalan raya yang dapat ditempuh.
Hal ini dapat diestimasikan jalur terpendek dengan menghitung panjang jalan yang akan
ditempuh. Sehingga untuk menentukan jalur terpendek dilihat dari jarak tempuh. Tingkat
pencarian jalur yang dihasilkan tergantung pada proses pemberian bobot pada node.
Pencarian jarak sangat erat kaitannya dengan pencarian suatu lokasi dalam sebuah
pemetaan. Ketika seseorang ingin menuju ke suatu lokasi, orang tersebut akan menganalisa
jalur mana yang di anggap tepat dengan memakan waktu relatif singkat, dalam hal ini adalah
lokasi Mall Taman Anggrek.
Algoritme dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah logis dan sistematis dalam
mencari suatu solusi dari permasalahan yang ada. Pemecahan suatu masalah pada hakekatnya
adalah menemukan langkah-langkah tertentu yang jika dijalankan akan bisa memecahkan
masalah, dalam hal ini adalah algoritme untuk menemukan jalur terpendek. Ada beberapa
metode algoritme untuk menemukan jalur terpendek, salah satunya algoritme A* (A star).
Algoritme A* merupakan algoritme pencarian untuk graph. Ciri dari algoritme ini adalah fungsi
heuristik h(x) yang mempertimbangkan jarak untuk menentukan urutan dimana pencarian
mengunjungi simpul dalam graph.
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis mengajukan algoritme A* untuk
pencarian jalur terpendek dari Serdang Baru, Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek sebagai
salah satu metode yang bisa dipakai dalam mencari solusi pencarian jalur yang lebih efektif dan
meningkatkan efisiensi waktu tempuh pengguna jalan.

METODE
Permasalahan Lintasan Terpendek
Permasalahan lintasan tependek dapat digambarkan sebagai upaya pencarian lintasan
yang memiliki biaya minimum cost. Biaya lintasan adalah jumlah biaya semua arc yang
membentuk lintasan tersebut. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan lintasan
terpendek, yaitu (Kusumadewi 2003):
1. Jaringan berarah (directed network).
2. Ada lintasan berarah dari satu node sumber ke semua node lain.
3. Tidak ada siklus negatif, yaitu siklus dengan total biaya negatif.
4. Biaya tiap arc merupakan bilangan bulat.
Formulasi masalah dalam permasalahan lintasan terpendek dapat dinyatakan dalam
bentuk aliran minimum dimana tiap node yang dituju dianggap memiliki permintaan sebesar
satu unit dan node sumber memiliki supply sebanyak yang diminta. Lintasan terpendek dari
node S (node sumber) ke node T (node tujuan) diformulasikan sebagai berikut:
Graf
Graf adalah kumpulan simpul (nodes) yang terhubung satu sama lain melalui sisi (edges).
Suatu graf G terdiri dari dua himpunan V dan E. Verteks (simpul): V = himpunan simpul yang
terbatas dan tidak kosong. Edge (sisi): E = himpunan sisi yang menghubungkan sepasang
simpul. Simpul – simpul pada graf dapat merupakan obyek sembarang seperti: kota, atom –
atom suatu zat, jenis buah, dan sebagainya. Sisi dapat menunjukkan relasi sembarang seperti
rute penerbangan, jalan raya, dan lain- lain. Notasi graf G (V, E) menyatakan bahwa graf G
memiliki V simpul dan E sisi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf
dibedakan atas 2 jenis (Schreiber 2007):
1. Graf tak-berarah (undirected graph) Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah
disebut graf tak-berarah.
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Gambar 1. Graf Tak Berarah

2. Graf berarah (directed graph atau digraph)
Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah.

Gambar 2. Graf Berarah

Algoritme A* (A Star)
Pencarian jalur terpendek adalah usaha untuk mencari rute yang paling dekat dari posisi
awal hingga akhir dengan beban paling ringan atau sedikit dibandingkan dengan seluruh rute
yang ada. Terdapat banyak algoritme yang dapat digunakan dalam pencarian jalur terpendek.
Salah satunya adalah algoritme A* (Satria et al. 2010).
Algoritme A* pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Nils Nilsson dan
Bertram Raphael. Dalam tulisan mereka, algoritme ini dinamakan algoritme A. Penggunaan
algoritme ini dengan fungsi heuristik yang tepat dapat memberikan hasil yang optimal, maka
algoritme ini disebut A* (Yuliani et al. 2013).
Algoritme A* (A Star) adalah algoritme pencarian rute terpandek yang merupakan
perbaikan dari algoritme Best First Search (BFS) dengan memodifikasi fungsi heuristiknya
(Kusumadewi 2003). Seperti halnya pada BFS, untuk menemukan solusi, A* juga dituntun oleh
fungsi heuristik, yang menentukan urutan titik mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu.
Heuristik merupakan penilai yang memberi harga pada tiap titik yang memandu A*
mendapatkan solusi yang diinginkan.
Algoritme A* mengevaluasi titik dan menggabungkan g(n) (Persamaan 1) yaitu jarak
untuk mencapai titik dan h(n) yaitu jarak yang diperlukan dari titik untuk mencapai tujuan,
sehingga (Hart et al. 1968):
f(n) = g(n) + h(n)
(1)
Jarak dari titik awal ke node n adalah g(n) dan h(n) adalah perkiraan jarak terpendek dari
titik n ketitik tujuan. Sedangkan f(n) adalah perkiraan solusi dengan jarak terpendek melalui n
(Saian et al. 2017). Dengan demikian, untuk menemukan solusi terbaik, hal pertama yang
dicoba adalah titik dengan nilai g(n) + h(n) terendah. Strategi ini jelas lebih baik dengan
disediakannya nilai heuristik h(n) yang dapat memenuhi kondisi tertentu sehingga A* menjadi
optimal (Septiana et al. 2016). Elemen-elemen dari algoritme A* ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Tabel Elemen Algoritme A*

Nama Elemen
Node Awal
Node
Open list
Closed list
Current Node

Penjelasan
Node mula-mula.
Vertek-vertek sebagai representasi dari area pathfinding.
Tempat menyimpan data simpul yang akan di lakukan untuk pengecekan.
Tempat menyimpan data simpul yang telah dilakukan pengecekan dari openlist yang
memilik nilai f terkecil.
Simpul yang saat ini digunakan untuk mengecek, yang berasal dari nilai f terkecil di
openlist
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Nama Elemen
Node Tujuan
Halangan

Penjelasan
Node yang ingin dituju
Sebuah node yang tidak dapat dilalui.

Berikut adalah langkah-langkah pencarian rute terpendek dengan algoritmeA*:
1. Dimulai dengan Open List yang berisi titik awal. Nilai g dari node tersebut menjadi 0 dan
nilai h sesuai nilai heuristik. Close list berupa list kosong.
2. Hingga node tujuan ditemukan, ulangi langkahberikutini: Jika tidak ada titik pada Open List
maka laporkan kekeliruan. Jika tidak, ambil node pada Open List yang memiliki nilai f
terendah dan namakan sebagai best node. Pindahkan dari Open List, masukkan ke Close
List.
Untuk setiap successor, lakukan langkah-langkah berikut ini (Wiliudarsan 2014):
a. Set successor menunjuk kembali ke best node. Link ke belakang ini memungkinkan jalur
yang terbentuk dipulihkan setelah hasilnya ditemukan.
b. Hitung g(successor) = g best node + biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil dari best
node ke successor.
c. Jika successor berada di Open List maka namakan sebagai old. Parent dari old harus diubah
apabila lintasan yang baru saja ditemukan menuju successor lebih baik dari lintasan yang
ada sekarang.
d. Jika successor ada di Close List, maka namakan sebagai Close List old dan tambahkan ke
successor dan best node. Periksa apakah lintasan yang baru ini lebih baik dari langkah
sebelumnya, dan set link parent bila g dan f. Jika lintasannya lebih baik, maka dilakukan
perbaikan pada successor old dengan pergerakan secara dept first dimulai dari old, ubah
nilai g dan f tiap node, akhiri tiap cabang bila telah mencapai lintasan yang lebih baik dari
sebelumnya. Tiap link parent dari node menunjuk ke parent terbaik. Jika node nya menuju
ketitik awal lanjutkan penyebaran. Jika tidak maka nilai g nya mencerminkan lintasan yang
lebih baik dan penyebaran dihentikan. Tetapi mungkin dengan nilai baru g yang node nya
disebarkan kebawah menjadi lintasan yang lebih baik dari lintasan sebelumnya.
e. Jika successor tidak pernah berada di Open List atau Close List, maka masukkan ke Open
List dan tambahkan kedaftar successor dari best node.
Menurut (Munir 2004), metode A* tanpa fungsi heuristik yang baik akan memperlambat
pencarian dan dapat menghasilkan rute yang tidak tepat. Fungsi heuristik yang sempurna akan
membuat metode A* langsung menuju final node tanpa harus mencari kearah lain. Sehingga
jika fungsi heuristik nya terlalu underestimate akan menyebabkan algoritme ini beranggapan
bahwa ada rute lain yang lebih baik. Untuk fungsi heuristik yang underestimate, bila nilainya
terlalu rendah akan menyebabkan algoritme ini seperti algortima Dijkstra yang mencari ke
segala arah yang mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada informasi yang cukup mengenai
masalah yang dihadapi, sehingga menyebabkan metode A* melakukan pencarian lebih banyak
dan lebih lama.
Dalam ilmu komputer, A* (disebut “A star”) adalah sebuah graph atau metode tree
search yang digunakan untuk mencari jalan dari sebuah node awal ke node tujuan (goal node)
yang telah ditentukan, metode ini menggunakan “estimasi heuristik” h(x) pada setiap node
untuk mengurutkan setiap node x berdasarkan estimasi rute terbaik yang melalu node tersebut.
Dalam prosesnya metode ini akan mengunjungi setiap node berdasarkan urutan yang dihasilkan
dari estimasi heuristik ini.
Hubungan antara heuristik dengan algoritme A*:
a. Apabila h(n) selalu bernilai 0, maka hanya g(n) yang akan berperan, dan A* berubah
menjadi algoritme Dijkstra, yang menjamin selalu akan menemukan jalur terpendek.
b. Apabila h(n) selalu lebih rendah atau sama dengan ongkos perpindahan dari titik n ke tujuan,
maka A* dijamin akan selalu menemukan jalur terpendek. Semakin rendah nilai h(n),
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semakin banyak titik-titik yang diperiksa A*, membuatnya semakin lambat.
c. Apabila h(n) tepat sama dengan ongkos perpindahan dari n ke tujuan, maka A* hanya akan
mengikuti jalur terbaik dan tidak pernah memeriksa satupun titik lainnya, membuatnya
sangat cepat. Walaupun hal ini belum tentu bisa diaplikasikan ke semua kasus, ada beberapa
kasus khusus yang dapat menggunakannya.
d. Apabila h(n) kadangkala lebih besar dari ongkos perpindahan dari n ke tujuan, maka A*
tidak menjamin ditemukannya jalur terpendek, tapi prosesnya cepat.
e. Apabila h(n) secara relatif jauh lebih besar dari g(n), maka hanya h(n) yang memainkan
peran, dan A* berubah menjadi BFS.
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah Studi pustaka, yaitu mengumpulkan
data melalui beberapa literatur yaitu berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan
penelitian yang penulis lakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa jarak
antar Serdang Baru, Kemayoran sampai Mall Taman Anggrek yang diperoleh berdasarkan
pengukuran pada peta (Google Map), kemudian direpresentasikan dalam sebuah graf dan
selanjutnya menentukan lintas terpendek dengan menggunakan algoritme A*.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pencarian jalur terpendek menggunakan algoritme A* akan dijelaskan pada kasus
di bawah ini dengan 10 Jalur yang dilintasi. Berikut adalah gambar jalur dari Serdang Baru,
Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek terdapat pada Gambar 3.

Gambar 3. Graf yang menggambarkan Jalur dari Serdang Baru, Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek

Jarak Euclidian merupakan jarak garis lurus dari masing-masing titik menuju titik tujuan,
maka didapat h(n) masing-masing titik. Pada permasalahan ini titik tujuan adalah titik J
sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Jarak Euclidian dari Serdang Baru, Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek (dalam satuan meter)

A
0

B
18

C
821

D
21

E
25

F
738

G
28

H
3 100

I
332

J
143

Tabel 3. Lintasan Terpendek dari Serdang Baru, Kemayoran menuju Mall Taman Anggrek (dalam satuan meter)

Jalur yang dilintasi
1
2
3
4
Keterangan Tabel 3 :
A=Rumah (Serdang Baru, Kemayoran)
B=Jl. Howitzer Lanjutan
C=Jl. Bendungan Jago
D=Jl. H. Jiung
E=Jl. Angkasa Raya

Lintasan
A-B-C-D-E-G-H-I-J
A-B-C-D-F-G-H-I-J
A-B-C-D-E-H-I-J
A-B-C-F-G-H-I-J

Jarak (meter)
10 000
10 300
11 100
11 300

F=Jl. Lapangan Banteng Utara
G=Jl. Veteran
H=Jl. Letjen. S. Parman
I=Jl. Tanjung Duren Timur 2
J=Mall Taman Anggrek

Berdasarkan graf yang telah ada, dapat diaplikasikan ke dalam perhitungan algoritme A*.
Proses pencarian dengan algoritme A* adalah dengan menjumlahkan antara jarak sebenarnya
dengan jarak perkiraan, dalam notasi matematika dituliskan f(n)=g(n)+h(n). Proses pencarian
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dimulai dari titik A yaitu Serdang Baru, Kemayoran sebagai titik awal, sehingga diperoleh nilai
g(A)=0, sementara nilai g(A) pada setiap titik yang telah tersaji pada gambar diatas. Sebagai
contoh berikut adalah pencarian jarak dengan algoritme A* dari titik awal A dan titik akhir J
dengan melewati seluruh titik yang ada.
1. Fungsi Evaluasi
(Melalui A-B-C-D-E-G-H-I-J):
A,f=g+h=0
A-B,f=g+h=0+18=18
A-B-C,f=g+h=0+(18+821)=839
A-B-C-D,f=g+h=745+(839+21)=1 605
A-B-C-D-E,f=g+h=(745+1400)+(860+25)=3 030
A-B-C-D-E-G,f=g+h=(2145+2082)+(885+28)=5 140
A-B-C-D-E-G-H,f=g+h=(4227+1200)+(913+3100)=9 440
A-B-C-D-E-G-H-I,f=g+h=5427+(4013+332)=9 772
A-B-C-D-E-G-H-I-J,f=g+h=(5427+82)+(4345+143)=9 997*
2. Fungsi Evaluasi
(Melalui A-B-C-D-F-G-H-I-J):
A,f=g+h=0
A-B,f=g+h=0+18=18
A-B-C,f=g+h=0+(18+821)=839
A-B-C-D,f=g+h=745+(839+21)=1 605
A-B-C-D-F,f=g+h=(745+738)+(860+2506)=4 849
A-B-C-D-F-G,f=g+h=(1483+70)+(3366+552)=5 471
A-B-C-D-F-G-H,f=g+h=(1553+1200)+(3918+3100)=9 771
A-B-C-D-F-G-H-I,f=g+h=2753+(7018+332)=10 103
A-B-C-D-F-G-H-I-J,f=g+h=(2753+82)+(7350+143)=10 328*
3. Fungsi Evaluasi
(Melalui A-B-C-D-E-H-I-J):
A,f=g+h=0
A-B,f=g+h=0+18=18
A-B-C,f=g+h=0+(18+821)=839
A-B-C-D,f=g+h=745+(839+21)=1 605
A-B-C-D-E,f=g+h=(745+1400)+(860+25)=3 030
A-B-C-D-E-H,f=g+h=(2145+6990)+(885+356)=10 376
A-B-C-D-E-H-I,f=g+h=(9135+432)+1241=10 808
A-B-C-D-E-H-I-J,f=g+h=(9567+82)+(1241+143)=11 033*
4. Fungsi Evaluasi
(Melalui A-B-C-F-G-H-I-J):
A,f=g+h=0
A-B,f=g+h=0+18=18
A-B-C,f=g+h=0+(18+821)=839
A-B-C-F,f=g+h=4769+(839+561)=6 169
A-B-C-F-G,f=g+h=(4769+195)+(1400+70)=6 434
A-B-C-F-G-H,f=g+h=(4964+1200)+(1470+3100)=10 734
A-B-C-F-G-H-I,f=g+h=(6164+332)+4570=11 066
A-B-C-F-G-H-I-J,f=g+h=(6496+82)+(4570+143)=11 291*

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh jalur terpendek dari Serdang Baru,
Kemayoran ke Mall Taman Anggrek yaitu Serdang Baru, Kemayoran – Jl. Howitzer Lanjutan
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– Jl. Bendungan Jago – Jl. H. Jiung – Jl. Angkasa Raya – Jl. Veteran – Jl. Letjen. S. Parman –
Jl. Tanjung Duren Timur 2 – Mall Taman Anggrek dengan panjang jalur terpendek 10 000
meter. Hasil ini sesuai dengan perhitungan dengan metode algoritme A*. Berdasarkan
penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa algoritme A* dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah pencarian jalur terpendek dari Serdang Baru, Kemayoran ke Mall
Taman Anggrek.
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Komparasi Metode Machine Learning Pada Prediksi Kelulusan
Mahasiswa
A Comparative Method of Machine Learning On Predicting
Students Graduation
Ika Kurniawati
Program Studi Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri, Jakarta, 10410, Indonesia
Email: contact.ikakurniawati@gmail.com

Abstrak
Perguruan tinggi sangat berperan untuk menciptakan lulusan terbaik bagi kebutuhan
dunia kerja. Jumlah lulusan mahasiswa menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu
perguruan tinggi yang berdampak pada akreditasi perguruan tinggi dan penilaian masyarakat.
Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan nilai akurasi dari 5 model data mining yaitu
Algoritme C4.5, K- Nearest Neighbor (k-NN), Iterative Dichotomiser Three (ID3), Logistic
Regression, dan Naive Bayes yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari berbagai model
klasifikasi dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Hasil pengujian yang dilakukan,
didapatkan nilai akurasi tertinggi untuk prediksi kelulusan mahasiswa adalah dengan model
Algoritme C4.5 dengan nilai 94.33 % dan kurva ROC 0.930 sedangkan paling rendah tingkat
akurasinya adalah model k-NN dengan nilai 50.93% dan nilai kurva ROC 0.500.
Kata Kunci: C4.5, Data mining, ID3, k-NN, Logistic Regression, Naive Bayes, Prediksi
Abstract
Universities are instrumental in creating the best graduates for the needs of the world of
work. The number of graduate students will be one indicator of the success of a college that
affects the accreditation of universities and community assessment. In this research, comparing
the accuracy value of 5 data mining models are Algorithm C4.5, K- Nearest Neighbor (k-NN),
Iterative Dichotomiser Three (ID3), Logistic Regression, and Naive Bayes which aims to know
the performance of various models classification in predicting students' graduation. The result
of the test, got the highest accuracy value for prediction of the student's graduation is with C4.5
algorithm model with 94.33% and ROC curve 0.930 while the lowest accuracy is k-NN model
with 50.93% and ROC 0.500.
Keywords: C4.5, Data mining, ID3, k-NN, Logistic Regression, Naive Bayes, Prediction

PENDAHULUAN
Dalam dunia pendidikan, mahasiswa merupakan aset yang penting sehingga harus
diperhatikan tingkat kelulusan tepat waktunya. Pendapat bahwa mahasiswa yang lulus tepat
waktu merupakan isu yang penting karena tingkat kelulusan sebagai dasar efektifnya suatu
lembaga pendidikan. Jika terjadi penurunan tingkat kelulusan secara signifikan dan terus
berkembang maka akan menjadi permasalahan yang serius. Bahkan dapat mempengaruhi
akreditasi perguruan tinggi tersebut. Untuk itu pemantauan dan evaluasi secara berkala
terhadap kecenderungan tingkat kelulusan mahasiswa diperlukan.
Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) salah satu perguruan tinggi swasta yang
dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta berdiri sejak tahun 1989 yang
terletak di Jakarta Barat, ISTA memiliki 2 fakultas dan 8 program studi. Pada perguruan tinggi,
data mahasiswa dan data jumlah kelulusan mahasiswa dapat menghasilkan informasi yang
berlimpah berupa jumlah kelulusan setiap tahunnya, profil, dan hasil akademik mahasiswa
selama menempuh proses kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Data akademik atau
*Program Studi Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri, Jakarta, Indonesia, 10410
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informasi tersebut akan semakin bertambah seiring dengan berlangsungnya proses kegiatan
akademik. Hal ini menciptakan kondisi yang membuat adanya suatu tumpukan data pada sistem
informasi akademik ISTA. Sampai saat ini, data mahasiswa yang ada belum dimanfaatkan
secara maksimal sehingga perlu diolah untuk menemukan sebuah informasi baru.
Data mining adalah proses analisis terhadap data dengan penekanan menemukan
informasi yang tersembunyi pada sejumlah besar data yang disimpan ketika menjalankan bisnis
perusahaan. Teknik data mining merupakan sebuah proses ekstraksi informasi untuk menggali
pengetahuan (knowledge discovery) dan menemukan pola (pattern recognition) pada tumpukan
data dalam database yang biasanya berskala besar (Larose 2005).
Beberapa penelitian yang menggunakan teknik data mining untuk prediksi diantaranya,
(Nugroho 2013), menerapkan metode naive bayes untuk memprediksi klasifikasi mahasiswa
dengan hasil akurasi yang diperoleh sebesar 82,08 %. Penelitian oleh (Banjarsari et al. 2015),
menerapkan algoritme k-NN untuk memprediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa dengan hasil
akurasi sebesar 80,00 %. Penelitian oleh (Suhartinah et al. 2010) mengimplementasikan teknik
data mining untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan algoritme C 4.5 dan Naive Bayes
dengan hasil akurasi yang diperoleh 85,7 % dan 80,85 %.
Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan nilai akurasi dari lima model data mining
yaitu algoritme C4.5, KNN, ID3, Logistic Regression, dan Naive Bayes. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan tools Rapid Miner. Metode dengan akurasi tertinggi merupakan metode
data mining yang paling tepat digunakan dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Hasil penelitian
ini diharapkan mampu membantu pihak Admisi ISTA untuk mendapatkan informasi baru yang
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ISTA.

METODE
Metode penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian eksperimen, metode
penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode klasifikasi data mining. Berikut ini
beberapa tahapanan metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:
Pengumpulan Dataset
Dataset merupakan kumpulan suatu data dengan satu tabel database, atau satu
statistik data matriks, dimana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu, dan masingmasing baris sesuai dengan anggota tertentu kumpulan data yang bersangkutan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan
sebelumnya sehingga tidak melalui tahapan pengambilan data langsung ke mahasiswa. Data
sekunder dalam penelitian ini berasal dari admin web yang diperuntukkan untuk keperluan
pengolahan data lebih lanjut yaitu diambil dari SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) pada
Biro Akademik ISTA. Dataset yang digunakan dalam pengujian model ini dikumpulkan dari
Biro Akademik Institut Sains dan Teknologi Alkamal (ISTA) pada Mahasiswa angkatan 2015
dengan total data yang digunakan sebanyak 494 data. Atribut yang digunakan diantaranya nim,
umur, status perkawinan, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPK, dan prediksi status kelulusan sebagai class
nya. Setiap atribut disesuaikan dengan jenis data yang tepat dan kemudian ditentukan labelnya.
Metode yang Diusulkan
Pada tahap ini dilakukan penentuan metode terhadap teknik data mining, alat bantu data
mining, dan algoritme data mining yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah melakukan
penerapan algoritme data mining tersebut kepada data dengan tools RapidMiner. Tahap ini juga
dapat disebut tahap learning karena pada tahap ini data training diklasifikasikan oleh model
dan kemudian menghasilkan sejumlah aturan. Metode yang digunakan adalah metode C4.5, kNN, ID3, Logistic Regression, dan Naïve Bayes.
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C4.5
C4.5 adalah salah satu algoritme yang digunakan untuk pemecahan masalah klasifikasi
dalam data mining. Algoritme ini dirancang oleh J. Ross Quinlan, dan merupakan turunan dari
algoritme ID3 yang menghasilkan pohon keputusan. (Wu 2009). Langkah-langkah pengolahan
agoritma C4.5 (Kusrini dan Lutfi 2009), yaitu:
1) Menyiapkan data training. Data training biasanya diambil dari data histori yang pernah
terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokan ke dalam kelas-kelas tertentu.
2) Menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang terpilih, dengan cara
menghitung nilai gain dari masing-masing atribut, nilai gain yang paling tinggi yang akan
menjadi akar pertama. Sebelum menghitung gain dari atribut, hitung dahulu nilai entropy
yaitu: Kemudian hitung nilai gain dengan metode informasi gain.
3) Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupelo terpartisi.
4) Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat:
a. Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang sama.
b. Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi.
c. Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong.
k-Nearest Neighbor (k-NN)
Merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data
pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. kNN termasuk algoritme
supervised learning dimana hasil dari query instance yang baru diklasifikan berdasarkan
mayoritas dari kategori pada kNN. Kelas yang paling banyak muncul itu yang akan menjadi
kelas hasil klasifikasi. Tujuan dari algoritme ini adalah mengklasifikasikan objek baru
berdasarkan atribut dan training sample.
Algoritme k- Nearest Neighbor menggunakan klasifikasi ketetanggaan (neighbor)
sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru.algoritme ini sederhana, bekerja
berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample untuk menentukan
ketetanggaannya (Rizal 2013).
Iterative Dichotomizer Three (ID3)
ID3 adalah suatu algoritme matematika yang digunakan untuk menghasilkan suatu pohon
keputusan yang mampu mengklasifikasi suatu obyek. ID3 diperkenalkan pertama kali oleh
Quinlan (1986). ID3 merepresentasi konsep-konsep dalam bentuk pohon keputusan. Aturanaturan yang dihasilkan oleh ID3 mempunyai relasi yang hirarkis seperti suatu pohon
(mempunyai akar, titik, cabang, dan daun). Beberapa peneliti menyebut struktur model yang
dihasilkan ID3 sebagai pohon keputusan (decision tree) sementara peneliti yang lain
menyebutnya pohon aturan (rule tree).
Logistic Regression
Regresi logistic merupakan salah satu analisis multivariate, yang berguna untuk
memprediksi dependent variabel berdasarkan variabel independen.
1).
Data
Pada logistic regression, dependen variabel adalah variabel dikotomi (kategori). Ketika
kategori variabel dependennya berjumlah dua kategori maka digunakan binary logistic, dan
ketika dependen variabelnya lebih dari dua kategori maka digunakan multinominal logistic
regression. Lalu ketika dependen variabelnya berbentuk ranking, maka disebut dengan ordinal
logistic regression.
2).
Konsep Regresi Logistik
Regresi logistik merupakan alternative uji jika asumsi multivariate normal distribution
pada variabel bebasnya tidak bisa terpenuhi ketika akan dilakukan analisis diskriminan. Tidak
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terpenuhinya asumsi ini dikarenakan variabel bebas merupakan campuran antara variabel
kontinyu (metric) dan kategorial (non metric).
Naive Bayes
Klasifikasi Bayes juga dikenal dengan Naïve Bayes, memiliki kemampuan sebanding
dengan dengan pohon keputusan dan neural network (Han dan Kamber 2007). Klasifikasi
Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas
keanggotaan suatu kelas (Kusrini 2009). Naïve Bayes dapat menggunakan penduga kernel
kepadatan, yang meningkatkan kinerja jika asumsi normalitas sangat tidak benar, tetapi juga
dapat menangani atribut numeric menggunakan diskritisasi diawasi (Witten dan Frank 2011).
Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasi probabilitas sederhana yang mengaplikasikan
Teorema Bayes dengan asumsi ketidaktergantungan (independent) yang tinggi. Keuntungan
penggunaan Naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan
(training data) yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses
pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variable independent, maka hanya varians
dari status variable dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan
keseluruhan dari matriks kovarians.
Pengujian Model
Pada tahap ini, pengujian model dilakukan dengan menerapkan metode C4.5, k-NN, ID3,
Logistic Regression, dan Naïve Bayes. Pengujian model dilakukan dengan tools Rapid Miner
versi 7.3 dalam mengaplikasikan algoritme tersebut.
Evaluasi dan Validasi
Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui akurasi dari model algoritme yang
diusulkan. Selain itu dilakukan validasi dengan teknik 10 fold Cross Validation, K-fold Cross
Validation merupakan teknik validasi dengan membagi data awal secara acak kedalam k bagian
yang saling terpisah atau “fold”. Evaluasi dan validasi menggunakan metode confusion matrix
dan kurva ROC. Grafik Receiver Operating Characteristics (ROC) adalah teknik untuk
memvisualisasikan, mengorganisasikan dan memilih pengklasifikasi berdasarkan kinerja
mereka. Kurva ROC digunakan untuk mengukur nilai Area Under Curve (AUC). Akurasi
algortima diukur menggunakan confusion matrix dan hasil perhitungan akan ditampilakn dalam
bentuk kurva ROC.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksperimen dan Pengujian Model
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode algoritme C4.5, k-NN, ID3,
Logistic Regression, dan Naïve Bayes. Tool yang digunakan untuk pengolahan data prediksi
kelulusan mahasiswa adalah RapidMiner versi 7.3. Data yang akan digunakan, sebelum masuk
pada pada bagian proses mengalami penyesuaian dan pengolahan. Terdapat 494 row data
sample, 7 atribut dan sebuah class atau label. Setiap atribut disesuaikan dengan jenis data yang
tepat dan kemudian ditentukan labelnya. Tabel 1 menjelaskan atribut dan label pada data yang
digunakan.
Tabel 1. Dataset Mahasiswa

NIM
201522034
201522035
201522036
201522037
201522045
201522046

UMURR
26
23
36
22
31
27

STATUS
PERKAWI
BELUM
NAN
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH

IPS 1
2.71
3.14
2.67
2.57
3
3.12
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I IPS 3
P
2
1.77
.S
3
3.4
2
5
.2
1.57
5
.4
2
2.2
6
3
.
3
2.88
.8
3
2.96
2
3
.
3
2
3

IPK
2.34
3.33
2.18
2.53
3.07
3.10

PREDIKSI
KELULUSAN
TERLAMBAT
TEPAT
TERLAMBAT
TERLAMBAT
TEPAT
TEPAT
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NIM
201522047
201522048
201522051
201523025
201523027
201523028
201523029
201523030
201523036

UMURR
22
36
26
22
37
23
20
23
22

STATUS
PERKAWI
BELUM
NAN
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
MENIKAH
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
BELUM
MENIKAH
BELUM
MENIKAH

Pengujian dengan Algoritme C4.5

IPS 1
2.9
2.95
2.45
2.33
2.52
3.05
2.81
2.52
2.76

I IPS 3
P
3
2.83
.S
3
3.48
2
3
.2
2.14
2
.4
2
3.03
1
4
.2
2.84
5
9
.
3
3.21
7
.3
2.63
3
.2
2.25
8
0
.3
2.98
9
7
.
5
2
5

IPK
3.02
3.28
2.35
2.75
2.69
3.21
2.84
2.51
3.00

PREDIKSI
KELULUSAN
TEPAT
TEPAT
TERLAMBAT
TERLAMBAT
TERLAMBAT
TEPAT
TEPAT
TERLAMBAT
TEPAT

Gambar 1. Tabel Akurasi Algoritme C4.5

Gambar 1 diatas dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode C4.5 adalah
94,33% dengan jumlah true pada prediksi tepat 313 dan jumlah true pada prediksi terlambat 15.

Gambar 2. Kurva ROC Algoritme C4.5

Hasil Kurva ROC C4.5 dapat dilihat pada Gambar 2 dengan nilai AUC (Area Under
Curve) sebesar 0,930 dimana hasil diagnosanya Excellent Classification.
B. Pengujian dengan KNN

Gambar 3. Tabel Akurasi Algoritme k-NN
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Dari Gambar 3 diatas dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode k-NN
adalah 50,93% dengan jumlah true pada prediksi tepat 209 dan jumlah true pada prediksi
terlambat 119.

Gambar 4. Kurva ROC Algoritme k-NN

Hasil Kurva ROC k-NN dapat dilihat pada Gambar 4dengan nilai AUC (Area Under
Curve) sebesar 0,500 dimana hasil diagnosanya Failure Classification.
C. Pengujian dengan ID3

Gambar 5. Tabel Akurasi Algoritme ID3

Dari Gambar 5 diatas dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode ID3 adalah
83,38% dengan jumlah true pada prediksi tepat 317 dan jumlah true pada prediksi terlambat 11.

Gambar 6. Kurva ROC Algoritme ID3

Hasil Kurva ROC ID3 dapat dilihat pada Gambar 6 dengan nilai AUC (Area Under
Curve) sebesar 0,879 dimana hasil diagnosanya Good Classification.
D. Pengujian dengan Logistic Regression
Dari Gambar 7 dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode Logistic
Regression adalah 64,73% dengan jumlah true pada prediksi tepat 307 dan jumlah true pada
prediksi terlambat 21.
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Gambar 7. Tabel Akurasi Algoritme Logistic Regression

Gambar 8. Kurva ROC Algoritme Logistic Regression

Hasil Kurva ROC Logistic Regression dapat dilihat pada Gambar 8 dengan nilai AUC
(Area Under Curve) sebesar 0,485 dimana hasil diagnosanya Failure Classification.
E. Pengujian dengan Naive Bayes

Gambar 9. Tabel Akurasi Algoritme Naive Bayes

Dari Gambar 9 diatas dapat dilihat nilai akurasi yang diperoleh dengan metode Naive
Bayes adalah 87,22 % dengan jumlah true pada prediksi tepat 284 dan jumlah true pada prediksi
terlambat 44.

Gambar 10. Kurva ROC Algoritme Naive Bayes
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Hasil Kurva ROC Naive Bayes dapat dilihat pada Gambar 10 dengan nilai AUC (Area
Under Curve) sebesar 0,944 dimana hasil diagnosanya Excellent Classification.
2. Perbandingan Model
Setelah melakukan pengujian dengan lima algoritme tersebut, maka masuk ke tahap
modelling (pemodelan) kelima algoritme tersebut dengan proses seperti yang tertera pada
gambar dibawah ini. T-Test digunakan sebagai operator perbandingan model untuk kelima
Algoritme tersebut.
Tabel 2. Perbandingan Nilai Akurasi dan Nilai Kurva ROC

Model
C4.5
k-NN
ID3
Logistic
Regression
Naive Bayes

Nilai
Akurasi
94.33
50.93
83.38
64.73
87.22

Nilai Kurva
ROC
0.930
0.500
0.879
0.485
0.944

Dari hasil T-Test yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 2 perbandingan nilai
akurasi diatas, bahwa metode yang paling tinggi akurasinya untuk prediksi kelulusan
mahasiswa adalah dengan Algoritme C4.5 dengan nilai akurasi 94.33 % dan kurva ROC 0.930.
Sedangkan untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan model k-NN paling rendah tingkat
akurasinya yaitu 50.93 % dan nilai kurva ROC 0.500.

Gambar 11. Decission Tree Hasil Analisis Rapid Miner

Pada Gambar 11 diatas dapat dilihat bahwa variabel yang menentukan ketepatan
kelulusan mahasiswa adalah variabel IPK yang memiliki nilai Gain tertinggi sehingga atribut
ini menjadi root dari Decission Tree. Sedangkan variabel status perkawinan, IPS 1, IPS 2, IPS
3, umur akan menjadi variabel yang menentukan kelulusan mahasiswa dimasa yang akan
datang.

SIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan, untuk prediksi kelulusan mahasiswa yang terdiri
dari 494 record, dengan total atribut yang digunakan adalah 7 atribut sebagai paramater dan
satu atribut sebagai label dilakukan pengolahan data dengan tools RapidMiner versi 7.3
menggunakan 5 (lima) metode data mining, yaitu algoritme C4.5, k-NN, ID3, Logistic
Regression dan Naive Bayes. Dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Variabel yang menentukan ketepatan kelulusan mahasiswa adalah variabel IPK yang
memiliki nilai Gain tertinggi sehingga atribut ini menjadi root dari Decission Tree.
2. Metode yang paling tinggi akurasinya untuk prediksi kelulusan mahasiswa adalah
dengan algoritme C4.5 dengan nilai akurasi 94.33 % dan kurva ROC 0.930 dengan
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jumlah prediksi lulus tepat waktu sebanyak 313 mahasiswa dan prediksi terlambat
sebanyak 15 mahasiswa.
3. Prediksi kelulusan mahasiswa dengan model k-NN paling rendah tingkat akurasinya
yaitu 50.93% dan nilai kurva ROC 0.500 dengan jumlah prediksi lulus tepat waktu
sebanyak 209 mahasiswa dan prediksi terlambat sebanyak 123 mahasiswa.
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Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang perbandingan metode Classical, Projection Pursuit dan
Robust Principal Component Analysis dalam menganalisis data pencilan. Data yang digunakan
dalam kajian ini adalah data jumlah populasi tujuh komoditas ternak besar dan kecil pada tahun
2017 dari 22 propinsi di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah ingin mencari metode mana
yang paling kekar dalam menangani data pencilan. Hasil yang diperoleh, metode ROB-PCA
merupakan yang terbaik dibanding C-PCA dan PP-PCA dalam menganalisis pencilan, karena
dengan dua komponen utama sudah bisa menjelaskan total ragam contoh hampir 100 %
walaupun di dalamnya memuat tujuh pengamatan pencilan. Pengamatan dikategorikan sebagai
pencilan berdasarkan nilai jarak horizontal dan jarak ortogonal yang dibandingkan dengan
cutoff.sd dan cutoff.od. Berdasarkan grafik Biplot, kita dapat mengetahui keterkaitan antara
peubah dengan komponen utama, peubah dengan pengamatan dan pengamatan dengan
komponen utama.
Kata Kunci: analisis, kekar, klasik, komponen, utama.
Abstract
This article examines the comparison of Classical, Projection Pursuit and Robust
Principal Component Analysis methods for analyzing the outlier. The data used in this study is
the population number of seven large and small livestock commodities in 2017 from 22
provinces in Indonesia. The purpose of the study is to find which method is the most robust in
handling the outliers. The study shows the ROB-PCA is the best method for analyzing the
outliers compared to C-PCA and PP-PCA. It can explain the total sample variance of almost
100% even though it contains seven outliers using two main components. The observations
categorized as outliers based on horizontal distance and orthogonal distance values compared
with cutoff.sd and cutoff.od. Based on the Biplot graph, we can see the relationship between the
variables with the main components, the variables with the observations, and the observations
with the main components.
Keywords: analysis, robust, classical, component, principal.

PENDAHULUAN
Analisis komponen utama (Principal Component Analysis=PCA) adalah sebuah metode
statistik yang populer yang digunakan untuk menjelaskan struktur koragam dari data dengan
sejumlah kecil komponen. Komponen ini merupakan kombinasi linier dari peubah asal. Karena
PCA lebih concern pada penyusutan data, banyak digunakan untuk analisis data berdimensi
tinggi yang sering ditemui di chemometrics, komputer visi, teknik, genetika, dan bidang
lainnya. PCA digunakan sebagai langkah pendahuluan dari analisis, dilanjutkan dengan analisis
diskriminan, analisis cluster, atau teknik multivariat lainnya.
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Dalam pendekatan klasik, komponen pertama berkaitan dengan sumbu yang
memproyeksikan pengamatan yang memiliki ragam terbesar. Komponen kedua, ortogonal
dengan komponen pertama dan memiliki ragam terbesar selanjutnya. Demikian untuk
selanjutnya, sesuai dengan vektor ciri dari matriks koragam empirik. Sayangnya, ragam klasik
(yang dimaksimalkan) dan matriks koragam klasik (yang sedang didekomposisi) sangat sensitif
terhadap pengamatan pencilan. Akibatnya, komponen utama sering tertarik ke arah titik-titik
terpencil, dan mungkin tidak menangkap variasi dari pengamatan biasa. Karena itu, jika dalam
data terdapat pencilan, penyusutan data berdasarkan PCA klasik (C-PCA, Classical PCA)
menjadi tidak stabil.
Beberapa pendekatan telah dilakukan agar proses penyusutan data --yang mengandung
data pencilan-- berdasarkan PCA klasik, menjadi stabil. Pertama, mengganti koragam klasik
oleh penduga kekar koragam. Croux dan Haesbroeck (2000) menggunakan penduga breakdown
positif. Hasilnya lebih kekar, tapi masih kurang dalam memoderasi dimensi. Pendekatan kedua,
menggunakan metode Projection Pursuit (PP) (Hubert, Rousseeuw, dan Verboven 2002).
Metode ini memaksimalkan kekekaran ukuran penyebaran untuk mendapatkan arah
consecutive dimana titik data diproyeksikan. Gagasan ini juga telah digeneralisasi untuk
komponen utama biasa (Boente, Pires, dan Rodrigues 2002). Ini menghasilkan transparansi
algoritme yang bisa diaplikasikan ke himpunan data dengan banyak variabel dan/atau banyak
pengamatan. Pendekatan ketiga dengan metode Robust PCA (ROB-PCA) yang
menggabungkan ide PP dan penduga kekar koragam (Hubert, Rousseeuw, dan Branden 2005
dan Todorov dan Filzmoser 2009). Bagian PP digunakan untuk menginisiasi penyusutan
dimensi. Beberapa ide berdasarkan pada penduga Minimum Covariance Determinant (MCD)
diterapkan pada ruang data berdimensi rendah. Gabungan kedua pendekatan menghasilkan
penduga yang lebih akurat daripada algoritme PP.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji metode C-PCA, PP-PCA dan ROB-PCA dan
menentukan metode mana yang paling baik dalam menangani data pencilan dengan
menggunakan data studi kasus yang ruang lingkupnya adalah data jumlah populasi ternak di
Kementerian Pertanian pada tahun 2017 yang terdiri dari: ternak besar (sapi potong, sapi perah,
kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam
ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci, puyuh, dan
merpati). Data tersebut sebagai bahan acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan pengembangan peternakan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian 2017). Mengingat banyaknya peubah yang ditangani, perlu dilakukan
peringkasan peubah --tetapi tidak menyebabkan kehilangan informasi yang cukup besar-sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis.

METODE
Misalkan data asli dinyatakan dalam 𝑿𝑛𝑥𝑝 (di mana n adalah jumlah pengamatan dan p
adalah jumlah peubah awal). Metode ROB-PCA dilakukan dalam tiga langkah utama (Todorov
dan Filzmoser 2009):
1. data diolah sedemikian rupa sehingga data yang ditransformasikan berada di subruang yang
berdimensi paling banyak n-1.
2. matriks koragam S0 dibentuk dan digunakan untuk memilih k komponen yang akan berada
dalam kumpulan subruang berdimensi k dan cukup sesuai dengan data.
3. titik data diproyeksikan pada subruang ini, dimana lokasi dan scatter matrix diduga secara
kekar dari k nilai ciri 𝑙1 , 𝑙2 , …, 𝑙𝑘 yang tidak bernilai nol. Vektor ciri yang bersesuaian
adalah k komponen utama kekar. Di ruang awal berdimensi p, k komponen ini membangun
subruang berdimensi k, menghasilkan matriks 𝑷𝑝𝑥𝑘 dengan kolom-kolom ortogonal.
Penduga lokasi dilambangkan dengan p-peubah vektor kolom 𝒎 dan disebut pusat
kekekaran.
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Skor unsur dari matriks n×k (Hubert, Rousseeuw, dan Branden 2005) adalah:
𝑻𝑛𝑥𝑘 = (𝑿𝑛𝑥𝑝 -𝟏𝑛 𝒎′ )𝑷𝑝𝑥𝑘
(1)
dimana 𝟏𝑛 adalah vektor kolom dengan semua n komponen sama dengan 1.
Selain itu, k komponen utama yang kekar menghasilkan p×p matriks scatter kekar S
(Todorov dan Filzmoser 2009) dengan rank k yang diberikan oleh:
S = 𝑷𝑝𝑥𝑘 𝑳𝑘𝑥𝑘 𝑷′ 𝑘𝑥𝑝
(2)
dimana 𝑳𝑘𝑥𝑘 adalah matriks diagonal dengan elemen akar ciri 𝑙1, 𝑙2 , …, 𝑙𝑘 .
Seperti C-PCA, pada metode ROB-PCA juga saat terjadi pergeseran dan/atau
transformasi ortogonal (misalnya, rotasi atau refleksi) diterapkan pada data, pusat kekekaran
juga bergeser dan diputar sesuai dengan loading-nya. Oleh karena itu, di bawah transformasi
ini, skor tidak mengalami perubahan. Misalkan 𝑨𝑝𝑥𝑝 didefiniskan sebagai transformasi
ortogonal, A berpangkat penuh A’=A-1, 𝜇̂ 𝑥 dan 𝑷𝑝𝑥𝑘 adalah pusat ROB-PCA dan matriks
loading untuk 𝑿𝑛𝑥𝑝 . Pusat dan matriks loading ROB-PCA untuk data yang ditransformasikan
adalah XA + 𝟏𝑛 v’ = A𝜇̂ 𝑥 +v dan AP. Akibatnya, skor tetap sama (Hubert, Rousseeuw, dan
Branden 2005) di bawah transformasi ini,
T(XA′+𝟏𝑛 v′) = (XA′+𝟏𝑛 v′- 𝟏𝑛 (A𝝁
̂ 𝑥 +v) ′)AP = (X-𝟏𝑛 𝝁
̂ 𝑥 ′)P = T(X) (3)
Plot Diagnosa
Seperti halnya banyak metode kekar, tujuan dari ROB-PCA ada dua, yaitu: (1)
menemukan kombinasi linier peubah asli yang berisi sebagian besar informasi --apalagi jika
ada pencilan--, dan (2) menandai pencilan dan menentukan jenisnya (Hubert, Rousseeuw, dan
Branden 2005 dan Todorov dan Filzmoser 2009).
Kita dapat membedakan pengamatan menjadi empat jenis: (1) pengamatan biasa
membentuk satu kelompok homogen yang dekat dengan subruang PCA, (2) memiliki titik
leverage yang baik, yang terletak dekat dengan ruang PCA namun jauh dari pengamatan biasa,
(3) memiliki pencilan ortogonal, yang memiliki jarak ortogonal besar ke ruang PCA tapi tidak
bisa dilihat saat kita hanya melihat proyeksi mereka pada ruang PCA, dan (4) memiliki titik
leverage buruk, yang memiliki jarak ortogonal dan yang proyeksinya pada subruang PCA jauh
dari proyeksi umum.
Untuk membedakan antara pengamatan biasa dan ketiga jenis pencilan untuk data
berdimensi lebih tinggi, dibuat plot diagnosa atau peta pencilan. Pada sumbu horizontal diplot
jarak skor kekar masing-masing observasi, SDi, (Todorov dan Filzmoser 2009) diberikan oleh:
𝑡2

SDi = √∑𝑘𝑗=1 𝑙𝑖𝑗 , i = 1, 2, …, n
𝑗

(4)

dimana nilai tij diperoleh dari (1). Jika k=1, maka kita lebih memilih untuk memplot tanda skor
standar 𝑡𝑖 /√𝑙1 . Di sumbu vertikal dari plot diagnosa, kita tampilkan jarak orthogonal dari setiap
pengamatan ke subruang PCA, ODi, (Todorov dan Filzmoser 2009) didefinisikan sebagai:
(𝒌)
ODi = ||𝑥𝑖 -𝝁
̂ - 𝑷(𝒌) 𝒕𝒊 ||, i = 1, 2, …, n
(5)
(𝒌)
dimana 𝑥𝑖 menyatakan pengamatan ke i, 𝒕𝒊 adalah vektor skor ke i dalam ruang k komponen
utama pertama dan matriks 𝑷(𝒌) memuat k kolom pertama penduga vektor ciri.
Untuk mengklasifikasikan pengamatan, kita menggambar dua garis cutoff. Nilai cutoff
2
2
pada sumbu horizontal adalah √𝑋𝑘,0.975
ketika k>1 dan ± √𝑋1,0.975
ketika k=1 (karena kuadrat

jarak Mahalanobis dari skor berdistribusi normal menghampiri 𝑋𝑘2 ). Nilai cutoff pada sumbu
vertikal lebih sulit ditentukan, karena distribusi jarak ortogonal tidak diketahui secara pasti.
Namun, distribusi skala Khi-kuadrat 𝑔1 𝑋 2 𝑔2 memberikan hampiran yang baik dari distribusi
jarak ortogonal kuadrat yang tidak diketahui (Box 1954). Nomikos dan MacGregor (1995)
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menggunakan metode momen untuk menduga dua parameter yang tidak diketahui 𝑔1 dan 𝑔2 .
Kami lebih menyukai mengikuti pendekatan kekar. Kami menggunakan pendekatan WilsonHilferty untuk distribusi Chi-kuadrat. Ini menyiratkan bahwa jarak ortogonal ke tingkat 2/3
(2𝑔 )2/3

2

menghampiri normal dengan rataan μ= (𝑔1 𝑔2 )1/3 (1- 9𝑔 ) dan ragam σ2 = (2𝑔1 )1/3 . Kita
2

2

mendapatkan perkiraan 𝜇̂ dan 𝜎̂ 2 menggunakan MCD univariat. Nilai cutoff pada sumbu
vertikal sama dengan (𝜇̂ + 𝜎̂𝑧0.975 )3/2 dengan 𝑧0.975 = Φ−1 (0.975) sebagai kuantil 97,5%
distribusi Gaussian (Hubert, Rousseeuw, dan Branden 2005).
Bahan
Data yang digunakan dalam kajian ini adalah jumlah populasi ternak besar (x1=sapi
potong, x2=sapi perah, x3=kerbau, dan x4=kuda) dan ternak kecil (x5=kambing, x6=domba, dan
x7=babi) pada tahun 2017 dari 22 propinsi di Indonesia (Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2017).
Alat
Data diolah menggunakan Software R versi 3.4.4 (2018-03-15), Copyright (C) 2018 The
R Foundation for Statistical Computing, Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit).
Langkah Kajian
1.
2.
3.
4.

Dalam kajian ini, langkah yang dilakukan adalah:
Melakukan pra pemrosesan data
Menghitung jarak Mahalanobis dan jarak kekar dari setiap pengamatan
Menganalisis data pencilan dengan metode C-PCA, PP-PCA dan ROB-PCA
Membuat simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jarak Kekar

Setelah dilakukan pra pemrosesan data terhadap himpunan data jumlah populasi ternak
besar dan kecil dari 34 propinsi (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian 2017), ditemukan ada data kosong (missing data) yang di 12 propinsi
(Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat) sehingga
data yang diolah selanjutnya hanya yang berasal dari 22 propinsi.
Jarak Mahalanobis dan jarak kekar terlihat pada Gambar 1. Terdapat beberapa pengamatan
yang cukup jauh letaknya dari pusat data, dimana sebagian besar pengamatan mengumpul. Jarak
ortogonal dari pengamatan terhadap bidang yang dibentuk oleh dua komponen utama pertama
menunjukkan ada 7 pengamatan diidentifikasi sebagai pencilan yaitu pengamatan 2, 10, 11, 13,
14, 15, dan 21. Hal ini akan dikonfirmasi oleh metode-metode pendekatan selanjutnya.

Jarak Mahalanobis

Gambar 18. Plot Jarak Mahalanobis dan Jarak Kekar Perbandingan antar metode dan ukuran yang digunakan

Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan metode C-PCA, PPPCA dan ROB-PCA. Hasilnya diuraikan di bawah ini.
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Metode C-PCA
Hasil pengolahan dengan metode C-PCA tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Besar, Proporsi dan Proporsi Kumulatif dari Akar Ciri metode

Akar ciri
Proporsi
Kumulatif

PC1
5.49e+12
0.7242
0.7242

PC2
1.67e+12
0.2200
0.9442

PC3
2.511e+11
0.0331
0.9773

PC4
1.67e+11
0.0221
0.9994

C-PCA

PC5
2.86e+09
0.0003
0.9997

PC6
1.17e+09
0.0002
0.9999

PC7
9.80e+07
0.00001
1.00000

Berdasarkan nilai proporsi kumulatif, total ragam contoh yang dapat dijelaskan oleh dua
sumbu komponen utama sebesar 94.42 %. Dengan demikian, pengurangan tujuh peubah menjadi
dua peubah komponen utama pertama hanya mengalami kehilangan informasi sebesar 5.58%.
Hal ini relevan dengan hasil screeplot Metode C-PCA (Gambar 2).

Gambar 2. Screeplot Metode C-PCA

Berdasarkan nilai cutoff.sd=4.001595 dan cutoff.od=0, empat buah pengamatan yaitu
pengamatan: 10, 11, 13, dan 21 dinyatakan sebagai pencilan.
Grafik Biplot C-PCA dengan peubah dan pengamatan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Biplot C-PCA dengan Peubah dan Pengamatan

Setiap pengamatan (deretan skor) direpresentasikan sebagai titik dalam grafik Biplot dan
setiap peubah direpresentasikan sebagai panah. Panah secara grafis menunjukkan proporsi
ragam asli yang dijelaskan oleh (satu) dua komponen utama dan arahnya menunjukkan loading
relatif pada komponen-komponen ini.
Peubah x6 berkaitan erat dengan komponen utama pertama sedangkan peubah x1 dan x5
berkaitan erat dengan komponen utama kedua. Pengamatan ke 10 berkaitan erat dengan peubah
x6 dan pengamatan ke 11 berkaitan erat dengan peubah x5.

Metode PP-PCA
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Hasil pengolahan dengan metode PP-PCA tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Besar, Proporsi dan Proporsi Kumulatif dari Akar Ciri metode

Akar ciri
Proporsi
Kumulatif

PC1
3.55e+11
0.6139
0.6139

PC2
1.18e+11
0.2030
0.8169

PC3
8.88e+10
0.1531
0.9700

PC4
1.53e+10
0.0263
0.9963

PP-PCA

PC5
2.02e+09
0.00348
0.99978

PC6
8.05e+07
0.0004
1.0000

PC7
4.01e+06
0.00001
1.00000

Total ragam contoh yang dapat dijelaskan oleh dua sumbu komponen utama sebesar
81.69 %. Dengan demikian, pengurangan tujuh peubah menjadi dua peubah komponen utama
pertama hanya mengakibatkan kehilangan informasi 18.31%. Hal ini relevan dengan hasil
screeplot Metode PP-PCA (Gambar 4).

Gambar 4. Screeplot Metode PP-PCA

Berdasarkan nilai cutoff.sd=4.001595 dan cutoff.od=0, maka sembilan buah pengamatan
yaitu pengamatan: 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21 dan 22 dinyatakan sebagai pengamatan pencilan.
Grafik Biplot PP-PCA dengan peubah dan pengamatan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Biplot PP-PCA dengan Peubah dan Pengamatan

Peubah x1 dan x6 berkaitan erat dengan komponen utama pertama sedangkan peubah x7
berkaitan erat dengan komponen utama kedua. Pengamatan ke 10 berkaitan erat dengan peubah
x1.
Metode ROB-PCA
Hasil pengolahan dengan metode ROB-PCA tercantum pada Tabel 3.
Tabel 3. Besar, Proporsi dan Proporsi Kumulatif dari Akar Ciri metode

Akar ciri
Proporsi
Kumulatif

PC1
4.34e+11
0.7148
0.7148

ROB-PCA

PC2
1.73e+11
0.2852
1.0000

Total ragam contoh yang dapat dijelaskan oleh dua sumbu komponen utama sebesar
100%. Dengan demikian, pengurangan tujuh buah peubah menjadi dua peubah komponen
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utama pertama dapat dikatakan hampir tidak mengalami kehilangan informasi karena proporsi
kumulatifnya hampir 100% dan diperkuat dengan screeplot Metode ROB-PCA (Gambar 6).

Gambar 6. Screeplot Metode ROB-PCA

Berdasarkan nilai cutoff.sd=2,716203 dan cutoff.od=443,069.6, maka tujuh buah
pengamatan yaitu pengamatan: 2, 10, 11, 13, 14, 15, 21 dinyatakan sebagai pencilan.
Grafik Biplot ROB-PCA dengan peubah dan pengamatan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Biplot ROB-PCA dengan Peubah dan Pengamatan

Peubah x1 dan x5 berkaitan erat dengan komponen utama pertama sedangkan x7 berkaitan
erat dengan komponen utama kedua. Pengamatan ke 10 berkaitan erat dengan peubah x 5 dan
pengamatan ke 15 berkaitan erat dengan peubah x7.
Hasil perbandingan, antara metode dan ukuran yang digunakan untuk membandingkan
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perbandingan Kinerja Metode C-PCA, PP-PCA dan ROB-PCA

Ukuran Yang Dibandingkan
Proporsi kumulatif dari dua akar ciri
Jumlah pengamatan pencilan
Pengamatan
yang
merupakan
pencilan
Peubah yang berkaitan erat dengan
komponen utama 1
Peubah yang berkaitan erat dengan
komponen utama 2
Pengamatan dan peubah yang saling
yang berkaitan

C-PCA
94,42 %
4 buah
10 11 13 21
x6

PP-PCA
81,69 %
9 buah
2 10 11 13 14
15 16 21 22
x1 dan x6

ROB-PCA
≈ 100 %
7 buah
2 10 11 13 14
15 21
x1 dan x5

x1 dan x5

x7

x7

10 dengan x6 11
dengan x5

10 dengan x1

10 dengan x5 15
dengan x7

Berdasarkan Tabel 4, di antara metode C-PCA, PP-PCA dan ROB-PCA, metode ROBPCA merupakan yang terbaik dalam menganalisis pencilan. Dua komponen utama sudah bisa
PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

52

menjelaskan total ragam contoh hampir 100% walaupun di dalamnya memuat 7 pengamatan
pencilan, sedangkan metode PP-PCA dan C-PCA masing-masing hanya sebesar 81,69 % dan
94,42 %.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, kesimpulan yang dapat diambil adalah:
1. Metode ROB-PCA merupakan yang terbaik dibanding C-PCA dan PP-PCA dalam
menganalisis pencilan, karena dengan dua komponen utama sudah bisa menjelaskan total
ragam contoh hampir 100 % walaupun di dalamnya memuat 7 pengamatan pencilan.
2. Pengamatan dikategorikan sebagai pencilan berdasarkan nilai jarak horizontal dan jarak
ortogonal yang dibandingkan dengan cutoff.sd dan cutoff.od.
3. Berdasarkan grafik Biplot, kita dapat mengetahui keterkaitan antara peubah dengan
komponen utama, peubah dengan pengamatan dan pengamatan dengan komponen utama.
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Robust Logistic Regression Model on Stunting Status: A
Comparative on Some Methods
Rudi Salam, Khairil Anwar Notodiputro, Kusman Sadik
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Abstrak
Metode pendugaan kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimator (MLE)
biasanya digunakan untuk menduga parameter model regresi logistik karena efisiensinya di
bawah model parametrik. Namun, bukti menunjukkan bahwa metode ini sangat rentan terhadap
amatan terluar atau pencilan. Metode regresi logistik kekar digunakan untuk memperbaiki
masalah ini. Tulisan ini membahas kinerja pendugaan kemungkinan maksimum dan empat
penduga kekar yaitu conditionally unbiased bounded influence function (CUBIF), Mallows,
Bianco dan Yohai (BY), dan BY terboboti atau weighted BY (WBY). Sebagai terapan, akan
digunakan data status stunting provinsi di Indonesia sebagai peubah respon. Dengan melihat
statistik chi-square dan kedekatan nilai dugaan kekar dengan MLE-Clean, penduga kekar WBY
adalah yang terbaik dari keempat penduga kekar yang diperbandingkan.
Kata kunci: Pendugaan kekar, regresi logistik, status stunting.
Abstract
The maximum likelihood estimator (MLE) is usually used to estimate the logistic
regression due to its efficiency under the parametric model. However, evidence suggests that
this method is particularly vulnerable to outlying observations or outliers. The robust logistic
regression method is used to rectify this problem. This paper examines the performance of MLE
and four robust estimators, that is, conditionally unbiased bounded influence function
(CUBIF), Mallows, Bianco and Yohai (BY), and weighted BY (WBY). As an application, we
will use provincial stunting status data in Indonesia as a response variable. By looking at the
chi-square statistics and the proximity of robust estimate with MLE-Clean, the WBY estimator
is the best of the four which is compared.
Keywords: Logistic regression, robust estimation, stunting status.

PENDAHULUAN
Model regresi logistik telah banyak diterapkan pada bidang kesehatan dan ilmu-ilmu
sosial. Model ini digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari peubah penjelas terhadap
peubah respon biner. Model regresi logistik mengasumsikan peubah respon mengikuti sebaran
Bernoulli yang saling bebas yang bernilai 1 (untuk menyatakan kejadian sukses) dan 0 (untuk
menyatakan kejadian tidak sukses). Jika terdapat suatu peubah biner Y dan suatu vektor peubah
T
penjelas x = ( x1 ,, x p ) , maka bentuk dari model regresi logistik biner adalah (Ahmad, Ramli,
Midi. 2010):

P (Y = 1| X = xi ) = F ( xiT  ) =

exp ( xiT  )

1 + exp ( xiT  )

, i = 1, 2,

,n

(1)
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dimana  = ( 0 , 1 ,

,  p ) adalah vektor parameter dan F adalah fungsi sebaran kumulatif
T

yang sangat naik. Untuk menduga parameter  biasanya digunakan metode MLE karena
efisiensinya pada model parametrik. Dugaan dari MLE dapat diperoleh dengan
memaksimumkan persamaan berikut (Ahmad, Ramli, Midi. 2010)
n

ˆMLE = arg max  l (Yi , xi ;  )


(2)

i =1

di mana l (Yi , xi ;  ) = Yi ln F ( xiT  ) + (1 − Yi ) ln 1 − F ( xiT  )
yang nantinya merupakan prosedur yang efisien secara asimtotik dalam menduga  .
Cara lain untuk menduga MLE adalah dengan meminimumkan deviance, Di (  ) , (Ahmad,
Ramli, Midi. 2010) yaitu
n

ˆMLE = arg min  Di (  )


(3)

i =1





di mana Di (  ) = Yi  − ln F ( xiT  )  + (1 − Yi ) − ln 1 − F ( xiT  ) 

Dengan melakukan penurunan (2) terhadap  akan dihasilkan persamaan skor kemungkinan
(Ahmad, Ramli, Midi. 2010)

 Y − F ( x  ) x
n

i =1

i

T
i

i

=0

(4)

Solusi dari persamaan tersebut dipecahkan secara iteratif menggunakan metode NewtonRaphson atau Scoring Fisher. Namun, hasil dugaan dari MLE sangat sensitif atau mudah
dipengaruhi oleh amatan terluar dan karena itu dikatakan tidak kekar (Bianco, Martinez. 2009;
Ahmad, Ramli, Midi. 2010). Pregibon (1981, 1982) telah memberikan contoh mengenai sifat
sensitif dari MLE terhadap pencilan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini
diperlukan beberapa pilihan metode pendugaan parameter yang kekar yang sangat sedikit
dipengaruhi oleh keberadaan pencilan.
Secara umum, terdapat dua pendekatan utama untuk membuat MLE menjadi kekar pada
regresi logistik. Pertama adalah pendekatan yang menggunakan pembobotan pada fungsi skor
kemungkinan pada (4), yang disebut kelas Mallows (Mallows, 1975; Hampel, et al., 1986;
Stefanski, et al., 1986; Kunsch et al., 1989). Dua jenis penduga yang termasuk dalam kategori
ini adalah penduga tipe Mallows dan tipe Schweppe. Penduga tipe Mallows ini dianalisis lebih
dalam oleh Carroll dan Pederson (1993). Penduga tipe ini melakukan downweight suatu posisi
relatif di ruang rancangan dan seringnya menggunakan jarak Mahalanobis.
Pendekatan kekar yang kedua adalah seperti yang diusulkan oleh Pregibon (1982), Copas
(1988), Bianco dan Yohai (1996), dan Croux dan Haesbroeck (2003). Pendekatan ini bekerja
menggunakan fungsi objektif pada (3). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menerapkan dan
membandingkan beberapa metode pendugaan regresi logistik kekar dari kedua pendekatan,
termasuk membandingkan dengan MLE. Sebagai terapan, akan digunakan data status stunting
provinsi di Indonesia sebagai peubah respon.

METODE
Pada tulisan ini akan diterapkan dua peduga dari masing-masing pendekatan. Dari
pendekatan pembobotan fungsi skor kemungkinan akan diterapkan penduga CUBIF dan
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penduga MALLOWS, sedangkan dari pendekatan fungsi objektif akan diterapkan penduga BY
dan penduga WBY.
Penduga CUBIF dan MALLOWS
Carroll dan Pederson (1993) menuliskan bahwa penduga kekar utama untuk model
regresi logistik (1) adalah solusi dari persamaan berikut

 w x Y − F ( x  ) − c ( x ,  ) = 0
n

i i

T
i

i

(5)

i

i

dimana wi adalah pembobot yang tergantung pada xi , yi , atau keduanya dan c ( xi ,  ) adalah
fungsi koreksi untuk menjamin konsistensi. Jika wi  1 dan c ( xi ,  )  0 , maka (5) adalah
penduga dari regresi logistik biasa. Jika wi = w ( xi , xiT  ) dan c ( xi , xiT  )  0 , maka penimbang

hanya tergantung pada desain, dan penduga disebut kelas Mallows. Dengan demikian, penduga
ini mewakili suatu penduga weighted maximum likelihood. Stefanski (1985) menyarankan
untuk menurunkan penimbang melalui jarak Mahalanobis kekar pada vektor kovariat x . Pada
akhirnya, jika wi = w ( xi , xiT  , Yi ) , maka penduga disebut kelas Schweppe (Kunsch et al., 1989;
Hampel, et al., 1986). Penduga Schweppe dikenal juga sebagai penduga CUBIF. Penduga
Schweppe mencakup hampir semua hal, tetapi penduga tersebut hanya masuk akal ketika
persamaan pendugaannya conditionally unbiased dengan syarat x (Carroll dan Pederson,
1993), yaitu
E  w ( xi , xiT  , Yi ) Yi − F ( xiT  ) − c ( xi ,  )  = 0
(6)


Penduga BY dan WBY
Pada pendekatan kekar yang menggunakan fungsi objekttif, dimulai dari Pregibon (1982)
yang bekerja secara langsung dengan fungsi objektif pada (3). Pregibon (1982) mengganti
fungsi deviance pada (4) dengan suatu penduga kekar yang didefinisikan dengan





ˆ = arg min    Di ( xiT  , yi ) 
n



(7)

i =1

dimana λ adalah fungsi Huber yang sangat naik. Penduga ini dibuat untuk memberikan
pembobot yang kecil untuk amatan yang dianggap tidak baik oleh model. Namun, penduga ini
tidak menurunkan penimbang pada pengamatan yang berpengaruh pada ruang rancangan dan
tidak konsisten. Oleh karena itu, Bianco dan Yohai (1996) meningkatkan metode ini dan
hasilnya adalah konsisten dan lebih kekar dibandingkan penduga Pregibon dengan
mendefinisikan



(

) (

)

 = arg min    D ( xiT  , yi ) + G F ( xiT  ) + G 1 − F ( xiT  ) 



i =1
n

(8)

Nilai ρ yang dipilih oleh Bianco dan Yohai (1996) adalah tertutup, bisa diturunkan, dan
merupakan fungsi tidak turun yang didefinisikan
 x − x 2 2k , jika x  k
 ( x) = 
(9)
, selainnya
k 2

(

)

dimana k adalah bilangan positif, G ( x ) =   ( − ln u ) du dan  ( x ) =  ' ( x ) , tetapi
x

0

ditekankan juga bahwa dimungkinkan untuk menggunakan nilai ρ yang lain. Croux dan
Haesbroeck (2003) memperluas penduga BY dengan memasukkan pembobot untuk
mengurangi pengaruh dari pengamatan terluar pada ruang kovariat. BY terboboti (WBY)
dinamakan juga penduga Croux dan Haesbroeck (CH) yang didefinsikan sebagai berikut
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(

) (

)

 = arg min  w ( xi )   D ( xiT , yi ) + G F ( xiT  ) + G 1 − F ( xiT  ) 



i =1
n

(10)

dimana pembobot w ( xi ) supaya menjadi fungsi menurun dari jarak Mahalanobis kekar,
dihitung menggunakan penduga Minimum Covariance Determinant (MCD) yaitu
1 jika RDi2   p2 ,0.975
w ( xi ) = 
0

selainnya

(11)

Penduga WBY ini tetap konsisten karena pembobotan hanya dikenakan pada peubah
prediktor. Tetapi, prosedur pembobotan yang digunakan juga mengurangi pembobot dari titik
leverage yang baik, yang seharusnya tidak perlu, sehingga bisa menyebabkan hilangnya
efisiensi.
Aplikasi Data Riil
Sebagai terapan dari penduga-penduga yang sudah dijelaskan di atas, akan digunakan
data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan
Tahun 2015. Amatan pada penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Peubah
respon dan peubah penjelas yang digunakan pada penelitian ini dirangkum pada Tabel 1.
Peubah-peubah tersebut akan diolah menggunakan metode regresi logistik biasa dan regresi
logistik kekar dengan empat metode pendugaan.
Tabel 1. Daftar peubah respon dan peubah penjelas

Peubah
Peubah respon
- Status stunting provinsi
Peubah penjelas:
- Indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM)
- Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

Keterangan
0: Stunting tidak berat/serius
1: Stunting berat/serius
Kontinu
Kontinu

Pada penelitian sebelumnya yang menggunakan data riil (Ahmad, Ramli, Midi. 2010;
Croux, Haesbroeck. 2003), telah digunakan data vaso dan data leukemia untuk membandingkan
keempat metode pendugaan. Hasil dengan menggunakan data vaso, diperoleh urutan penduga
dari yang terbaik adalah BY, WBY, CUBIF, MALLOWS, sedangkan pada data leukemia
urutannya adalah WBY, MALLOWS, BY, CUBIF.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum melakukan pendugaan menggunakan metode kekar, perlu dilakukan eksplorasi
terhadap data, apakah memang data memuat pencilan sehingga memang perlu digunakan
metode regresi logistik kekar. Pendeteksian pencilan pada regresi logistik bisa menggunakan
plot dari sisaan Pearson. Gambar 1 adalah hasil plot antara nomor amatan dan sisaan Pearson
dari data status stunting. Dari Gambar 1 terllihat bahwa diduga terdapat pencilan pada data yang
ada (titik dengan lingkaran merah). Dengan kondisi data seperti ini, maka metode regresi
logistik kekar bisa digunakan.
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Gambar 1. Plot antara nomor amatan dan sisaan Pearson

Setelah laik untuk digunakan metode kekar, akan diilustrasikan perilaku dari keempat
metode pendugaan parameter regresi logistik kekar yang digunakan dalam penelitian yaitu
pendugaan CUBIF, MALLOWS, BY, dan WBY. Hasil dari pendugaan koefisien dan galat baku
akan disajikan untuk data asli dan data modifikasi. Data modifikasi adalah data asli dengan
pengamatan pencilan yang sudah dihilangkan. Penduga yang baik adalah penduga yang dugaan
parameternya dekat dengan penduga MLE dari data modifikasi (data tanpa pencilan).
Kordzakhia et al (2001) menyarankan kriteria lain untuk mengevaluasi kinerja dari berbagai
penduga kekar. Kriteria tersebut adalah statistik chi-square berdasarkan transformasi arcsin
2
arc
(Dobson, 1990) yang didefinisikan sebagai berikut
n

2
 arc
=  4 arcsin yi − arcsin  i 
i =1

dimana

 i adalah peluang fit untuk i = 1, 2,

2

(12)

2
, n . Semakin kecil nilai arc
semakin baik

kebaikan suai.
Tabel 2 Parameter duga, galat baku, dan ukuran kebaikan suai data status stunting provinsi untuk penduga MLE, MLE-Clean,
CUBIF, MALLOWS, BY dan WBY

Metode
Pendugaan
MLE
MLE-Clean
CUBIF
MALLOWS
BY
WBY

Intersep
Koef.
142.19
210.59
150.51
175.88
146.57
156.27

IPKM
g.b.
60.66
91.31
64.46
75.12
55.57
84.34

Koef.
-37.41
-91.96
-47.33
-61.79
-38.56
-68.24

g.b.
19.93
35.80
22.50
26.84
78.93
50.77

Rata-rata
pengeluaran/kapita
Koef.
g.b.
-9.05
4.26
-11.97
5.89
-9.27
4.44
-10.58
5.05
-9.33
4.67
-8.88
4.51

χ2arc
51.88
46.08
49.48
48.83
51.91
44.66

Tabel 2 menampilkan parameter duga dan galat baku duga untuk berbagai prosedur
termasuk MLE-Clean yang adalah dugaan MLE setelah pengamatan (#33) dikeluarkan.
Penduga yang baik adalah yang mempunyai dugaan parameter dekat dengan MLE-Clean.
Dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa dugaan MALLLOWS dan WBY adalah dekat dengan dugaan
MLE-Clean. Tetapi nilai statistik chi-square dari MALLOWS lebih besar dibandingkan WBY,
karena itu, WBY adalah penduga terbaik untuk data status stunting provinsi karena memberikan
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nilai chi-square yang paling kecil dan dugaannya lebih dekat ke MLE-Clean. Urutannya
penduganya adalah WBY, MALLOWS, CUBIF, dan BY.
Hasil juga menunjukkan bahwa dugaan MALLOWS dan WBY sangat terpengaruh ketika
pengamatan yang berpengaruh dikeluarkan dari data. Dapat diamati bahwa dugaan parameter
dan galat baku dari keduanya menjadi besar karena tanpa amatan berpengaruh, kumpulan data
sisanya berada dalam situasi pemisahan quasi-complete (Albert dan Anderson, 1984) dengan
sedikit overlap antara amatan yi = 0 dan yi = 1 . Dengan demikian, model hampir tidak bisa
ditentukan. Karena alasan ini, MALLOWS dan WBY men-downweight amatan ini dan
meningkatkan nilai koefisien dan galat baku. Dugaan parameter dan galat baku dari kedua
penduga dekat dengan dugaan MLE-Clean. Bagaimanapun, WBY mempunyai nilai chi-square
terkecil, oleh karena itu penduga WBY memberikan hasil terbaik untuk data ini.

SIMPULAN
Untuk terapan menggunakan data riil, urutan terbaik dari beberapa pendugaan parameter
menggunakan regresi logistik kekar tidak selalu sama antara satu data dan data yang lain.
Sehingga untuk menentukan metode yang terbaik masih harus melakukan pengolahan pada
semua metode yang ada. Oleh karena itu, studi lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki
metode penduga yang lebih cocok untuk melayani amatan terluar pada regresi logistik.
Sayangnya, umumnya metode kekar bergantung pada downweighting sederhana pengamatan
yang jauh pada ruang rancangan tanpa memperhatikan apakah pengamatan tersebut
misspecified atau tidak, apakah pengamatan tersebut titik leverage yang baik atau tidak, dan
pengaruh apa yang mereka miliki terhadap model.
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Abstrak
Ujian pendadaran proyek tugas akhir adalah fase yang biasanya dilalui seorang
mahasiswa sebelum mendapatkan gelar akademik untuk jenjang Strata-1 (S-1). Pada
pendadaran tersebut mahasiswa akan berusaha untuk mempertahankan tugas akhir buatannya
di hadapan tim penguji yang terdiri dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Permasalahan
yang timbul adalah penjadwalan ujian pendadaran yang harus menyesuaikan waktu beberapa
dosen penguji, ketersediaan ruangan dan sesi untuk ujian pendadaran. Algoritme Genetika (GA)
merupakan salah satu metode optimasi yang biasa digunakan untuk melakukan penjadwalan,
termasuk penjadwalan ujian pendadaran. Namun GA secara umum cenderung kesulitan
menemukan solusi untuk permasalahan kompleks seperti penjadwalan ujian pendadaran dengan
cepat. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan suatu pendekatan yang memodifikasi GA
secara umum. Modifikasi dilakukan pada tahap mutasi gen dengan menambahkan konsep
repetitive random (RR). Adapun representasi gen yang digunakan pada penelitian ini bisa
menampung beberapa info seperti: dosen penguji, mahasiswa, ruangan, sesi, dan hari. Setelah
melakukan uji coba, diketahui sistem dengan pendekatan RR membutuhkan rata-rata waktu
eksekusi 2.30 detik untuk menemukan 2 solusi dengan nilai n=7. Dari penelitian ini, diketahui
juga bahwa frekuensi mutasi mempengaruhi jumlah generasi yang dihasilkan untuk mencari
solusi. Dengan kata lain, penggunaan konsep RR dan seringnya proses mutasi akan lebih cepat
menghasilkan solusi dibandingkan GA pada umumnya.
Kata Kunci: Algoritme Genetika, Penjadwalan, Repetitive Random, Ujian Pendadaran
Abstract
Final project exam is a stage student usually passed through to obtain academic degree
in undergraduate degree (S1). On that exam, student will make attempt to defense his final
project in front of boards of examiners, included examiner lecturer and advisor lecturer. The
problem occurred then, is that how the final exam schedule which should adjust several
lecturer’s teaching schedule, room availability and final project exam sessions. Genetics
Algorithm (GA) is one of the optimization methods, commonly used for scheduling, one of those
is final exam scheduling. However, GA generally tends to be difficult in finding solution for
more advanced problem such as quick scheduling. This research proposes an approach which
modify GA for scheduling problems. Modification done through the mutation process by
accumulating repetitive random (RR) concept. Gen representation which used in this approach
could accommodate information such as examiner lecturer, students, rooms, sessions and days.
By doing an experiment, it is obtained that system using RR approach needs average execution
time for 2.30 seconds to find 2 solutions on n=7. It is acknowledged from this research that
mutation frequency can influence the amount of generation resulted to find solution. So that the
use of RR concept and the frequent mutation process can obtain solution faster than the
common GA.
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PENDAHULUAN
Ujian pendadaran proyek tugas akhir adalah fase yang biasanya dilalui seorang
mahasiswa sebelum mendapatkan gelar akademik untuk jenjang Strata-1 (S-1). Pada
pendadaran tersebut mahasiswa akan berusaha untuk mempertahankan tugas akhir buatannya
dihadapan tim penguji yang terdiri dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Masalah
administratif yang kemudian muncul saat akan menyelenggarakan suatu ujian pendadaran
adalah membuat jadwal. Membuat jadwal untuk penyelenggaraan pendadaran proyek tugas
akhir bisa menjadi kompleks karena beberapa faktor. Faktor pertama, seorang pembuat jadwal
harus memperhatikan jadwal kegiatan dosen yang akan bergabung sebagai tim penguji.
Mengingat padatnya jadwal kegiatan dosen, seorang pembuat jadwal harus memperhatikan
kegiatan dosen di dalam dan di luar kampus. Tidak jarang juga seorang pembuat jadwal harus
melakukan komunikasi secara intens melalui telepon atau pesan singkat untuk mengetahui
jadwal kegiatan seorang dosen. Kompleksitas untuk membuat jadwal juga akan bertambah
seiring dengan bertambahnya jumlah dosen yang akan bergabung sebagai tim penguji. Faktor
kedua yang menambah kompleksitas pembuatan jadwal adalah jumlah ruang dan sesi yang
tersedia untuk menyelenggarakan ujian pendadaran proyek tugas akhir. Seringkali dijumpai
pada suatu institusi akademik, suatu ruangan digunakan untuk menyelenggarakan ujian
pendadaran dari program studi atau fakultas yang berbeda-beda. Hal ini mewajibkan seorang
pembuat jadwal untuk berkoordinasi juga dengan pihak-pihak lain yang memiliki hak
menggunakan ruangan tersebut. Jika seorang pembuat jadwal tidak memperhatikan kedua
faktor ini, maka bisa jadi jadwal pendadaran yang sudah dibuat harus dibatalkan dan dibuat
ulang karena adanya terbentur dengan jadwal lainnya. Membuat ulang suatu jadwal pendadaran
juga memerlukan usaha yang tidak sedikit karena harus memastikan jadwal yang dibuat tidak
berbenturan dengan jadwal lainnya. Hal ini juga memberikan dampak pada lamanya waktu
tunggu mahasiswa untuk mendapatkan jadwal ujian pendadaran.
Salah satu metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks
seperti di atas adalah Genetic Algorithm. Genetic Algorithm (GA) adalah metode optimasi yang
meniru perilaku evolusi biologis untuk memecahkan suatu masalah tertentu secara terprogram
(Obaid et al., 2012). Pada awalnya GA hanya digunakan sebagai algoritme untuk mencari nilai
parameter yang optimal. Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini GA biasa
diaplikasikan pada berbagai konteks permasalahan seperti: pembelajara mesin, peramalan,
pemrograman otomatis, dan sebagainya. Penerapan GA untuk mencari solusi dari suatu
permasalahan memiliki beberapa kelebihan antara lain (Tabassum, 2014) :
1. GA mampu menghasilkan solusi dari sembarang permasalahan optimasi dengan pendekatan
kromosom.
2. GA mampu menangani permasalahan dipengaruhi oleh banyak faktro dan memiliki banyak
solusi.
3. GA lebih lebih sederhana dan lebih mudah digunakan daripada algoritme optimasi lainya.
4. GA memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat diterapkan pada platform yang
berbeda-beda dengan mudah.
Kemampuan GA untuk menemukan solusi yang optimal di berbagai bidang sudah
banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian, seperti: penelitian di bidang distribusi logistik
untuk menyelesaikan permasalahan Travelling Salesman Problem (Borna and Hashemi, 2014)
dan (Taiwo, Mayowa and Ruka, 2013), di bidang biologi untuk optimalisasi parameter dalam
deteksi inti sel (Szénási and Vámossy, 2013), di bidang rekayasa perangkat lunak untuk
meakukan pengujian perangkat lunak (Sharma, Patani and Aggarwal, 2016), dan di bidang
ekonomi untuk menentukan parameter pada fungsi produksi Cobb-Douglas (Mateescu, 2010).
Selain digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan optimalisasi, GA juga sangat
handal untuk menangani masalah penjadwalan. Beberapa jadwal yang berhasil dibuat
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menggunakan GA antara lain adalah: jadwal penggunaan sumber daya pada perusahaan wellservice (Brezulianu, Fira and Fira, 2012), jadwal transit untuk kendaraan umum (Johar, Jain
and Garg, 2016), jadwal jaga perawat di rumah sakit (Kim et al., 2014) dan jadwal penggunaan
mesin di pabrik (Li and Chen, 2010) dan (Nazif, 2012). Di Indonesia sendiri, metode GA sering
diaplikasikan untuk membuat jadwal di suatu institusi pendidikan seperti sekolah atau
universitas.
Penelitian (Saryanti and Wijanegara, 2017) yang menggunakan GA untuk pembuatan
jadwal mata pelajaran di suatu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Beberapa constraint yang
digunakan pada penelitian ini antara lain: jumlah maksimal mengajar dalam satu hari, daftar
mata pelajaran dan guru pengampunya, serta definisi satu jam pelajaran. Namun, pada penelitian
ini tidak ada penjelasan seputar representasi kromosom yang digunakan untuk menghasilkan
jadwal. Pembahasan secara mendetil hanya dilakukan pada bagian penentuan beban mengajar
guru dan bukan pada proses evolusi untuk menghasilkan jadwal mengajar. Meskipun hasil
eksperimen pada penelitian ini menunjukkan sistem yang dibuat mampu menghasillkan jadwal
mengajar yang cukup efektif dan efisien, penelitian ini tidak menunjukkan luaran asli dari sistem
dalam bentuk jadwal mengajar.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh (Puspaningrum, Djunaidy and Vinarti, 2013).
Pada penelitian ini, GA digunakan untuk menghasilkan solusi berupa jadwal mata kuliah di suatu
institut. Penelitian ini memberikan batasan bahwa jadwal yang dihasilkan adalah jadwal mata
kuliah untuk satu jurusan saja yaitu Sistem Informasi. Adapun beberapa constraint yang
digunakan pada saat pembuatan jadwal menggunakan GA antara lain adalah: jumlah dosen,
jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliah, serta ketersediaan waktu dan ruang kelas. Meskipun
memiliki constraint yang cukup lengkap untuk menghasilkan jadwal yang baik, penelitian ini
juga tidak membahas secara mendalam terkait representasi gen yang digunakan selama proses
evolusi terjadi. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas secara detil fungsi fitness yang
digunakan untuk mengukur kesesuaian kromosom yang dihasilkan dari proses evolusi. Dari hasil
pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, diketahui bahwa untuk menghasilkan jadwal yang
baik pada satu jurusan dibutuhkan waktu ± 3 menit.
Penelitian yang menerapkan GA untuk membuat jadwal di perguruan tinggi juga pernah
dilakukan oleh (Suhartono, 2015). Namun, sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada
penelitian ini, jadwal yang dihasilkan oleh GA adalah jadwal penggunaan laboratorium
komputer. Pada penelitian ini, constraint yang digunakan antara lain adalah: hari aktif
perkuliahan, bobot SKS mata kuliah yang akan diselenggarakan, dan aturan bahwa seorang
dosen dan mahasiswa hanya bisa berada di satu kelas pada satu waktu. Penelitian ini
menggunakan kromosom yang terdiri dari 60 gen dengan asumsi ruangan laboratorium yang
akan dijadwalkan hanya satu ruangan. Sedangkan pada fungsi fitness yang digunakan berlaku
sifat seperti poin pinalti, dimana setiap aturan pada constraint dilanggar maka akan diberikan
nilai pinalti. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, terlihat bahwa metode
GA yang digunakan mampu menghasilkan jadwal sesuai dengan constraint yang telah di
tetapkan. Namun pada penelitian ini tidak dibahas berapa lama waktu yang digunakan untuk
menghasilkan solusi dan berapa nilai fitness akhir yang dihasilkan oleh solusi.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dibahas di atas, belum terlihat peneliti yang
menggunakan metode GA untuk menghasilkan jadwal ujian pendadaran Tugas Akhir
mahasiswa. Oleh sebab itu, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah menghasilkan
generasi dan solusi terbaik dari Algoritme Genetika yang nantinya akan digunakan untuk
penjadwalan ujian pendadaran Proyek Tugas Akhir. Bagian selanjutnya dalam artikel ini akan
membahas tentang metode yang digunakan pada penelitian kali ini, hasil dan pembahasan, serta
yang terakhir adalah kesimpulan penelitian.
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METODE
Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
penjadwalan tugas akhir. Pada penelitian ini metode yang dibahas antara lain : constraint atau
kendala yang digunakan, representasi gen yang digunakan, dan usulan sistem GA yang
menerapkan konsep repetitive random (RR).
Kendala-kendala (Constraints) yang digunakan dalam proses Algoritme Genetika
Menurut (Burke and Petrovic, 2002) terdapat dua contraint/batasan dalam penyusunan
penjadwalan yaitu hard constraint (harus terpenuhi) dan soft constraint (diupayakan untuk
terpenuhi). Hard constraint adalah batasan yang harus terpenuhi sedangkan soft constraint
adalah batasan yang tidak selalu terpenuhi dalam proses pembentukan jadwal. Meskipun
s i f a t n ya tidak harus terpenuhi, solusi yang dihasilkan sebaiknya memenuhi ketentuan soft
constraint.
Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu batasan dalam penyusunan jadwal yang bersifat
harus dipenuhi (hard constraints) dan tidak harus dipenuhi (soft constraints), tetapi tetap
menjadi acuan dalam proses pembuatan jadwal (Mawaddah and Mahmudy, 2006).
Penelitian ini menggunakan constraint yang dimaksudkan agar model bisa menghasilkan
sistem yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Program Studi Teknik
Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta sebelumnya. Constraint ini juga digunakan
untuk menentukan nilai fitness untuk perhitungan algoritme genetika. Adapun poin-poin yang
penulis tetapkan sebagai constraint pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Total mahasiswa yang dapat dijadwalkan dalam 1 kali menjalankan GA pada sistem
ini adalah 20 mahasiswa.
2. Tidak boleh ada mahasiswa yang dijadwalkan lebih dari satu kali di dalam 1 individu
kromosom dan setiap siswa harus mendapatkan 1 slot jadwal pada setiap individu
kromosom.
3. Jumlah dosen yang harus ada di ruang ujian pendadaran adalah 3 orang.
4. Jumlah ruangan yang bisa digunakan secara bersamaan untuk ujian pendadaran
dalam satu waktu adalah dua ruangan.
5. Tidak boleh ada dosen yang dijadwalkan di 2 ruang kelas pada waktu yang
bersamaan.
Dari kelima constraint tersebut dibuat dalam bentuk komponen Algoritme Genetika.
Terdapat 10 orang dosen yang sudah berhak untuk menjadi dosen penguji ujian pendadaran.
Teknis pelaksanaan ujian pendadaram adalah dalam 5 hari kerja (senin s/d jumat) dan hanya
menggunakan 2 ruangan. Dalam satu hari ujian pendadaran terdapat 4 sesi ujian pendadaran,
sehingga dalam 1 ruangan digunakan untuk 2 sesi ujian pendadaran.
Representasi Gen
Berdasarkan teknis pelaksanaan ujian pendadaran yang sudah dijelaskan, maka
komponen Algoritme Genetika yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima Gen yang
membentuk menjadi sebuah subkromosom. Satu kromosom terdiri dari empat subkromosom.
Satu individu mempunyai lima kromosom, dan satu populasi terdiri dari sepuluh individu. Lima
gen tersebut digunakan untuk pengelompokkan kode dosen (3 gen), kode mahasiswa (1 gen),
dan kode ruangan (1 gen). seperti terlihat pada Gambar 1.

D1

D2

D3

M

R

Ket :
D1 : Dosen Ketua Penguji
D2 : Dosen Penguji 1
D3 : Dosen Penguji 2
M : Mahasiswa
R : Ruangan

Gambar 1. Gen yang membentuk 1 subkromosom
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Subkromosom yang terbentuk, dikelompokkan untuk menjadi sebuah kromosom. Dalam
penelitian ini satu kromosom terdiri dari empat subkromosom, seperti terlihat pada Gambar 2.
D1

D2

D3

M

R

D1

D2

D3

M

R

D1

D2

D3

M

R

D1

D2

D3

M

R

Gambar 2. Subkromosom yang membentuk 1 kromosom

Setelah pengelompokkan kromosom, dikelompokkan menjadi sebuah individu. Dalam
penelitian ini satu individu terdiri dari lima kromosom, seperti terlihat pada Gambar 3.
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R
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R
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R
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R

D1

D2

D3

M

R
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R
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R
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Gambar 3. Kromosom yang membentuk 1 Individu

Sistem yang diusulkan
Secara umum Algoritme Genetika diawali dengan men-generate 10 individu (1 populasi).
Berikutnya, masing-masing individu di dalam populasi akan dihitung nilai fitness-nya untuk
mencari 2 individu dengan nilai fitness yang terbaik (nilai mendekati nol). untuk
dikawinsilangkan (cross over). Proses cross over akan menghasilkan 2 individu baru
(offspring). Offspring nilai fitness terbaik akan menggantikan individu dengan nilai fitness yang
paling buruk (nilai fitness negatif) di dalam populasi.
Selanjutnya sistem akan mengevaluasi nilai x mod n, dimana x adalah bilangan bulat hasil
random dan n adalah bilangan bulat yang menentukan frekuensi mutasi sistem, maka mutasi
akan dilakukan. Terakhir, sistem akan menghitung lagi nilai fitness setiap individu dan jika ada
individu dengan nilai fitness = 0 maka sistem akan berhenti, namun jika tidak, maka sistem
mengulang proses. Alur Algoritme Genetika secara umum terlihat pada Gambar 4.
Generate 10 Individu
yang membentuk 1
Populasi

Mulai

Ambil Individu yang
mendekati nol

Cari Nilai
Fitness Terkecil

Hitung Nilai
Fitness

Tidak

Cari 2 Nilai Fitness terbaik
(mendekati nol),
Untuk di Cross-kan

Kondisi Mutasi
Terpenuhi?
(x mod n = 0)

Tidak

Ya

Mutasi

Selesai
Ya

Nilai Fitness sudah
sesuai yg diinginkan
(Nilai Nol)?

Gambar 4. Flowchart pencarian komposisi terbaik pada Algoritme Genetika
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Sistem algoritme genetika secara umum pada Gambar 4, diindikasikan kesulitan
menemukan solusi untuk permasalahan kompleks, seperti permasalahan jadwal ujian
pendadaran proyek tugas akhir.
Untuk itu pada penelitian ini, diusulkan suatu pendekatan baru yang memodifikasi GA
untuk yang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks. Modifikasi dilakukan pada proses
mutasi dengan menambahkan konsep repetitive random (RR). Pada proses mutasi di sistem GA
yang umum, setiap gen dari masing-masing individu memiliki peluang yang sama untuk
dimutasi (diubah nilai gennya). Hal ini menyebabkan hasil mutasi bisa menghasilkan individu
dengan nilai fitness yang lebih baik atau lebih buruk. Sedangkan proses mutasi dengan konsep
RR, hanya melakukan mutasi gen pada lokasi gen jadwal yang bentrok. Perbedaan proses
mutasi antara GA secara umum dengan GA menggunakan RR, dapat dilihat pada Gambar 5.
Cari individu dengan
nilai terkecil

Cari individu dengan
nilai terkecil

Cari lokasi gen jadwal
yang bentrok

Random nilai gen pada
lokasi tersebut
Random nilai gen pada
lokasi tersebut

Hitung nilai fitnes

Individu hasil mutasi

Ya

Masih ada gen jadwal
yang bentrok?

Tidak

Individu hasil mutasi

(b)

(a)

Gambar 5. Perbedaan proses mutasi (a) GA secara umum (b) GA menggunakan RR

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian sesuai dengan metode yang sudah
dijabarkan pada bagian sebelumnya. Mula-mula sistem akan men-generate 1 populasi yang
terdiri dari 10 individu. Adapun contoh hasil representasi gen pada individu yang di-generate
oleh sistem seperti terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Representasi Gen pada Individu

Berdasarkan Gambar 6, terlihat komposisi jadwal yang dituliskan dalam bentuk angka.
Terdapat 5 baris yang menunjukan hari pelaksanaan ujian pendadaran, yaitu hari Senin s/d
Jumat. Terdapat 4 kolom yang menunjukan sesi dan ruangan ujian pendadaran. Garis (-) di
depan angka bukan sebagai tanda nilai angka (minus) melainkan digunakan sebagai pemisah
angka. Nilai fitness yang dihasilkan (-2) berdasarkan perhitungan constraint yang artinya
terdapat 2 orang dosen yang terjadwal lebih dari satu sesi/ruang (bentrok). Kode dosen yang
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bentrok ditunjukkan dengan kode 10 yang lebih dari 1 hari yaitu hari senin sesi 2 ruang 1 dan
2. Kode dosen 7 dan 5 yang bentrok pada hari selasa sesi 2 ruang 1 dan 2.
Untuk mengevaluasi kinerja sistem, dilakukan 2 jenis pengujian. Pengujian pertama
bertujuan membandingkan performa antara sistem GA secara umum dengan sistem GA yang
sudah menerapkan repetitive random (RR). Sedangkan pengujian yang kedua bertujuan untuk
melihat pengaruh nilai n sebagai variabel yang menentukan mutasi dengan jumlah solusi yang
ditemukan pada sistem yang menggunakan pendekatan repetitive random (RR).
Pengujian pertama dimulai dengan menjalankan sistem yang belum menerapkan
repetitive random. Pengujian ini dijalankan dengan batasan generasi mulai dari 1000 generasi
hingga 10.000 generasi. Nilai n yang digunakan sebagai syarat mutasi pada pengujian ini adalah
n=7. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa proses pencarian solusi yang berjalan sampai
dengan generasi ke-10.000 tidak menghasilkan kromosom solusi (nilai fitness bernilai nol).
Hasil lengkap dari pengujian ini terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Percobaan Pencarian Solusi Menggunakan Non-Repetitive Random

Percobaan
ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Batas Maksimum
Generasi
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Iterasi yang
dijalankan
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Jumlah solusi yang
ditemukan

Waktu Eksekusi
(detik)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.38
13.94
20.37
31.45
43.12
49.30
58.68
64.06
78.43
67.46

Selanjutnya, 10 percobaan juga dilakukan pada sistem yang menggunakan RR. Hasil
pengujian kali ini menunjukkan, sistem RR jauh lebih unggul dibandingkan sistem GA secara
umum dalam hal menemukan solusi. Hasil lengkap pengujian menggunakan sistem RR ini dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Percobaan Pencarian Solusi Menggunakan Repetitive Random n=7

Percobaan
ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Batas Maksimum
Generasi
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Iterasi yang
dijalankan
35
82
69
73
80
56
68
74
67
50

Jumlah solusi yang
ditemukan

Waktu Eksekusi
(detik)
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

1,75
2,43
2,30
2,46
2,36
2,25
2,44
2,50
2,28
2,26

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, dari 10 percobaan yang dilakukan pada masingmasing sistem, sangat jelas terlihat bahwa sistem dengan RR memiliki performa yang lebih baik
dibandingkan sistem GA pada umumnya. Hal ini terbukti dari rata-rata waktu yang dibutuhkan
oleh RR dalam menemukan solusi yaitu 2.30 detik. Sedangkan pada sistem GA pada umumnya
masih belum menemukan solusi meskipun sudah berjalan selama 1 menit. Selain itu, sistem
dengan konsep RR selalu menyediakan minimal 1 solusi pada generasi terakhir. Adapun grafik
perbandingan waktu proses untuk 10 percobaan dapat dilihat pada Gambar 7.
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GA secara Umum
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PERCOBAAN KEGambar 7. Grafik Perbandingan Waktu untuk Menemukan Solusi

Pengujian kedua akan berfokus pada sistem RR. Pada pengujian ini akan dicari pengaruh
frekuensi mutasi terhadap kecepatan sistem menghasilkan solusi. Untuk itu nilai variabel n akan
divariasikan dan dieksekusi sebanyak 10 kali dengan maksimal 1000 iterasi. Nilai variasi n
berturut-turut adalah 7, 50, 75, 100. Nilai n tersebut diambil dengan asumsi semakin besar
nilainya maka semakin jarang mutasi yang dilakukan oleh sistem. Semakin jarang mutasi
banyak generasi yang harus di-generate oleh sistem untuk mendapatkan solusi. Adapun hasil
lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Percobaan
ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 3. Pengaruh Frekuensi Mutasi Terhadap Jumlah Generasi untuk Mendapatkan Solusi
Variasi nilai n
n=7
n=50
n=75
n=100
Jumlah
Iterasi
Jumlah
Iterasi
Jumlah
Iterasi
Jumlah
Iterasi
solusi
yang
solusi
yang
solusi
yang
solusi
yang
ditemukan dijalankan ditemukan dijalankan ditemukan dijalankan ditemukan dijalankan
1
69
1
814
1
138
1
273
2
13
4
321
2
371
4
434
1
35
1
270
1
198
1
661
4
39
2
447
2
627
3
793
1
57
1
630
4
658
8
172
2
71
1
561
1
560
2
905
4
57
4
350
2
560
6
918
3
41
2
462
2
300
2
879
1
44
2
23
4
934
6
683
1
32
2
236
2
488
4
450

Berdasarkan Tabel 3, ditampilkan perbedaan hasil rata-rata solusi dan generasi yang
menghasilkan solusi berdasarkan nilai n. Sistem yang menggunakan nilai n=7, secara rata-rata,
menemukan solusi pada generasi ke-45.8 dan jumlah solusi yang ditemukan adalah 2 solusi.
Untuk sistem yang menggunakan nilai n=50, secara rata-rata, menemukan solusi pada generasi
ke-411.4 dan jumlah solusi yang ditemukan adalah 2 solusi. Untuk sistem yang menggunakan
nilai n=75, secara rata-rata, menemukan solusi pada generasi ke-483.4 dan jumlah solusi yang
ditemukan adalah 2.1 solusi. Sedangkan untuk sistem yang menggunakan nilai n=100, secara
rata-rata, menemukan solusi pada generasi ke-616.8 dan jumlah solusi yang ditemukan adalah
3.7 solusi. Hasil pengujian kedua ini menunjukkan bahwa asumsi yang digunakan di awal
bahwa semakin sering sistem RR melakukan mutasi maka semakin cepat solusi ditemukan.
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SIMPULAN
1.
2.

3.

4.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan:
Model representasi kromosom yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk
mencari solusi dari permasalahan penjadwalan ujian pendadaran proyek tugas akhir.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem GA pada umumnya tidak dapat menemukan
solusi kasus penjadwalan hingga generasi ke-10000. Sedangkan sistem RR mampu
menemukan 2 solusi dengan rata-rata waktu eksekusi 2.30 detik saat nilai n = 7.
Terdapat pengaruh antara frekuensi mutasi dengan jumlah generasi untuk mencari solusi
pada sistem RR. Hal tersebut dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah generasi yang
dibutuhkan untuk mencari solusi seiring dengan semakin besarnya nilai n.
Pada pencarian solusi penjadwalan menggunakan konsep RR, nilai pengatur frekuensi
mutasi n dapat dibuat kecil (mendekati 0) jika ingin mendapatkan solusi dengan cepat.
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Abstrak
Pada saat ini pengunaan teknologi untuk menunjang keputusan sudah jamak dilakukan,
tidak hanya dilakukan para pakar untuk mengambil keputusan tetapi juga oleh para peneliti.
Indonesia adalah salah satu negara tropis sebagai penghasil tanaman jagung. Dilihat dari
produktivitas jagung per hektar di Indonesia belum merata. Informasi yang relevan dan akurat
penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya propinsi produktivitas terbaik dan
propinsi yang perkembangannya sangat siginifikan terhadap pengembangan tanaman jagung,
penting untuk dapat dipetakan mendapatkan contoh bagi propinsi yang kurang baik
perkembangan. Banyak peneliti telah melakukan metode clustering, dan hanya mendapat
clustering terbaik. Dalam penelitian sekarang ini metode clustering K-Means dan SVD (
Singuler vector decomposition) digunakan untuk mengkelompokkan propinsi yang terbaik dan
hasil vektor untuk mengukur propinsi yang perkembangan terbaik dalam sepuluh tahun. Hasil
yang didapatkan dalam penelitian ini, untuk clustering/kelompok terbaik adalah propinsi Jawa
Barat dan Sumatera barat. Dan perkembangan dalam kurun sepuluh tahun terbaik adalah Nusa
Tenggra Barat dan Sumatera Selatan. Propinsi yang perkembangan terbaik perlu jadi contoh
bagi propinsi propinsi yang masih stagnan.
Kata kunci : Clustering, Datamining, K-Means, Keputusan, SVD.
Abstract
Nowadays the use of technology is normally used for supporting the decision. This
condition is not only conducted by experts but also researchers. Indonesia is one of the tropical
countries that produce corn as commodity. Concerning to the corn productivity each acre in
Indonesia isn’t not same each region, it caused by lack of relevant and important information
thus, it causes wrong decision taken. For example, it is better to mapping which province has
the highest productivity and grow significantly so it can be a model and can be occurred for
other provinces which still need improvement. Many experts have done clustering method and
only got the best clustering. In the recent research, the K-Means clustering method and SVD (
Singular Vector Decomposition ) used for grouping the best province and the vector result used
to measure which province get the best growth in the last ten years. And the result shows that
West Java and West Sumatera are the best clustering group. While the best growth in the last
ten years are Nusa Tenggara Barat and south Sumatera. The best provinces should have
become the model for other provinces which still stagnant and not improved well yet.
Keywords: Clustering, Datamining, Decision, K-Means, SVD

PENDAHULUAN
Kebutuhan makanan sebagai hak asasi manusia, sekaligus keberhasilan pembangunan
suatu bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan dan
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berkesinambungan, untuk ketahanan makanan pokok nasional. Dengan tujuan meningkatkan
kemandirian suatu bangsa dalam pengadaan produksi dalam negeri masing masing.
Kementerian Perdagangan menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung untuk kebutuhan
industri dalam negeri. Persetujuan tersebut ditujukan bagi lima perusahaan pemilik Angka
Pengenal Importir Produsen (API-P). Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660
ton untuk lima perusahaan, kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan, Minggu (4/2) seperti dikutip Antara.
Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut
disebutkan, jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku
industri.
Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan sendiri, hanya bisa dilakukan oleh
Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. Sedangkan Impor jagung untuk
pemenuhan kebutuhan pangan hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan perusahaan
pemilik API-P. Sementara impor jagung untuk bahan baku industri hanya bisa dilakukan oleh
perusahaan pemegang API-P saja. Jagung yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya
dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses sendiri.
Komoditas impor tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada
pihak lain.
Untuk informasi mendapatkan persetujuan impor tersebut, perusahaan pemilik API-P
harus mengajukan izin secara elektronik, dengan melampirkan API-P, dan pemberitahuan
impor barang (PIB). Selain itu, juga diperlukan bukti penguasaan tempat penyimpanan dan
surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku
jagung. Saat ini, impor jagung tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
Pada 2017, total persetujuan impor jagung yang telah dikeluarkan sebanyak 524.425 ton.
Dari jumlah persetujuan impor tersebut, total realisasi sebesar 301.487 ton. Sebelumnya,
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan, Indonesia sudah tak perlu lagi mengimpor
jagung dari sebelumnya harus mengimpor 3,6 juta ton jagung senilai Rp12 triliun.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian, produksi
jagung nasional mencapai 28 juta ton pada tahun ini. Jumlah kebutuhan konsumsi jagung dalam
negeri sendiri mencapai 22 juta ton untuk konsumsi pangan dan pakan Khususnya Indonesia
adalah salah satu Negara penghasil jagung tapi belum maksimal untuk pengembangan
berkelanjutan. Dilihat dari produsen jagung, hampir seluruh propinsi penghasil jagung. Masih
banyak propinsi perkembangan tanaman jagung tidak meningkat tetapi mengalami penurunan
produksi. Dan masalah lain produktivitas jagung itu sendiri tiap propinsi jauh perbedaan.
Pemerintah pusat harus mendorong pengembangkan tanaman jagung tersebut, dan memiliki
pemetaan yang baik. Sehingga pengembangan berkelanjutan tepat sasaran, dan memiliki
informasi yang akurat untuk dapat menunjang keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Metode clustering datamining sering lakukan peneliti adalah algoritme K-Means dengan
performance yang sangat baik. Merupakan pengelompokkan item data ke dalam sejumlah kecil
grup, sehingga masing‐masing grup mempunyai sesuatu persamaan yang esensial. Algoritme
ini disusun dengan ide sederhana. Awalnya ditentukan berapa klaster yang akan dibentuk.
Sembarang objek atau elemen pertama dalam kluster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik
tengah (control point) klaster. Algoritme K-Means selanjutnya akan melakukan pengulangan
langkah-langkah sampai terjadi kestabilan (tidak ada objek yang dapat dipindahkan).

PENUNJANG KEPUTUSAN
Sistem penunjang keputusan atau Decision Support Systems (DSS) adalah bagian dari
sistem informasi berbasis computer (termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen
pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi
atau perusahaan.
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Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi
untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Menurut Moore and
Chang,1980 Sistem Penunjang Keputusan dapat digambarkan sebagai sistem yang
berkemampuan mendukung analisis adhoc data, dan pemodelan keputusan, berorientasi
keputusan, orientasi perencanaan masa depan.
Tahapan Sistem Penunjang Keputusan : Definisi masalah, pengumpulan data atau elemen
informasi yang relevan, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik
maupun tulisan, menentukan alternatif-alternatif solusi (bisa dalam persentase)
Tujuan dari Sistem Penunjang Keputusan: Membantu menyelesaikan masalah semi
terstruktur, mendukung pemerintah atau manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah,
meningkatkan efektifitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Dalam pemrosesannya,
Sistem Penunjang Keputusan dapat menggunakan bantuan dari sistem lain seperti Artificial
Intelligence, Expert Systems dll

PENGKLASTERAN/ CLUSTERING
Teknik cluster mempunyai dua metode dalam pengelompokkannya yaitu hierarchical
clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical Clustering merupakan suatu metode
pengelompokkan data yang cara kerjanya dengan mengelompokkan dua data atau lebih yang
mempunyai kesamaan atau kemiripan, kemudian proses dilanjutkan ke objek lain yang
memiliki kedekatan dua, proses ini terus berlangsung hingga cluster membentuk semacam tree
dimana ada hirarki atau tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip hingga yang
paling tidak mirip. Jurnal lain dengan judul Clustering Kualitas Beras Berdasarkan Ciri Fisik
Menggunakan Metode K-Means, Agustina Dkk, 2012. Sedangkan non-hierarchical clustering
pada teknik ini dimulai dengan menentukan jumlah cluster yang diinginkan (dua cluster, tiga
cluster, empat cluster atau lebih), setelah jumlah yang cluster yang diingikan maka proses
cluster dimulai tanpa mengikuti proses hirarki, metode ini juga sering disebut sebagai metode
K-Means Clustering. Dalam jurnal Implementasi Algoritme K-Means Clustering Untuk
Menentukan Strategi Marketing President University, J.O Ong, 2013.

DATA MINING
Data mining adalah suatu proses untuk menemukan hubungan baru yang punya arti, pola
dan tren dengan data berukuran besar dalam penyimpanan dengan menggunakan teknologi
pengenalan pola, misalnya statistik dan matematika. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan
oleh Gartner Group dalam Larose, 2005. Data mining juga dapat diartikan sebagai proses
menemukan pola dalam data. Hal ini dikemukakan oleh Witten, Frank, & Hall 2011. Hal ini
berarti bahwa data mining merupakan analisis dari data berukuran besar untuk menemukan
hubungan tak terduga dan meringkas data agar dapat dipahami dan dapat digunakan. Menurut
Pramudiono Kusrini & Luthfi, 2009.
Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan
data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Masih menurut
Pramudiono Kusrini & Luthfi, 2009, menyatakan bahwa Data Mining diidentik dengan
knowledge discovery in database (KDD) yang mempunyai definisi proses penggalian informasi
tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Dari beberapa pengertian di atas, dapat
disimpulkan bahwa Data Mining merupakan serangkaian proses dalam pencarian pola,
hubungan, penggalian nilai tambah dari data yang berukuran besar yang ada dipeyimpanan
diolah dengan pola/ metode, tujuan menemukan hubungan data agar diperoleh informasi yang
dapat dipahami dan bermanfaat dengan bantuan ilmu statistik dan matematika.

ALGORITME K-MEANS
Algoritme K-means merupakan salah satu algoritme clustering (pengelompokan). Kmeans clustering merupakan metode clustering non-hirarki yang mengelompokkan data dalam
bentuk satu atau lebih cluster. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan
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dalam satu cluster/kelompok dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda
dikelompokkan dengan cluster yang lain, sehingga data yang berada dalam satu cluster
memiliki tingkat variasi kecil Agusta, 2007. Adapun langkah-langkah dari algoritme K-means
adalah sebagai berikut Tan, Steinbech, & Kumar, 2006.
1. Tentukan K data sebagai centroid, K adalah jumlah cluster yang diinginkan ditentukan
oleh peneliti
2. Tiap titik data kemudian dicari centroid terdekatnya.
3. Setiap himpunan titik (data) yang menjadi centroid disebut cluster.
4. Hitung kembali centroid dari setiap cluster.
5. Ulangi langkah 1-4 sampai centroid tidak berubah.
Metode clustering menggunakan algoritme K-means, ukuran kedekatan data dihitung
menggunakan jarak Euclidean. Algoritme K-means bertujuan untuk meminimumkan jarak total
Euclidean diantara setiap titik Xi, dan cluster terdekat yakni cj Wu & Kumar, 2009. Jarak
Euclidean ditentukan dengan menggunakan persamaan 1 berikut ini Agusta, 2007.
𝑑𝑖𝑗 = √∑

𝑛

{𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 }2

𝑘=0

(1)

Keterangan:
dij = Jarak antara data ke-i dan data kej
n = Dimensi data
xik = Koordinat data ke-i pada dimensi k
xjk = Koordinat data ke-j pada dimensi k
Euclidean Distance Formula untuk menghitung jarak antar dengan Euclidean Distance
untuk dua titik dalam satu, dua, dan tiga dimensi secara berurutan ditunjukan pada persamaan
(2), (3), dan (4) sebagai berikut.
√(𝑥 − 𝑦)2 = 𝐼𝑥 − 𝑦𝐼

(2)

𝑑(𝑝, 𝑞) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2

(3)

𝑑(𝑝, 𝑞) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + (𝑝3 − 𝑞3)2

(4)

SINGULER VECTOR DECOMPOSITION
Dekomposisi Nilai Singular (SVD) dapat digunakan untuk memahami dataset dengan
menunjukkan jumlah dimensi. Dapat digunakan untuk menyederhanakan dataset dengan
mengurangi jumlah atribut dari dataset tersebut. Pengurangan ini menghilangkan atribut yang
tidak perlu yang secara linear bergantung pada sudut pandang Aljabar Linear. Ini berguna ketika
memperoleh data tentang sejumlah atribut yang besar, dan beberapa redundansi dalam atribut
tersebut.
RapidMiner menyediakan berbagai operator reduksi dimensi, misalnya operator analisis
komponen utama. Teknik Principal Component Analysis adalah kasus spesifik SVD. Ini adalah
prosedur matematika yang menggunakan transformasi ortogonal untuk mengubah satu set
pengamatan atribut yang mungkin berkorelasi menjadi satu set nilai-nilai atribut atau tidak
berkorelasi disebut komponen utama. Jumlah komponen utama kurang dari atau sama dengan
jumlah atribut asli.

METODE
Dalam penelitian ini untuk mengolah data menggunakan Tools Rapidminer studio 7.6
dengan tahapan proses mengekstrak data menjadi informasi. Metode secara rinci dalam
penelitian ini seperti dibawah ini (Gambar 1):
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Dataset

Algortima K-Means
Singular Value
Decomposition (SVD)
SVD

Analisis hasil
Gambar 1. Metodologi penelitian yang digunakan.

Dataset
Dalam penelitian ini dataset digunakan adalah dataset dari badan statistik Indonesia
dibidang pertanian yaitu productivitas jagung, yang terdiri dari 34 propinsi yang memiliki
tanaman jagung dari kurun waktu tahun 2006 sampai 2015.
Tabel 1. Dataset Yang Digunakan
Propinsi
Aceh
Sumatera utara
Sumatera barat
Riau
Jambi
Sumatera selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka belitung
Kep. Riau
Dki jakarta
Jawa barat
Jawa tengah
Di yogyakarta
Jawa timur
Banten
Bali
Nusa tenggara barat
Nusa tenggara timur
Kalimantan barat
Kalimantan tengah
Kalimantan selatan
Kalimantan timur
Kalimantan utara
Sulawesi utara
Sulawesi tengah
Sulawesi selatan
Sulawesi tenggara
Gorontalo
Sulawesi barat
Maluku
Maluku utara
Papua barat
Papua

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32.73
34.08
47.04
22.35
33.91
29.32
26.00
35.59
29.86
20.53
18.33
49.51
37.27
31.82
36.49
29.94
27.76
25.6
23.1
35.74
28.68
34.2
23.81
0.00
29.53
25.96
33.73
22.4
37.91
34.82
23.04
16.47
16.03
16.74

34.03
35.01
51.7
21.99
34.69
32.45
30.75
36.4
30.27
20.34
19.5
50.94
39.12
36.77
36.86
30.76
28.81
28.08
23.65
42.46
28.67
45.39
23.62
0.00
35.17
29.45
36.96
23.68
48.12
36.19
23.2
16.43
15.99
17.03

33.04
45.71
55.65
22.41
36.36
31.98
31.36
46.7
30.36
21.19
19.5
53.78
41.92
40.1
40.88
32.08
28.48
33.22
24.86
42.35
28.43
47.26
23.8
0.00
35.36
35.83
41.94
24.98
48.17
44.18
23.52
16.82
15.99
17.4

34.67
47.08
57.11
22.59
37.75
35.71
33.26
47.58
30.63
21.2
20.00
57.61
46.21
42.24
40.67
32.15
28.79
37.88
25.5
40.39
28.53
49.56
24.35
0.00
35.69
35.52
46.58
26.33
45.6
49.87
23.5
16.6
16.42
17.16

38.07
50.13
59.24
23.2
37.07
37.25
36.23
47.52
30.94
21.17
20.67
60.08
48.41
39.8
44.42
32.84
24.85
40.43
26.72
37.38
28.78
51.56
25.56
0.00
36.59
37.97
44.27
25.28
47.22
43.6
24.27
19.00
16.62
17.51

40.35
50.71
66.35
23.48
38.06
38.13
39.33
47.72
30.69
21.27
19.17
64.23
53.3
41.8
45.21
30.14
28.41
51.16
21.25
35.27
28.82
51.2
24.76
0.00
36.59
39.26
47.8
23.53
44.62
47.78
28.86
20.54
16.63
18.00

38.30
55.41
65.49
23.66
38.82
39.46
45.81
48.86
36.08
21.77
20.00
69.22
54.97
45.63
51.08
31.94
29.45
54.92
25.66
38.11
28.88
51.59
24.22
0.00
36.61
37.86
46.58
25.4
47.57
48.75
38.34
23.07
17.09
17.99

40.33
55.87
67.03
23.88
39.5
51.43
51.48
50.83
33.46
23.3
0.00
72.06
55.09
40.92
48.03
33.6
31.59
57.47
26.17
37.53
30.15
51.89
26.18
21.87
36.65
40.75
45.62
24.91
47.65
47.92
37.28
28.3
17.1
23.41

42.72
57.82
65.02
23.76
54.95
60.11
46.51
50.74
33.69
23.36
0.00
73.24
56.71
46.15
47.72
33.36
24.34
62.09
25.18
36.79
31.37
56.56
26.34
21.26
38.31
40.87
51.46
25.23
48.37
45.46
27.85
30.26
17.24
23.67

42.76
62.33
68.61
24.85
60.94
62.37
52.07
51.2
36.83
23.3
0.00
75.69
59.18
45.67
50.52
33.74
26.46
67.08
25.08
32.88
32.67
58.61
36.32
21.37
37.16
40.34
51.79
28.46
49.83
48.58
42.78
30.13
17.31
24.29

Algoritme K-Means
Dalam penelitian ini menggunakan Algoritme K-Means clustering non-hirarki untuk
pengelompokan propinsi propinsi kedalam 5 kelompok/ cluster.
Singular Value Decomposition (SVD)
Tahapan ini melakukan pengurangan dimensi dari ExampleSet yang diberikan
berdasarkan Dekomposisi Nilai Singuler Value Decomposition (SVD). Pengguna dapat
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menentukan jumlah dimensi yang diperlukan atau menentukan ambang varians kumulatif.
Dalam penelitian ini semua komponen memiliki varians kumulatif di atas ambang batas.
Analisis hasil
Analisis data merupakan proses mendapatkan hasil, dalam penelitian ini menggunakan
jumlah cluster 5. Setiap cluster akan disimpulkan propinsi mana saja yang satu dalam cluster.
Dan selanjutnya akan dianalisa hasil singular vector, hasilnya berupa peningkatan atau
penurunan dari nilai vektor dari tiap propinsi kurun waktu tahun 2006 sampai ke 2015. Hasil
penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan penelitian, hasil ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, berikut
hasil clustering dengan 34 propinsi di Indonesia dengan menggunakan 5 cluster adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. Hasil Clustering
Nama Cluster

Jumlah dalam satu cluster

Cluster 0
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

2
8
9
13
2

Gambar 2. Grafik Hasil Clustering

Cluster 0 memiliki produktivitas (Kuintal/Hektar) terbesar adalah propinsi Sumatera
Barat dan Jawa Barat. Cluster 4 memiliki produktivitas (Kuintal/Hektar) terkecil adalah
propinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Utara. Untuk cluster 0 memiliki angka dalam dataset dari
tahun 2006 sampai 2015 di awali dengan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan cluster
lainnya, untuk perkembangan tiap tahunnya ± 5-6 kuintal per hektar. Hasil rata rata tidak
siknifikan perkembangannya dalam 10 tahun. Jadi tidak bisa jadi model untuk propinsi lain.
Untuk cluster 4 memiliki angka dataset yang tidak stabil propinsi DKI Jakarta memiliki
lahan tahun 2006 sampai 2012, tahun 2013 – 2015 sudah tidak memiliki lahan untuk tanaman
jagung berbanding terbalik dengan propinsi Kalimantan utara tahun 2013 sampai 2015 baru
memiliki lahan untuk tanaman jagung. Jadi dapat disimpulkan teknik klastering cenderung
menghitung jarak rata rata perkembangan dari tahun ke tahun.
Berikut tabel. 3 Hasil centroid per cluster berdasarkan kurun waktu tahun 2006 sampai
2015 adalah di cluster 0,1,2,3 perkembangan terbaik tahun 2015, cluster 4 perkembangan
terbaik tahun 2013. Untuk lebih jelaskan pada tabel berikut.

Tahun
2006
2007

Tabel 3. Hasil Centroid / Clustering
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
48.28
51.32

20.18
20.34

29.25
31.42

33.13
36.68

Cluster 4
9.17
9.75
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Tahun

Cluster 0

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

54.72
57.36
59.66
65.29
67.35
69.55
69.13
72.15

20.93
21.27
21.88
21.18
22.36
24.16
24.38
26.22

32.16
32.21
32.41
33.15
35.06
35.70
34.37
36.18

40.75
43.08
43.69
45.91
48.42
49.52
52.67
55.40

9.75
10.00
10.34
9.59
10.00
10.94
10.63
10.69

Berdasarkan tabel 3 tahun 2006 sampai 2015 memiliki nilai centroid untuk cluster 0 yang
baik pada tahun 2015, cluster 1 pada tahun 2015, cluster 2 pada tahun 2015, cluster 3 pada
tahun 2015, dan cluster 5 pada tahun 2013, dan dapat diambil kesimpulan perkembangan nilai
centroid dari tahun 2006 – 2015 memiliki kenaikan.
Hasil penelitian dengan singular vector decomposition adalah dengan mengunakan nilai
vector untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap propinsi dalam peningkatan pengembangan
berkelanjutan tanaman jagung, dengan melihat produktivitas kuital/hektar. Hasil SVD dari SV1
ke SV2 sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil SVD
Cluster
Aceh
cluster_2
Sumatera utara
cluster_3
Sumatera barat
cluster_0
Riau
cluster_1
Jambi
cluster_3
Sumatera selatan
cluster_3
Bengkulu
cluster_3
Lampung
cluster_3
Kep. Bangka belitung cluster_2
Kep. Riau
cluster_1
Dki jakarta
cluster_4
Jawa barat
cluster_0
Jawa tengah
cluster_3
Di yogyakarta
cluster_3
Jawa timur
cluster_3
Banten
cluster_2
Bali
cluster_2
Nusa tenggara barat
cluster_3
Nusa tenggara timur
cluster_1
Kalimantan barat
cluster_2
Kalimantan tengah
cluster_2
Kalimantan selatan
cluster_3
Kalimantan timur
cluster_1
Kalimantan utara
cluster_4
Sulawesi utara
cluster_2
Sulawesi tengah
cluster_2
Sulawesi selatan
cluster_3
Sulawesi tenggara
cluster_1
Gorontalo
cluster_3
Sulawesi barat
cluster_3
Maluku
cluster_2
Maluku utara
cluster_1
Papua barat
cluster_1
Papua
cluster_1
Propinsi

SV1
0.17
0.23
0.27
0.10
0.19
0.19
0.18
0.21
0.15
0.10
0.06
0.29
0.22
0.19
0.20
0.14
0.13
0.21
0.11
0.17
0.13
0.23
0.12
0.03
0.16
0.17
0.20
0.11
0.21
0.20
0.13
0.10
0.07
0.09

SV2
(0.03)
0.10
(0.04)
(0.08)
0.16
0.32
0.18
(0.06)
(0.07)
(0.06)
(0.48)
0.09
0.06
(0.08)
(0.03)
(0.12)
(0.16)
0.38
(0.10)
(0.28)
(0.09)
(0.03)
(0.00)
0.42
(0.12)
(0.02)
(0.03)
(0.08)
(0.16)
(0.11)
0.11
0.15
(0.06)
0.04

Hasil dari singular vector decomposition adalah menunjukkan di antara 34 propinsi,
untuk perkembangan berkelanjutan adalah Nusa Tengara Barat memiliki SV1= 0.21 menjadi
SV2= 0.38, dan Sumatera Selatan memiliki SV1= 0.19 menjadi SV2= 0.32. untuk Kalimantan
Utara tidak termasuk yang terbaik karena pengembangan berkelanjutan tanaman jagung
dimulai 3 tahun terakhir yaitu 2013-2015. Dapat dihitung SV tertinggi adalah berdasarkan
Tabel 4 dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Hasil SV terbaik
Propinsi
SV1
SV2 SV=SV2-SV1
Sumatera selatan
0.19
0.32
0.13
Nusa tenggara barat 0.21
0.38
0.17
Kalimantan utara
0.03
0.42
0.39

Nilai yang tertinggi nilai SV adalah Kalimantan utara, dihitung 3 tahun terakhir karena
tahun 2006 – 2012 tidak memiliki lahan tanaman jagung. Untuk NTB perkembangan terbaik
yang memiliki data produktivitas dalam 10 tahun terakhir.
Jadi dapat disimpulkan propinsi terbaik dalam perkembangan produksi tanaman jagung
dalam kuital/hektar adalah propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan kurun waktu
10 tahun. Pemerintah dapat menjadikan contoh kedua propinsi tersebut.

SIMPULAN
Hasil dalam penelitian ini yang dilakukan kurun waktu 10 tahun pada 34 propinsi tentang
perkembangan produktivitas kuintal / hektar tanaman jagung, dataset diambil dari pemerintah
Indonesia tahun 2006 sampai 2015 adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil clustering menunjukan yang terbaik produktivitasnya adalah jawa barat
dan sumatera barat, dua propinsi tersebut tergabung dalam satu cluster 0.
2. Berdasarkan SVD menunjukkan hasil vektor yang terbesar, sehingga dapat disimpulkan
propinsi yang terbaik, yaitu propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan, dalam
perkembangan produktivitas kuital/hektar kurun waktu 10 tahun.

SARAN
Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan pemerintah sebagai informasi yang akurat,
relevan dan tepat, untuk memberikan dukungan yang lebih besar lagi untuk peningkatan
produksi tanaman jagung di Indonesia.
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Abstrak
Data kemunculan titik panas dianalisis menggunakan metode dalam data mining, yaitu
K-Nearest Neighbor (KNN). Data yang digunakan adalah data titik panas untuk periode 20012014 dan data lahan gambut dari tahun 1990-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN
dapat digunakan untuk mengklasiﬁkasikan kemunculan titik panas di Sumatera dan
Kalimantan. Akurasi tertinggi hasil klasifikasi pada dataset di Sumatera adalah 97,04% pada
tahun 2007 dengan jumlah tetangga (k) adalah 1. Akurasi tertinggi hasil klasifikasi pada dataset
di Kalimantan adalah 100% pada tahun 2001, 2003, 2007, dan 2011 dengan (k) adalah 1. Selain
itu pada tahun 2005, akurasi tertinggi hasil klasifikasi pada dataset Kalimantan adalah 100%
dengan (k) adalah 1 dan (k) adalah 3. Akurasi rata-rata hasil klasifikasi pada dataset di Sumatera
adalah 94.14% dan pada dataset di Kalimantan adalah 97.67%.
Kata kunci: kebakaran hutan, klasifikasi, k-Nearest Neighbor, titik panas.
Abstract
This research analyzed hotspot occurrences using a method in data mining, namely the
K-Nearest Neighbor (KNN). The data used in this research are hot-spots for the period of 2001
to 2014 and peatlands data from 1990 to 2002. The results showed that KNN could be used to
classify hotspot occurrences in Sumatera and Kalimantan. The highest accuracy classification
results using the dataset of Sumatera in 2007 is 97.04% with the number of neighbor (k) of 1.
The highest accuracy of classification results using datasets of Kalimantan in 2001, 2003, 2007,
and 2011 is 100% with k of 1. In addition, using the dataset of Kalimantan in 2005, the propose
method could obtain the accuracy of 100% with the values of k are 1 and 3. The average of
classification accuracy results using the dataset of Sumatera and Kalimantan are 94.14% and
97.67%, respectively.
Keywords: classification, forest fire, hotspot, k-Nearest Neighbor.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk di
antaranya adalah lahan gambut. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting dalam
menyimpan karbon, di mana kemampuan menyimpan karbon jauh lebih tinggi dibanding lahan
mineral. Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu 20,6 juta hektar
atau sekitar 10,8% dari luas daratan di Indonesia, di mana 5,7 juta hektar terdapat di Kalimantan
dan 7,2 juta hektar di Sumatera (Wibowo dan Suyatno 1998). Namun sekarang ini, lahan
gambut terancam rusak akibat banyaknya kebakaran lahan gambut di Sumatera dan
Kalimantan. Kebakaran lahan gambut hampir setiap tahun terjadi. Hal itu menimbulkan
masalah baru untuk lingkungan hidup di sekitarnya.
Terjadinya kebakaran lahan gambut dapat dideteksi dengan melihat sebaran titik panas di
area lahan gambut tertentu. Sebaran titik panas dapat diperolah dari satelit yang mencatat area


Penulis korespondensi
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tertentu yang dianggap memiliki suhu tinggi. Pemanfaatan data titik panas menjadi informasi
yang lebih berguna dapat dilakukan dengan menggunakan teknik data mining karena data
mining dapat mengolah data yang cukup besar menjadi pengetahuan. Salah satu metode dalam
data mining adalah K-Nearest Neighbor (KNN). Metode ini dapat mengklasiﬁsikasikan data
titik panas ke dalam kelas tertentu berdasarkan jarak kedekatan objek.
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai kebakaran hutan oleh
Sitanggang (2013). Dalam penelitiannya dibahas mengenai pemodelan kemunculan titik panas
dengan metode klasiﬁkasi C4.5, SimpleCart, Naive Bayes, regresi logistik dan pohon keputusan
ID3. Penelitian lain oleh Fernando dan Sitanggang (2014) mengenai klasiﬁkasi data titik panas
di Propinsi Riau dengan menggunakan teknik pohon keputusan ID3 dengan akurasi tertinggi
yaitu 70.80%.
Penelitian ini mengklasiﬁkasi kemunculan titik panas pada lahan gambut di Sumatera dan
Kalimantan dengan menggunakan algoritme KNN untuk menentukan kemunculan titik panas
dan mengklasiﬁkasikan berdasarkan jarak kedekatan antar objek pada lahan gambut di
Sumatera dan Kalimantan. Hasil klasiﬁkasi ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk
mencegah kebakaran pada lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Tujuan dari penelitian
ini adalah mengklasiﬁkasi kemunculan titik panas di lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan
menggunakan algoritme KNN. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan prediksi
kemunculan titik panas pada lahan gambut berdasarkan jarak kedekatan objek yang akurat
untuk masa yang akan datang sehingga informasi ini dapat digunakan untuk mencegah
kebakaran pada lahan gambut.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 data spasial, yaitu data titik panas
Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dari tanggal 1 Januari 2001 sampai 31 Maret 2015 dan
data lahan gambut dari tahun 1990 sampai 2002. Data titik panas diperoleh dari National
Aeronautics and Space Administration (NASA) Fire Information for Resource Management
(FIRMS) dalam format shapeﬁle (.shp). Data lahan gambut didapat dari Wetlands International
Indonesia Programme (WI–PI). Atribut data lahan gambut yang digunakan terdiri dari 3 atribut,
yaitu jenis lahan gambut, kedalaman lahan gambut dan tutupan lahan gambut. Berdasarkan
tingkat dekomposisi bahan organiknya gambut dibedakan menjadi 3 yaitu ﬁbrists, hemists, dan
saprists (Suwanto et al. 2010). Berikut penjelasan mengenai jenis gambut (Suwanto et al.
2010):
1 Fibrists merupakan gambut yang masih muda dengan tingkat pelapukan awal dan lebih dari
¾ bagian volumenya berupa serat kasar, air perasan berwarna bening/jernih.
2 Hemists merupakan gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang, bagian yang masih
berupa serat kasar sekitar 1/4 hingga kurang dari 3/4 bagian, dan air perasan berwarna coklat
dan mengandung bahan yang tidak larut.
3 Saprists merupakan gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang), berupa serat
kasar kurang dari 1/4 bagian, dan air perasan berwarna hitam.
Atribut tutupan lahan digunakan untuk melihat penggunaan lahan gambut tersebut. Tipe
penggunaan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan di antaranya hutan rawa, kelapa sawit,
belukar rawa, sawah intensif (padi-palawija/beras), kelapa, dan sawah tadah hujan (padipalawija/beras). Kedalaman lahan gambut digunakan untuk melihat tingkat kedalaman lahan
gambut tersebut. Kategori tingkat kedalamannya lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 1.
Untuk atribut data titik panas terdiri dari 12 atribut. Dari 12 atribut pada Tabel 2 hanya
diambil 3 atribut saja yaitu longitude, latitude, dan conﬁdence. Longitude dan latitude akan
digunakan untuk menunjukkan posisi dari titik panas yang terjadi. Conﬁdence digunakan untuk
seleksi titik panas yang memiliki potensi besar sebagai kebakaran.
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Tabel 6. Tingkat kedalaman lahan gambut (Suwanto et al. 2010)

Kedalaman
D0
D1
D2
D3
D4

Keterangan
Sangat dangkal/ sangat tipis < 50 cm
Dangkal/ tipis 50 - 100 cm
Sedang 100 - 200 cm
Dalam/ tebal 200 - 400 cm
Sangat dalam/ sangat tebal > 400 cm

Tahapan Penelitian
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Tahap pertama
adalah pengambilan data. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah melakukan pengambilan
data. Data yang digunakan terdiri dari 2 data spasial, yaitu data titik panas yang didapat dari
Fire Information for Resource Management System (FIRMS) National Aeronautics and Space
Administration (NASA) dan data lahan gambut yang didapat dari Wetland International
Indonesia.
Pada tahapan praproses data, terdapat beberapa tahapan praproses yang dilakukan
terhadap data titik panas dan data lahan gambut. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam
praproses data.

Gambar 1. Tahapan penelitian

Seleksi Data Titik Panas pada Lahan Gambut.
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan data titik panas yang berada di atas
lahan gambut. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan menggabungkan dengan operasi
ST_Within data titik panas Pulau Sumatera dengan data lahan gambut di Pulau Sumatera dan
data titik panas di Pulau Kalimantan dengan data lahan gambut di Pulau Kalimantan.
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Pembuatan Data Non Titik Panas pada Lahan Gambut. Pada tahapan ini yang dilakukan
adalah membuat data non titik panas. Untuk membuat data non titik panas diperlukan data titik
panas dan data lahan gambut. Terdapat beberapa proses untuk mendapatkan data non titik panas
yaitu pembuatan buffer, dissolve, operasi difference, dan pembangkitan random point. Setelah
proses tersebut dilakukan maka data non titik panas sudah didapat.
Pembuatan Dataset untuk Klasifikasi. Setelah didapatkan data titik panas pada lahan
gambut dan data bukan titik panas pada lahan gambut. Proses selanjutnya adalah menambahkan
kolom baru untuk kelas sebagai identifier yang membedakan antara titik panas dan bukan titik
panas. Dari hasil tersebut diambil data titik panas yang conﬁdence-nya ≥ 70 karena dianggap
memiliki potensi kebakaran. Barulah kemudian dibuat dataset yang akan digunakan dalam
proses klasifikasi.
Membuang Missing Value.
Pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah
mendapatkan jumlah missing value dan presentasenya terhadap jumlah keseluruhan data.
Missing value dengan jumlah kurang dari 10% dibuang karena dianggap tidak memiliki
mengaruh besar dalam proses klasifikasi.
Konversi Data. Pada tahapan ini dilakukan konversi data yaitu mengubah data dari tipe
data nominal ke dalam bentuk numeric. Proses konversi dilakukan karena untuk klasifikasi
menggunakan algoritme KNN, atribut data input harus bersifat numeric yang dapat diproses,
sedangkan data yang didapat masih dalam bentuk nominal.
Tahap selanjutnya adalah pembagian data. Pada tahapan ini dilakukan pembagian data
menjadi data latih dan data uji. Metode yang digunakan untuk membagi data adalah metode 10
fold cross validation. Data dibagi secara random ke dalam 10 bagian dengan perbandingan yang
sama, kemudian dari setiap bagian terbaik akan menjadi data uji dan 9 bagian lainnya akan
menjadi data latih.
Dalam penelitian ini, klasifikasi data dilakukan menggunakan algoritme K-Nearest
Neighbor (KNN). KNN termasuk kelompok instance-based-learning. Algoritme ini juga
merupakan salah satu teknik lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari kelompok k objek
dalam data training yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru atau data testing
(Wu dan Kumar 2009).
Langkah-langkah dalam algoritme K-Nearest Neighbor (Bramer 2007):
1 Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat).
2 Menghitung kuadrat jarak euclid (query instance) masing-masing objek terhadap data
sampel yang diberikan.
3 Kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak
euclid terkecil.
4 Mengumpulkan kategori Y, dimana Y merupakan class target.
5 Dengan menggunakan kategori Nearest Neighbor yang paling mayoritas maka didapat
objek yang diprediksikan.
Pada tahapan tahapan klasifikasi, data yang sudah dipraproses dan dibagi, diklasiﬁkasi
dengan menggunakan algoritme KNN. Pembentukan tahapan klasiﬁkasi ini menggunakan
bahasa pemrograman R dengan package class. Tahapan klasiﬁkasi yang dilakukan dengan
memberikan masukan data yang akan dihitung jarak antar datanya. Kemudian dari hasil semua
jarak yang telah dilakukan perhitungan, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah
itu menentukan nilai jumlah tetangga terdekat (k). Jika nilai k sudah ditentukan, class didapat
dengan melihat anggota yang paling banyak dari kelas target.
Setelah data titik panas diubah dalam bentuk binary barulah dapat dilakukan perhitungan
jarak antardata. Selanjutnya dijelaskan cara kerja KNN dengan menggunakan 10 record data.
Dalam ilustrasi ini data training yang digunakan terdiri dari 6 data titik panas (T) dan 4 data
bukan titik panas (F).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Praproses Data
Pada tahapan praproses dilakukan pemisahan data titik panas dari tahun 2001 sampai
2015 di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Pemisahan data yang dimaksud adalah
mengambil titik panas yang memiliki data titik panas lengkap atau terdapat titik panas setiap
bulannya dalam jangka waktu satu tahun. Pemisahan data pada tahapan ini dilakukan dengan
menggunakan QuantumGIS. Dari hasil penentuan titik panas di Pulau Sumatera dan Pulau
Kalimantan yang lengkap hanya terdapat dari tahun 2001 sampai 2014.
Seleksi Data Titik Panas pada Lahan Gambut
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menggabungkan data titik panas Pulau Sumatera
dengan data lahan gambut di Pulau Sumatera dan data titik panas di Pulau Kalimantan dengan
data lahan gambut di Pulau Kalimantan. Proses penggabungan ini menggunakan Quantum GIS.
Proses penggabungan ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena pada proses ini
diperlukan kesamaan sistem referensi koordinat untuk data titik panas dengan data lahan
gambut yang akan digabungkan.
Pembuatan Data Non Titik Panas pada Lahan Gambut
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan data bukan titik panas yang berada
pada lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan dengan menggunakan Quantum GIS. Proses
ini melibatkan data titik panas pertahun pada lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi
sebelum dibuat data bukan tititk panas, ditentukan titik panas yang nilai conﬁdence ≥ 70.
Langkah pertama adalah membuat tabel baru yang terdiri dari gid, the geom, longitude,
latitude, acq date, conﬁdence, dan kelas yang berisi titik panas dengan conﬁdence ≥ 70. Nilai
confidence yang digunakan adalah diatas ≥ 70, karena titik panas demikian memiliki potensi
tinggi sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan.
Dari data titik panas yang nilai conﬁdence ≥ 70 barulah dibuat data bukan titik panas.
Untuk mendapatkan data bukan titik panas pada daerah lahan gambut di Sumatera dan
Kalimantan dilakukan beberapa proses yaitu pembuatan buffer, dissolve, operasi difference, dan
pembangkitan random point. Dari proses ini didapat data bukan titik panas pada lahan gambut
di Sumatera dan Kalimantan dengan nama false alarm yang akan digunakan dalam proses
klasiﬁkasi.
Pembuatan Dataset
Setelah didapatkan data titik panas pada lahan gambut dan data bukan titik panas pada
lahan gambut. Proses selanjutnya adalah menambahkan kolom baru untuk kelas. Pada atribut
kelas data titik panas per tahun diberikan isian T atau True dan untuk data bukan titik panas
pada gambut akan diisikan F atau False. Proses ini dilakukan menggunakan PostgreSQL.
Dari proses ini didapat tabel baru yang diberi nama target. Proses ini masih dilakukan
menggunakan PostgreSQL. Dari data titik panas dengan conﬁdence ≥ 70 selanjutnya akan
dibuat dataset1 dan dataset2 menggunakan PostgreSQL. Adapun untuk dataset1 berisi data
dari tabel lahan gambut dan data target. Atribut data yang ada di dataset1 dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Atribut pada dataset1

No
1
2
3
4
5
6

Atribut
Gid
Gid2
The geom
Confidence
Legend
Landuse

Tipe
Big integer
Integer
Geometri(point)
Integer
Character varying(42)
Character varying(60)
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No
7

Atribut
Ketebalan

Tipe
Character varying(16)

Dataset1 digunakan untuk menyimpan informasi yang lebih lengkap yang dapat
digunakan untuk melihat letak dari objek dalam peta lahan gambut menggunakan Quantum
GIS. Untuk proses klasiﬁkasi di R dibuat dataset2 yang diambil dari data target dan data
gambut. Atribut pada dataset2 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Atribut pada dataset2

No
1
2
3
4

Atribut
Legend
Landuse
Ketebalan
Kelas

Tipe
Character varying(42)
Character varying(60)
Character varying(16)
Character

Atribut pada Tabel 3 ini hanya untuk Pulau Sumatera, sedangkan untuk Pulau Kalimantan
hanya terdiri dari legend, ketebalan dan kelas. Atribut landuse tidak terdapat pada Pulau
Kalimantan karena data yang diperoleh tidak mengandung landuse.
Membuang Missing Value
Pada tahapan ini ditentukan jumlah missing value. Setelah didapat missing value,
kemudian menghitung presentase jumlah missing value terhadap data keseluruhan. Jika missing
value tidak lebih dari 10%, maka missing value tersebut dibuang dari dataset karena dianggap
tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses klasiﬁkasi.
Konversi Data
Sebelum dataset diolah di R dengan menggunakan model klasiﬁkasi menggunakan
algoritme K-Nearest Neighbor diperlukan konversi data, karena KNN hanya bisa memproses
data bertipe numeric sedangkan atribut dalam dataset bertipe data nominal. Atribut dalam
dataset diubah dari nominal ke dalam bentuk binary agar dapat diproses di R menggunakan
algoritme KNN. Perubahan tipe data ini dilakukan menggunakan Weka. Dari hasil proses ini
didapat data berbentuk binary.
Setelah proses konversi data selesai, data tidak dapat langsung diolah di R, dikarenakan
nama atribut yang menggunakan koma (,) yang seharusnya hanya 1 kolom, sehingga atribut
tersebut di dalam R terbaca menjadi 2 kolom. Hal tersebut sangat fatal karena menimbulkan
pergeseran data yang berakibat timbul data kosong. Apabila itu terjadi, data menjadi tidak
akurat lagi. Solusi yang dilakukan yaitu dataset yang sebelumnya dipisahkan dengan koma (,)
bukan dalam bentuk kolom diolah dengan Microsoft Excel agar terpisah dengan baik.
Pemisahan dataset ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk
mengubah text ke dalam bentuk kolom.
Pembagian Data
Pembagian data pada pengolahan data di R menggunakan 10-fold cross validation.
Dengan demikian, 10% dari data akan dijadikan sebagai data uji dan 90% bagian data akan
dijadikan data latih. Adapun keseluruhan data dibagi menjadi 10 bagian, kemudian dari setiap
bagian menjadi data uji dan 9 bagian lainnya akan menjadi data latih.
Tahapan Klasifikasi Menggunakan Algoritme K-Nearest Neighbor
Setiap record data uji dihitung jaraknya dengan ke setiap record data latih untuk
mengetahui ukuran kedekatan antara data uji dengan data latih. Untuk data bertipe numeric,
selisih antara data uji dengan data latih adalah pengurangan nilai data uji dengan data latih,
selanjutnya ditentukan nilai k tetangga terdekat. Percobaan ini dimulai dengan nilai k dari 1
sampai 19 dengan selang 2 dalam KNN. Pada setiap percobaan dihitung akurasinya untuk k =
1, k = 3, k = 5, k = 7, k = 9, k = 11, k = 13, k = 15, k = 17, dan k = 19. Matrik confusion hasil
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tahapan klasiﬁkasi dengan KNN Pulau Kalimantan tahun 2003 dengan nilai k=1 dapat dilihat
pada Tabel 4.
Dari matriks confusion dapat dilihat bahwa data dengan kelas false yang diprediksi
sebagai false adalah 115. Data dengan kelas true yang diprediksi sebagai kelas false adalah 21.
Data dengan kelas false yang diprediksi sebagai kelas true adalah 9. Data dengan kelas true
yang diprediksi sebagai kelas ftrue adalah 127. Kelas true menyatakan kemunculan titik panas,
kelas false menyatakan data bukan titik panas.
Tabel 4. Matriks confusion pada dataset Pulau Kalimantan tahun 2010 dengan k = 13

Kelas Hasil Prediksi
False
True

False
115
9

Kelas Aktual
True
21
127

Matriks confusion ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai akurasi hasil
tahapan klasiﬁkasi dengan menggunakan KNN. Namun untuk mendapatkan hasil tahapan
klasiﬁkasi menggunakan algoritme KNN ini tidak semua data dapat diolah oleh packages class
pada R karena untuk Pulau Sumatera tahun 2002 sampai 2006, 2009, dan 2011 sampai 2014
memiliki jumlah atribut yang sangat banyak. Untuk dataset Pulau Kalimantan tahun 2002,
2004, 2006, 2009, dan 2014 tidak dapat diolah di R karena jumlah data yang terlalu banyak.
Perhitungan akurasi dilakukan untuk semua dataset dan semua nilai k. Graﬁk akurasi untuk
dataset Sumatera2010 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Akurasi hasil klasifikasi untuk dataset akurasi Pulau Sumatera tahun 2010

Dari Gambar 2 dapat dilihat akurasi hasil klasifikasi untuk nilai k = 1 sampai k = 19 yang
cenderung menurun. Jumlah tetangga (k) = 1 memiliki akurasi tertinggi untuk dataset
Sumatera, jadi untuk pengujian dengan menggunakan dataset Sumatera 2010 menggunakan
jumlah tetangga (k) = 1.
Akurasi tertinggi terdapat pada dataset Kalimantan2001 dengan k = 1, dataset
Kalimantan2003 dengan k = 1, dataset Kalimantan2005 dengan nilai k = 1, dan 3,
Kalimantan2007 dengan k = 1, dan Kalimantan2011 dengan k = 1. Graﬁk akurasi untuk jumlah
tetangga k = 1 sampai k = 19 untuk dataset Kalimantan 2005 dapat dilihat pada Gambar 3.
Dari Gambar 3 menunjukkan jumlah tetangga (k) = 1 memiliki akurasi tertinggi. Untuk
nilai k = 3 sampai k = 19 akurasi cenderung menurun. Walaupun pada k = 7 mengalami
kenaikan tetapi kenaikannya tidak lebih tinggi dari akurasi hasil klasifikasi dengan k = 1.
Akurasi rata-rata hasil klasifikasi pada dataset Pulau Sumatera setiap tahun dapat dilihat pada
Tabel 5.
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Gambar 3. Akurasi hasil klasifikasi untuk dataset akurasi Pulau Kalimantan tahun 2003
Tabel 5. Akurasi rata-rata hasil klasifikasi setiap tahun untuk dataset Pulau Sumatera

Dataset
Sumatera2001
Sumatera2007
Sumatera2008
Sumatera2010
Rata-rata

Akurasi (%)
93.67
97.33
92.72
97.10
95.20

Akurasi rata-rata tertinggi hasil klasifikasi untuk Pulau Sumatera adalah 97.10% yaitu
pada dataset Sumatera2010. Akurasi rata-rata hasil klasifikasi untuk Pulau Sumatera adalah
sebesar 95.20%. Akurasi rata-rata hasil klasifikasi setiap tahun untuk Pulau Kalimantan dapat
dilihat pada Tabel 6. Nilai akurasi tertinggi untuk Pulau Kalimantan adalah 99.79% pada dataset
Kalimantan2012. Akurasi rata-rata hasil klasifikasi keseluruhan untuk Pulau Kalimantan adalah
sebesar 98.66%.
Tabel 6. Akurasi rata-rata hasil klasiﬁkasi setiap tahun untuk dataset Pulau Kalimantan

Dataset
Kalimantan2001
Kalimantan2003
Kalimantan2005
Kalimantan2007
Kalimantan2008
Kalimantan2010
Kalimantan2011
Kalimantan2012
Kalimantan2013
Rata-rata

Akurasi (%)
98.43
99.74
99.48
98.19
97.47
92.46
99.17
99.79
99.19
98.66

Selanjutnya dilakukan pengujian pada hasil klasifikasi menggunakan data baru titik panas
pada tahun 2015 sebagai data testing dan dataset Kalimantan tahun 2005 sebagai data training.
Akurasi hasil klasiﬁkasi menggunakan KNN untuk dataset titik panas tahun 2015 sebagai data
testing adalah 99%, pada jumlah tetangga terdekat (k) = 1 dan (k) = 3.

SIMPULAN
Algoritme KNN dapat digunakan untuk klasiﬁkasi kemunculan titik panas di Pulau
Sumatera dengan nilai akurasi tertinggi adalah 99.15% pada tahun 2010 dengan jumlah
tetangga (k) = 1. Untuk dataset Pulau Kalimantan nilai akurasi tertinggi adalah 100% untuk
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dataset tahun 2001, 2003, 2007, dan 2011 dengan nilai k = 1 sedangkan untuk tahun 2005
dengan nilai k = 1 dan k = 3. Akurasi rata-rata hasil klasiﬁkasi dengan algoritme KNN dengan
k 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19 untuk Pulau Sumatera adalah 95.20% dan untuk Pulau
Kalimantan adalah 98.66%. Hasil klasiﬁkasi menggunakan KNN diuji dengan menggunakan
data baru 2015 sebagai data traning dan dataset Kalimantan tahun 2015 sebagai data testing.
Akurasi hasil klasifikasi data baru 2015 mencapai 99%.
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Abstrak
Titik panas adalah salah satu indikator kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah.
Informasi dari data titik panas tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau
kebijakan yang tepat untuk penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian
ini bertujuan untuk membuat modul sequential pattern mining yang mampu menangani adanya
penambahan data baru sehingga dapat menghasilkan pola sekuensial setelah penambahan data
tersebut. Algoritme tersebut dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak R dan
menggunakan framework Shiny. Penelitian ini menggunakan algoritme SPADE dalam
menentukan pola sekuensial pada data titik panas dengan adanya penambahan data baru. Data
yang dianalisis yaitu data titik panas Pulau Sumatra pada tahun 2014. Penambahan modul untuk
menangani penambahan data baru telah berhasil dilakukan dalam menghasilkan pola sekuensial
yang baru. Adanya penambahan data baru mempengaruhi support dari sekuens dan dapat
menghasilkan sekuens yang baru. Algoritme SPADE diterapkan pada data lama titik panas
Sumatra 2014 menghasilkan 30 sekuens yang memenuhi minimum support 0.01 dari 7158 data
titik panas. Penambahan 3859 data titik panas baru menghasilkan total 31 sekuens.
Kata kunci: sequential pattern mining, SPADE, titik panas
Abstract
Hotspot is one of indicators for forest and land fires in a region. Information from hotspot
data can be used in decision making for handling and prevention of forest and land fires. This
research aims to create a sequential pattern mining module that can handle the addition of new
data in order to update the existing sequential patterns on hotspot datasets. This research uses
the SPADE algorithm in determining sequential patterns on hotspot data with the addition of
new data. The data analyzed are hotspot data in Sumatra islands in 2014. Incremental
sequential pattern mining (ISPM) module has been successfully done to generate new
sequential patterns. The ISPM module effects support of sequences and generates new
sequences. The ISPM module was applied on 7158 hotspot data in Sumatra 2014 and result 30
sequences that meet the minimum support of 0.01. The addition of 3859 new hotspot data on
the ISPM module produced 31 sequences.
Keywords: hotspot, sequential pattern mining, SPADE

PENDAHULUAN
Kebakaran hutan merupakan suatu bencana tahunan yang dialami masyarakat Indonesia.
Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra terjadi pada lahan gambut.
Kebakaran hutan membawa dampak yang menimbulkan banyak kerugian khususnya bagi
masyarakat Indonesia dan negara tetangga. Menurut Adinugroho et al. (2005), kebakaran hutan
dan lahan gambut dapat menyebabkan degradasi atau rusaknya lingkungan yang menimbulkan
berbagai macam penyakit dan perubahan pada aspek sosial ekonomi.
Pada penelitian ini difokuskan pada data titik panas pada daerah lahan gambut Pulau
Sumatra pada tahun 2014 dalam upaya pencegahan kebakaran hutan pada lahan gambut. Teknik
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data mining dapat diterapkan untuk menganalisis pola sekuensial kemunculan titik panas lahan
gambut di Pulau Sumatra. Metode sequential pattern mining adalah metode data mining yang
digunakan dalam penelitian ini. Sequential pattern mining digunakan untuk mencari
kemunculan item yang diikuti oleh item lain yang terurut berdasarkan waktu transaksi (Agrawal
dan Srikant 1995).
Penelitian oleh Sitanggang dan Fatayati (2016) telah berhasil melakukan identifikasi titik
panas pada lahan gambut dengan melakukan sequence pattern mining pada data titik panas
dengan algoritme SPADE. Penelitian yang dilakukan oleh Abriantini et al. (2016) telah berhasil
melakukan visualisasi pola sekuensial pada tanah gambut di pulau Sumatra menggunakan
framework Shiny dengan algoritme SPADE. Penelitian Shofiana (2017) juga telah berhasil
mendapatkan pola sekuensial menggunakan algoritme SPADE dari data titik panas pulau
Sumatra serta analisis confidence dari pola sekuensial yang dihasilkan. Beberapa penelitian
sebelumnya telah menemukan pola sekuensial pada data titik panas. Penelitian-penelitian
sebelumnya masih memiliki kekurangan yaitu belum menggunakan data titik panas baru dalam
menentukan pola sekuens. Kekurangan tersebut pada penambahan data terbaru yang terus
diperbarui tanpa melakukan pengolahan data dari proses awal.
Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan modul untuk memperbarui data sekuens
titik panas. Hasil sekuens yang lama akan digabung dengan data yang baru yang ditambahkan
untuk menemukan pola sekuens baru tanpa harus melakukan proses pengulangan dari awal.
Penelitian ini menerapkan incremental sequential pattern mining pada data titik panas di lahan
gambut di Pulau Sumatra tahun 2014. Algoritme yang digunakan yaitu algoritme SPADE yang
sudah tersedia pada perangkat lunak R.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan adalah dataset titik panas Pulau Sumatra pada tahun 2014 dari
FIRMS NASA (http://earthdata.nasa.gov) yang telah digunakan pada penelitian Abriantini et
al. (2016). Dataset yang digunakan merupakan data penyebaran titik panas pada Pulau Sumatra
pada tahun 2014. Atribut pada dataset dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 7. Atribut dataset titik panas

No
1
2
3
4

Nama Atribut
Latitude
Longitude
Acq_date
Confidence

Keterangan
Koordinat lintang lokasi titik panas (º)
Koordinat bujur lokasi titik panas (º)
Tanggal kejadian titik panas
Kualitas titik panas (0-100%)

Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam 6 tahapan. Tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada
Gambar 1.
Praproses Data
Praproses data meliputi seleksi data, pembersihan data, dan pembuatan data sekuensial.
Seleksi data dilakukan untuk memilah atribut yang digunakan dalam penelitian. Seleksi atribut
disesuaikan dengan format data sekuens. Pembuatan data sekuensial pada data titik panas
dilakukan berdasarkan atribut longitude, latitude, dan waktu kejadian. Data penelitian diambil
dari penelitian Abriantini et al. (2016).
Perancangan Modul ISPM
Tahap perancangan modifikasi modul sequential pattern mining (SPM) yang telah
dibangun oleh Fadin (2017). Modul SPM dimodifikasi untuk mendapatkan pola sekuensial
yang baru dari data sekuensial yang lama dengan penambahan data terbaru. Modul SPM
dibangun menggunakan algoritme SPADE.
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Praproses data

Mulai

Pengujian
modul ISPM

Implementasi
modul ISPM

Penerapan modul ISPM
pada data titik panas

Pola sekuensial

Data sekuens

Perancangan modul ISPM

Analisis pola
sekuensial

Selesai

Gambar 1. Tahapan penelitian

Implementasi
Tahap implementasi merupakan tahap untuk menerjemahkan rancangan modul ke
program komputer. Modul ini menggunakan perangkat Lunak R dengan framework Shiny dan
DBMS PostgreSql dalam menentukan pola sekuensial. Pada tahapan implementasi, dilakukan
modifikasi aplikasi Fadin (2017) sehingga dapat menghasilkan sekuens baru dengan
penambahan data baru.
Pengujian
Tahap pengujian merupakan tahapan dalam menguji modul yang telah dibuat. Pengujian
dilakukan untuk memeriksa output modul ISPM sehingga menghasilkan pola sekuens yang
benar setelah penambahan data baru.
Penerapan Modul ISPM pada Data Titik Panas
Tahap ini menerapkan hasil modul ISPM yang telah diuji pada tahap sebelumnya ke
dataset titik panas Pulau Sumatra tahun 2014.
Analisis Pola Sekuensial
Tahap ini dilakukan analisis hasil dari pola sekuensial yang diperoleh dari modul ISPM.
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap keterkaitan antara item pada pola sekuensial untuk
setiap minimum support dan dataset yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Praproses Data
Tahap praproses data dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan modul
ISPM. Pada penelitian Abriantini et al. (2016) data yang diambil dari FIRMS NASA dan telah
dilakukan praproses data. Praproses data yang dilakukan yaitu seleksi data, transformasi data,
dan pembuatan dataset titik panas. Tabel 2 menunjukkan 3 atribut yang digunakan untuk
praproses data.
Tabel 8. Atribut hasil seleksi data

No.
1
2
3

Atribut
Longitude
Latitude
Acq_date

Deskripsi
Koordinat lintang lokasi titik panas (°)
Koordinat bujur lokasi titik panas(°)
Tanggal kejadian titik panas

Pembuatan Data Sekuensial
Untuk membuat dataset sekuens dilakukan penambahan atribut size dan ID (SID). Pada
dataset tersebut atribut size menyatakan jumlah titik panas yang terjadi pada lokasi dan tanggal
yang sama. Atribut SID merupakan kode untuk lokasi-lokasi yang berbeda. Dataset tersebut
diubah menjadi data sekuensial. Data sekuensial ini digunakan untuk data masukan algoritme
SPADE pada perangkat lunak R. Contoh input untuk algoritme SPADE dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Dataset sekuensial titik panas sesuai format input algoritme SPADE

Data pada Gambar 2 memiliki 4 kolom, yaitu SID, date_code, size, item. Kolom SID
adalah kode lokasi, date_code adalah kode tanggal, size adalah jumlah banyaknya titik panas
yang terjadi pada lokasi dan tanggal yang sama. Kolom item merupakan data yang berisi
date_code dan panjang kolomnya ditentukan banyaknya jumlah size. Dataset yang ditunjukkan
pada Gambar 2 merupakan bentuk dataset untuk input algoritme SPADE.
Perancangan Modul Incremental Sequential Pattern Mining
Perancangan modul incremental sequential pattern mining (ISPM) dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil sekuens lama dari data titik panas hasil keluaran algoritme SPADE.
Berdasarkan hal tersebut data baru harus memiliki atribut yang sama dengan data lama. Modul
ini menggabungkan hasil data sekuens yang lama dengan data sekuens yang baru untuk
mendapatkan hasil gabungan data sekuens yang akurat. Contoh data sekuens lama yang
digunakan adalah data sekuens Pulau Sumatra tahun 2014.
Alur proses incremental sequential pattern mining (ISPM) dapat dilihat pada Gambar 3.
Pengolahan data dengan algoritme SPADE dilakukan dengan fungsi ‘cspade’ yang terdapat
pada package ‘arulesSequences’ di dalam perangkat lunak R. Minimum support yang
digunakan adalah 0.01 agar memenuhi batas kemunulan minimal sekali dan panjang sekuens
minimal 2.
Berdasarkan support data sekuens, dapat diketahui jumlah total sekuens pada data baru
tanpa harus menghitung secara manual pada data input algoritme SPADE. Contoh perhitungan
nilai support untuk sekuens ({258},{260}) adalah sebagai berikut:
Jumlah sekuens ({258},{260})
Support({258},{260})=
jumlah seluruh sekuens
Berdasarkan rumus tersebut dapat dicari total sekuens. Perhitungan total_sequence
sebagai berikut:
jumlah sekuens
19
total sekuens=
=
=1141
Support ({258,260}) 0.016652
Total sekuens yang didapatkan kemudian dimasukan ke dalam database pada kolom
total_sequence sebagai informasi tambahan yang diperlukan untuk memperbarui nilai support.
Tahap selanjutnya pada proses ISPM yaitu memperbarui total kejadian
(number_of_hotspots) pada kondisi di mana sekuens data lama sama dengan data baru. Pada
saat kondisi seperti ini, total kejadian diperbarui jumlahnya ketika adanya penambahan data
baru tapi ternyata sekuens yang sama muncul kembali.
Tahap selanjutnya adalah pembaruan sekuens dengan menambahkan sekuens yang baru
ke dalam himpunan sekuens yang lama. Penambahan dari sekuens baru tersebut maka
dilakukan pembaruan total sekuens keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan menjumlahkan total
sekuens yang lama dengan total sekuens yang baru sehingga didapatkan total sekuens
keseluruhan. Total sekuens sebelum penambahan data baru adalah 1000. Adanya penambahan
data baru maka total sekuens bertambah, sehingga menjadi 2141. Tahap terakhir pada algoritme
yaitu memperbarui nilai support. Support adalah nilai persentase suatu kejadian dengan seluruh
kejadian, maka support diperbarui kembali:
35
Support ({204},{208})=
=0.016347
2141
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Pembaruan nilai support dilakukan pada semua sekuens, sehingga nilai support setiap
sekuens mengalami perubahan seperti yang ditunjukkan Gambar 4.

Mulai

Menghasilkan sekuens
dengan algoritme
Sequential Pattern
(SPADE)

Frequent sekuens
titik panas

Tidak

Jika
Support dari sekuens
≥ minimum support

Jumlahkan total
kejadian titik panas

Ya

Ya

Menyimpan
hasil sekuens
titik panas

Data Titik
Panas baru

Menghitung seluruh
total sekuens pada
data baru

Jika sekuens
data lama =
sekuens data
baru

Tidak

Sekuens yang telah
diperbarui total
kejadiannya

Gabungkan data
sekuens lama dengan
data sekuens baru

Perbarui total sekuens
setiap data yang telah
digabungkan

Perbaruan hasil sekuens
secara keseluruhan

Jumlahkan total sekuens
data lama dengan data
baru

Perbarui support
sekuens

Selesai
Gambar 3. Alur proses incremental

sequential pattern mining (ISPM)
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Implementasi Modul ISPM
Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan rancangan modul ISPM ke dalam
program komputer. Penerjemahan program komputer dilakukan dalam perangkat lunak R.

Gambar 4. Pembaruan total_sequence setelah penambahan data baru

Implementasi Algoritme SPADE
Pola sekuens dari data titik panas diperoleh menggunakan algoritme SPADE pada
perangkat lunak R. Pada perangkat lunak R, algoritme SPADE diimplementasikan pada fungsi
‘cspade’ pada package ‘arulesSequences’. Fungsi ‘cspade’ memiliki beberapa parameter yang
terdiri dari penentuan dataset sekuensial, nilai minimum support, jumlah panjang sekuens.
Seluruh parameter pada fungsi ‘cspade’ dimodifikasi penentuan nilainya dengan cara
memberikan form masukan parameter yang diimplementasikan pada modul SPADE. Hasil pola
sekuens dari algoritme SPADE pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 5. Pada penelitian ini
dibuat modul ISPM yang memiliki fitur update function yang dapat menghasilkan pola sekuens
dengan adanya penambahan data baru. Fitur-fitur pada aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 5. Contoh hasil sekuens pada modul

Gambar 6. Tampilan modul ISPM

Perhitungan Total Sekuens
Nilai total sekuens didapatkan dari pembagian nilai jumlah hostpot data yang lama
dengan nilai support. Perhitungan tersebut akan menghasilkan total sekuens.
Pembaruan Total Kejadian Sekuens
Pada tahap ini total kejadian diperbarui jika ada sekuens yang sama antara data baru dan
data lama.
Penggabungan Data Sekuens Lama dan Data Sekuens Baru
Penggabungan data sekuens baru dengan data lama dilakukan dengan membandingkan
sekuens data lama dengan data baru. Tahapan dalam penggabungan sekuens lama dengan
sekuens baru adalah sebagai berikut:
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1 Sekuens baru dibandingkan dengan sekuens lama, jika hasil sekuens sama maka sekuens
tersebut ditambahkan ke dalam basis data yang menyimpan hasil sekuens baru. Hal ini
dilakukan agar tidak ada sekuens yang ganda.
2 Hasil sekuens data lama dan data baru dibandingkan. Jika sekuens tidak sama maka sekuens
dari data lama dan sekuens dari tambahan data lama dimasukan ke dalam basis data.
Perhitungan Total Sekuens
Total sekuens data lama dijumlahkan dengan total sekuens dari data baru untuk
memperbarui total sekuens keseluruhan data menghasilkan total sekuens yang baru.
Pembaruan Support
Nilai support dari sekuens diperbarui untuk mendapatkan nilai support yang baru setelah
adanya penambahan data baru.
Pengujian Modul ISPM
Tahap pengujian ini dilakukan perbandingan antara sekuens yang dihasilkan dari modul
ISPM dan hasil sekuens dari dataset gabungan data lama dan data baru. Hasil dari sekuens
seluruh data yang langsung diproses ke dalam algoritme SPADE menghasilkan sekuens yang
ditunjukkan pada Tabel 3. Perbandingan output modul ISPM dengan output algoritme SPADE
juga ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Perbandingan output modul ISPM dengan output algoritme SPADE

Output Algoritme SPADE
Jumlah titik
Sequence
Support
panas
<{203},{204}> 0.018682
40
<{204},{205}> 0.014012
30
<{204},{206}> 0.015413
33
<{204},{208}> 0.016347
35
<{205},{206}> 0.016347
28

Output Modul ISPM
Jumlah titik
Sequence
Support
panas
<{203},{204}> 0.018682
40
<{204},{205}> 0.014012
30
<{204},{206}> 0.015413
33
<{204},{208}> 0.016347
35
<{205},{206}> 0.016347
28

Berdasarkan analisis tersebut, algoritme yang dirancang memiliki keakuratan yang baik.
Hal ini dibuktikan pada Tabel 3 karena memiliki nilai sekuens yang terdiri dari support,
number_of_hotspot yang sama.
Penerapan Modul ISPM pada Data Titik Panas
Penerapan modul ISPM dilakukan pada data Pulau Sumatra tahun 2014. Data lama adalah
titik panas tahun 2014 di Pulau Sumatra sebanyak 7158 titik panas. Dari data lama diperoleh
30 sekuens titik panas yang ditunjukkan pada Tabel 4. Data baru terdiri atas 3859 titik panas
tahun 2014 di Pulau Sumatra yang akan diperbarui sekuensnya untuk mendapatkan sekuens
terbaru. Data baru kemudian diproses sesuai modul ISPM yang dirancang sehingga
menghasilkan sekuens untuk data baru (Tabel 5). Data baru hanya terdapat 2 sekuens yang
memenuhi minimum support sebesar 0.01.
Tahap selanjutnya dilakukan proses pembaruan sekuens sesuai alur algoritme sehingga
didapatkan hasil sekuens yang baru. Hasil sekuens yang baru dapat dilihat pada Tabel 6. Modul
aplikasi ketika menghasilkan sekuens data baru digunakan minmum support sebesar 0.001
untuk mendapatkan seluruh hasil sekuens dari data baru. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat
seluruh sekuens yang ada sehingga ketika melakukan update seluruh sekuens yang ada
berpengaruh untuk proses update.
Pola sekuensial dari data baru kemudian dianalisis dan didapatkan perbedaan jumlah
sekuens yang memenuhi minimum support serta total kemunculan sekuens. Sekuens data lama
sebelum diperbarui terdapat 30 sekuens. Penambahan data baru, sekuens berkurang menjadi 20
dan setiap support pada data sekuens juga berubah
Tabel 4. Hasil dua Sekuens data lama pulau Sumatra tahun 2014

Sequence

Support

Jumlah titik panas

Sequence

Support

Jumlah titik panas

<{81},{83}>

0.0130

43

<{63},{64}>

0.0169

56
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Sequence

Support

Jumlah titik panas

Sequence

Support

Jumlah titik panas

<{79},{81}>

0.0133

44

<{62},{63}>

0.0251

83

<{69},{71}>

0.0154

51

<{60},{62}>

0.0139

46

<{67},{70}>

0.0245

81

<{56},{58}>

0.0124

41

<{69},{70}>

0.0251

83

<{56},{57}>

0.0139

46

<{65},{69}>

0.0218

72

<{53},{56}>

0.0190

63

<{67},{69}>

0.0621

205

<{55},{56}>

0.0233

77

Proses update yang telah dilakukan terdapat pengurangan sebanyak 10 sekuens. Hal ini
disebabkan oleh sekuens pada data lama tidak terjadi kembali pada data baru, sehingga total
sekuens menjadi semakin besar dan mempengaruhi nilai support menjadi kecil. Pada data lama
seperti yang ditunjukkan Tabel 4, total kemunculan sekuens <{81},{83}> adalah sebanyak 43
dan setelah penambahan data baru menjadi 77 seperti yang ditunjukkan Tabel 5. Tabel 6
sekuens <{80},{81}> yang merupakan sekuens pada data baru dan setelah proses update
sekuens tersebut tidak muncul kembali karena sekuens tersebut tidak memenuhi minimum
support.
Tabel 5 Hasil sekuens setelah penambahan data baru

Sequence

Support

Number of Hotspots

<{49},{51}>

0.0122699

66

<{51},{52}>

0.0105967

57

<{51},{53}>

0.0202639

109

<{53},{56}>

0.0117122

63

<{55},{56}>

0.0143149

77

<{62},{63}>

0.0154303

83

<{62},{65}>

0.0100390

54

<{63},{64}>

0.0104108

56

Tabel 6 Hasil dua sekuens data baru pulau Sumatra tahun 2014

Sequence

Support

Jumlah titik panas

<{81},{83}>

0.0163540

34

<{80},{81}>

0.0105820

22

Modul ISPM masih memiliki kelemahan pada input data baru. Input pada modul ISPM
harus dalam bentuk data sekuens yang dipraproses bersamaan dengan data lama. Bentuk data
sekuens tersebut masih dipraproses secara manual. Panjang sekuens yang dihasilkan modul
ISPM maksimal 3 sekuens. Panjang sekuens lebih dari 3 belum menghasilkan sekuens yang
benar pada modul ISPM tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN
Modul Incremental Sequential Pattern Mining (ISPM) telah berhasil dibangun dan
diimplementasikan pada data titik panas Pulau Sumatra tahun 2014. Adanya penambahan data
baru mempengaruhi nilai support dan menghasilkan sekuens baru. Modul ISPM yang
diterapkan pada data lama titik panas Pulau Sumatra tahun 2014 dan menghasilkan 30 sekuens
yang memenuhi minimum support 0.01 dari 7158 data titik panas. Setelah penambahan 3859
data titik panas baru ke dalam data titik panas lama menyebabkan berkurangnya jumlah sekuens
yang memenuhi minimum support menjadi 20 sekuens. Penambahan data baru dapat
mempengaruhi jumlah sekuens yang memenuhi minimum support dari sekuens.
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Abstrak

Data untuk pembuatan pohon keputusan yang mengandung noise dan outlier dapat
menyebabkan ukuran pohon keputusan menjadi besar dengan nilai akurasi yang rendah.
Keadaan ini disebut overfitting. Salah satu cara untuk mengurangi ukuran pohon keputusan
sehingga akurasinya meningkat adalah dengan metode pruning. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan pruning pada pohon keputusan yang telah dibangun pada penelitian sebelumnya
menggunakan metode post pruning. Metode post pruning untuk pohon keputusan tersebut
menghasilkan pohon keputusan yang lebih sederhana dengan ukuran yang lebih kecil
dibandingkan pohon keputusan awal. Pohon keputusan hasil post pruning mengalami rata - rata
peningkatan akurasi paling kecil adalah sebesar 0.53% dan paling besar adalah sebesar 28.17%.
Kata kunci: pohon keputusan, pruning, post pruning
Abstract
The data with noises and outliers to build a decision tree tend to make the size of the
decision tree large with low accuracy. This situation is called overfitting. Pruning method is
one way to reduce size of the decision tree for increasing its accuracy. This study aims to prune
decision trees from previous studies using the post pruning method. The post pruning method
gives simple trees with higher accuracies compared to the original trees. The lowest average
accuracy of decision tree after post pruning is 0.53% and 28.17% is the highest average
accuracy of decision tree after post pruning.
Keywords: decision tree, pruning, post pruning

PENDAHULUAN
Decision tree (pohon keputusan) memiliki keunggulan selain mudah dibaca juga dapat
membagi proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sederhana (Han et al. 2011).
Dalam penelitian Sitanggang et al. (2013) model pohon keputusan dapat digunakan untuk
menggambarkan karakteristik area atau wilayah munculnya titik panas berdasarkan data
kebakaran hutan di wilayah Rokan Hilir di Provinsi Riau. Model ini berguna sebagai sistem
peringatan awal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan (Sitanggang et al. 2013).
Keberhasilan suatu pohon keputusan dalam mengklasifikasikan data dapat dilihat dari
nilai akurasi yang dihasilkan. Data yang digunakan untuk membangun pohon keputusan
tersebut dapat mempengaruhi nilai akurasi. Data yang mengandung noise dan outlier dapat
menyebabkan ukuran pohon menjadi besar dengan nilai akurasi yang rendah. Keadaan ini
disebut overfitting (Han et al. 2011). Overfitting dapat dihindari dengan cara pre pruning yaitu
menghentikan pembangunan pohon keputusan sebelum data latih terklasifikasi sempurna atau
dengan post pruning yang mengembangkan pohon keputusan terlebih dahulu hingga selesai



Penulis korespondensi
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dan lengkap lalu dilakukan penyederhanaan dengan cara pruning (pemangkasan) (Tan et al.
2006).
Sitanggang et al. (2014) telah membangun sebuah pohon keputusan untuk mendeteksi
kemunculan titik panas berdasarkan dataset di wilayah Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia
tahun 2008. Algoritme yang digunakan adalah pohon keputusan spasial dengan nilai akurasi
yang diperoleh sebesar 71.12 %. Nurpratami dan Sitanggang (2015) dengan menggunakan
dataset di wilayah Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia tahun 2008 telah membangun pohon
keputusan dengan menggunakan algoritme Entropy Based Spatial Decision Tree. Dataset yang
digunakan dalam penelitian Nurpratami dan Sitanggang (2015) dibagi menjadi 5 bagian
menggunakan 5-fold cross validation. Pohon keputusan yang dihasilkan masing masing
memiliki akurasi 44.16%, 46.66%, 43.33%, 42.5%, dan 44.16%.
Tujuan penelitian ini adalah menerapkan algoritme post pruning pada pohon keputusan
hasil penelitian Nurpratami dan Sitanggang (2015). Post pruning pohon keputusan diharapkan
dapat membuat pohon keputusan menjadi lebih sederhana dengan akurasi lebih tinggi atau nilai
akurasi sama dengan pohon keputusan sebelum dipangkas tetapi memiliki jumlah node yang
lebih sedikit.

METODE
Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan pohon keputusan sebelumnya untuk disederhanakan
menggunakan metode post pruning. Data yang digunakan untuk membuat pohon keputusan
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data yang digunakan untuk membuat pohon keputusan

Pohon
Keputusan
Pohon 1

Pohon 2
Pohon 3
Pohon 4

Sumber
Sitanggang et
al. (2014)

Nurpratami
dan Sitanggang
(2015)

Pohon 5
Pohon 6

Data

Wilayah

Data sebaran dan koordinat titik
panas 2008, data cuaca, data lahan
gambut, data sosial ekonomi, peta
digital (peta jalan, sungai, pusat kota,
tutupan lahan, dan batas administratif
Data sebaran dan koordinat titik
panas tahun 2008, data cuaca, data
lahan gambut, data sosial ekonomi,
peta digital (peta jalan, sungai, pusat
kota, tutupan lahan, dan batas
administratif

Kabupaten Rokan
Hilir, Riau

Kabupaten
Bengkalis, Riau

Pohon Keputusan Spasial
Pohon keputusan merupakan suatu metode klasifikasi dan model prediksi menggunakan
struktur pohon atau struktur hirarki (Han et al. 2011). Pohon keputusan spasial merupakan suatu
pohon keputusan yang mengklasifikasikan data spasial. Setiap internal node-nya adalah sebuah
node keputusan dari suatu lapisan yang mengandung data spasial, masing-masing cabang
menunjukkan hasil pengujian dan setiap daun merepresentasikan nilai suatu kelas (Rinzivillo
dan Turini 2004). Pada algoritme pohon keputusan spasial, spatial information gain
didefinisikan untuk mengambil layer penjelas yang memberikan pemisahan terbaik dari dataset
spasial (Sitanggang et al. 2013).
Pruning Pohon Keputusan
Pruning merupakan suatu teknik untuk mengurangi ukuran pohon keputusan dengan cara
menghilangkan bagian pada pohon keputusan yang memiliki kemungkinan kecil untuk
mengklasifikasikan kelas. Tujuan utama pruning yaitu untuk menghilangkan kompleksitas
pohon keputusan namun memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi kelas. Terdapat dua
teknik pruning yaitu pre pruning dan post pruning (Han et al. 2011).
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Pre pruning merupakan teknik yang efisien karena dilakukan saat proses pohon keputusan
dibangun (Tan et al. 2006). Pre pruning dilakukan dengan cara berhenti memecah subset data
latih pada node tertentu. Berbeda dengan pre pruning, post pruning dilakukan setelah pohon
keputusan selesai dibentuk. Teknik ini dilakukan dengan cara menghapus beberapa aturan atau
node yang telah terbentuk dengan tujuan pohon keputusan setelah pruning berukuran lebih kecil
dengan nilai akurasi yang lebih baik atau minimal akurasi sebelum dan sesudah pruning sama
(Han et al. 2011).
Penyederhanaan pohon keputusan dengan menggunakan metode post pruning dilakukan
dengan cara mengganti subtree dengan ketentuan sebagai berikut (Tan et al. 2006):
1. Daun yang digunakan untuk menggantikan subtree merupakan daun dengan label
kelas yang mendominasi subtree yang akan diganti tersebut, atau
2. subtree digantikan oleh cabang yang mendominasi subtree tersebut.
Post pruning pohon keputusan dihentikan ketika pohon keputusan hasil pruning tidak lagi
mengalami peningkatan akurasi (Tan et al. 2006).
Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah Pruning Pohon Keputusan. Suatu pohon
keputusan terdiri dari beberapa subtree. Pruning dilakukan dengan menggunakan metode Post
Pruning. Metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa subtree yang terkandung
dalam pohon untuk digantikan oleh daun yang merupakan atribut kelas. Nilai akurasi pohon
keputusan dengan leaf (daun) ketika dihilangkan akan dibandingkan dengan akurasi pohon
keputusan sebelum daun tersebut dihilangkan. Apabila nilai akurasi pohon keputusan setelah
menghilangkan subtree lebih besar dibandingkan sebelum subtree dihilangkan maka subtree
tersebut boleh dihilangkan dan diganti menjadi daun.

Gambar 19. Tahapan penelitian

Tahapan kedua dalam penelitian ini adalah evaluasi pohon keputusan. Analisis dilakukan
dengan cara membandingkan nilai akurasi dan jumlah node dalam pohon keputusan sebelum
dan sesudah dipangkas. Pohon keputusan baru yang sudah dipangkas akan dievaluasi
menggunakan data uji yang disimpan dalam format Comma Separated Values (.csv). Setiap
data uji terdiri dari kelas True yang menunjukkan kemunculan titik panas dan False yang
menunjukkan bukan kemunculan titik panas. Jumlah kelas True dan False pada setiap dataset
uji diberikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Dataset uji untuk evaluasi pruning pohon keputusan

Dataset
Data uji 1
Data uji 2
Data uji 3
Data uji 4

Wilayah
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Bengkalis

Jumlah True
235
33
33
33

Jumlah False
326
87
87
87
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Dataset
Data uji 5
Data uji 6

Wilayah

Jumlah True
33
32

Jumlah False
87
88

HASIL DAN PEMBAHASAN
Algoritme post pruning diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python dengan
memodifikasi kode program untuk algoritme ID3 (Roach 2013) dan pruning (Sitanggang et al.
2014). Pohon keputusan dipangkas dengan cara menghapus bagian subtree. Sebuah subtree
pada node tertentu dipangkas dengan cara menghilangkan cabang untuk diganti menjadi daun.
Daun tersebut diberi label sesuai dengan kelas yang mendominasi subtree yang akan diganti
tersebut. Proses pemangkasan pohon keputusan dilakukan dari level paling bawah ke yang
paling atas (Han et al. 2011). Algoritme post pruning diimplementasikan ke dalam beberapa
modul menggunakan bahasa pemrograman Python. Tabel 3 menunjukkan modul – modul
Python yang digunakan.
Tabel 3. Modul dan fungsi Python untuk post pruning pohon keputusan

Nama Modul
tree_pruning.py

test_dtree.py

size_tree.py
run.py

Daftar Fungsi
ls_tree_pruning, ls_simple_subtree, isDict,
isAtomorFlat, leafPaths, simple_subtree,
isSubtree, maj_value, update_tree
get_file, run_test, akurasi _awal,
get_classification, classify, accuracy,
number _rules
ls_size, size
get_treeinput

Kegunaan
Pruning pohon keputusan

Mengklasifikasikan pohon keputusan
terhadap data uji serta menghitung
akurasi pohon keputusan
Menghitung ukuran pohon keputusan
Meminta input pohon keputusan dan
memanggil semua modul

Modul Pruning
Modul pruning dibuat untuk menghasilkan list (daftar) subtree yang telah
disederhanakan. Input dari modul ini yaitu berupa suatu pohon keputusan dalam format
dictionary (dict.). Modul ini disimpan dengan nama fail tree_pruning.py. Langkah–langkah
utama dalam membuat daftar pohon yang lebih sederhana adalah:
1. Menentukan subtree dari pohon keputusan
Subtree dari pohon keputusan terletak diantara root (akar) dan leaf (daun) dari pohon
keputusan tersebut. Suatu node disebut subtree apabila node tersebut memiliki parent dan
daun. Apabila suatu node merupakan key dari suatu value atau masih berbentuk dictionary
maka node tersebut merupakan subtree. Daun pada pohon keputusan terdeteksi ketika nilai
dari suatu node adalah value yang bernilai string.
2. Menyederhanakan subtree
Sebuah pohon keputusan memiliki banyak subtree. Post pruning bertujuan untuk
menyederhanakan setiap subtree yang terdapat dalam pohon keputusan yang telah selesai
terbentuk. Hal ini dilakukan dengan cara melihat key dan value dalam setiap subtree.
Apabila suatu node merupakan key yang memiliki nilai value masih dalam bentuk
dictionary maka pencarian diteruskan sampai menemukan node yang memiliki nilai value
string. Node yang memiliki nilai value berupa string akan dihitung masing-masing jumlah
kelasnya untuk mengetahui kelas yang mendominasi subtree tersebut. Kelas dengan jumlah
terbanyak akan menggantikan subtree. Setiap penyederhanaan subtree akan dimasukkan ke
dalam list dengan fungsi ls_simple_subtree.
3. Update pohon keputusan dengan pohon yang lebih sederhana
Pohon keputusan akan di-update dengan pohon yang telah disederhanakan. Ketika
subtree dihilangkan atau diganti dengan mayoritas kelasnya maka pohon keputusan akan
di-update. Setiap subtree yang telah disederhanakan dalam list akan di-update pada pohon
keputusan. Pohon keputusan dengan subtree yang telah di-update akan dimasukkan
kedalam list dengan variable ls_up_tree.
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Modul Pengujian
Modul ini digunakan untuk mengklasifikasikan data uji pada setiap pohon keputusan
dalam ls_up_tree yang bertujuan untuk mengetahui masing – masing nilai akurasinya. Modul
ini disimpan dalam fail test_dtree.py. Input dari modul ini berupa data uji untuk masing- masing
pohon keputusan. Pohon keputusan sederhana dengan nilai akurasi tertinggi akan diambil untuk
disederhanakan kembali menggunakan modul tree_pruning.py. Langkah– langkah dalam
membuat modul perhitungan akurasi adalah:
1. Membaca data uji pohon keputusan
Untuk menghitung nilai akurasi dari suatu pohon keputusan dibutuhkan data uji. Data uji
yang digunakan disimpan dalam format .csv.
2. Melakukan klasifikasi data uji
Klasifikasi data uji dilakukan untuk mengetahui berapa banyak kelas yang
terklasifikasi dengan benar dan tidak. Hal ini dilakukan untuk keperluan menghitung
akurasi pohon keputusan tersebut. Fungsi klasifikasi ini secara rekursif menelusuri pohon
keputusan dan mengembalikan nilai klasifikasi dari data uji yang telah diberikan. Apabila
node yang diperiksa merupakan string maka itu merupakan node daun dan nilai daun
tersebut dikembalikan sebagai kelas.
3. Menghitung akurasi pohon keputusan
Setiap penyederhanaan subtree akan dilihat pengaruhnya terhadap pohon keputusan
yang tersebut. Hal ini dilakukan dengan menghitung nilai akurasi pada setiap pohon
keputusan yang telah di-update dalam ls_up_tree. Fungsi perhitungan akurasi ini akan
menghitung banyak kelas yang terklasifikasi dengan baik untuk dibagi dengan banyak data
ujinya.
4. Memilih pohon keputusan yang telah disederhanakan dengan akurasi yang tinggi untuk
disederhanakan kembali
Masing – masing update pohon keputusan yang telah disederhanakan dalam
ls_up_tree memiliki nilai akurasi. Pohon keputusan pada update tertentu dengan nilai
akurasi paling tinggi akan diambil untuk disederhanakan kembali. Post Pruning berhenti
ketika akurasi pohon keputusan setelah disederhanakan lebih kecil dari sebelumnya atau
akurasi pohon setelah disederhanakan sama dengan sebelumnya namun memiliki jumlah
node atau ukuran pohon yang lebih kecil. Keadaan berhenti proses pruning ini dicobakan
sebanyak 5 kali untuk memastikan adanya perubahan hasil.
Modul Perhitungan Ukuran Pohon Keputusan
Ukuran suatu pohon keputusan dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah node.
Node yang dihitung adalah akar, internal node, dan daun. Modul ini disimpan dalam fail
size_tree.py. Pohon keputusan dalam bentuk dictionary memiliki key dan value. Dalam hal ini
akar pohon keputusan merupakan keys dan daun dari setiap cabang adalah values. Daun dari
pohon keputusan dapat diketahui ketika ditemukan values yang bernilai string. Panjang keys
dan values dijumlah untuk mendapatkan ukuran dari pohon keputusan.
Evaluasi Hasil
Hasil penyederhanaan pohon keputusan dari penelitian Sitanggang et al. (2014)
diklasifikasikan menggunakan data uji yang dapat dilihat pada Tabel 4. Pohon keputusan hasil
penelitian Nurpratami dan Sitanggang (2015) menggunakan metode uji 5-fold cross validation
sehingga menghasilkan 5 pohon keputusan. Hasil penyederhaan pohon keputusan
diklasifikasikan menggunakan data uji dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil pada Tabel 6 diperoleh
dengan menggunakan data penyusun pohon keputusan atau data latih dari penelitian
Nurpratami dan Sitanggang (2015). Perhitungan akurasi tidak memperhatikan objek–objek
yang tidak dapat diklasifikasikan oleh pohon keputusan.
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Tabel 4. Hasil post pruning pohon keputusan Sitanggang et al. (2014)

Pohon
Keputusan
Pohon 1

Data Uji

Data uji 1

Ukuran
Pohon
Awal
613

Ukuran
Pohon
Akhir
545

Akurasi
Awal (%)

Akurasi
Akhir (%)

Selisih
Akurasi (%)

71.12

71.65

0.53

Peningkatan akurasi

0.53

Tabel 5. Hasil post pruning pohon keputusan Nurpratami dan Sitanggang (2015) menggunakan data uji

Pohon
Keputusan

Data Uji

Pohon 2
Pohon 3
Pohon 4
Pohon 5
Pohon 6
Rata - Rata

Data uji 2
Data uji 3
Data uji 4
Data uji 5
Data uji 6

Ukuran
Pohon
Awal
1139
1131
1157
1081
1179

Ukuran
Pohon
Akhir
73
33
7
7
193

Akurasi
Awal (%)

Akurasi
Akhir (%)

44.16
46.66
43.33
42.50
44.16

72.50
72.50
72.50
72.50
71.66

Selisih
Akurasi
(%)
28.34
25.84
29.17
30.00
27.50
28.17

Tabel 6. Hasil post pruning pohon keputusan Nurpratami dan Sitanggang (2015) menggunakan data latih

Pohon
Keputusan

Ukuran
Pohon Awal

Pohon 2
Pohon 3
Pohon 4
Pohon 5
Pohon 6
Rata - Rata

1139
1131
1157
1081
1179

Rata –Rata
Ukuran Pohon
Akhir
189
977
921
659
829

Rata –Rata
Akurasi Awal
(%)
74.99
88.74
87.58
89.99
90.20

Rata –Rata
Akurasi Akhir
(%)
88.33
94.58
93.95
94.37
95.83

Selisih
Akurasi
(%)
13.33
5.83
6.37
4.37
5.62
7.1

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa karakteristik pohon keputusan hasil penelitian Sitanggal
et al. (2014) yaitu Pohon 1 memiliki ukuran pohon awal yang lebih kecil dibandingkan kelima
pohon keputusan awal Nurpratami dan Sitanggang (2015). Setelah diterapkan post pruning
menggunakan data uji, karakteristik Pohon 1 tidak jauh berbeda dengan pohon awalnya
dibandingkan pohon keputusan lainnya. Nilai akurasi sebelum diterapkan post pruning yaitu
sebesar 71.12% dengan ukuran 613 node meningkat sedikit menjadi 71.65% dengan ukuran
545 node. Peningkatan akurasi yang terjadi pada Pohon 1 hanya sebesar 0.53%.
Pohon keputusan hasil penelitian Nurpratami dan Sitanggang (2015) yang terbagi menjadi
5 pohon keputusan pada penelitian ini dicobakan menggunakan data uji dan data latih. Setiap
pohon keputusan memiliki nilai akurasi awal di bawah 70% terhadap data uji dan nilai akurasi
awal di atas 75% apabila menggunakan data latih. Ukuran awal kelima pohon keputusan yang
besar mengalami penurunan yang besar setelah diterapkan post pruning dibandingkan Pohon
1. Grafik peningkatan akurasi dan penurunan jumlah node Pohon 4 dapat dilihat pada Gambar
2 dan Gambar 3.
Pohon 5 mengalami peningkatan akurasi setelah post pruning dari 42.50% dengan ukuran
pohon 1081 node menjadi 72.50% dengan ukuran 7 node. Grafik peningkatan akurasi dan
penurunan jumlah node Pohon 5 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Hasil post pruning Pohon 4 dan Pohon 5 yang menjadi sangat sederhana tidak dapat
digunakan untuk mengklasifikasikan kelas. Hal ini dikarenakan pohon keputusan yang
dihasilkan setelah post pruning tidak dapat merepresentasikan kelas yang terdapat dalam
dataset. Pohon 4 dan Pohon 5 setelah disederhanakan hanya merepresentasikan kelas dengan
nilai False. Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5, Pohon 5 mengalami peningkatan akurasi
dan penurunan jumlah node yang signifikan diantara pohon keputusan hasil post pruning
lainnya. Hal ini membuat Pohon 5 memiliki selisih nilai akurasi yang lebih besar dibandingkan
pohon lainnya yaitu sebesar 30%. Rata – rata peningkatan pohon keputusan Nurpratami dan
Sitanggang (2015) menggunakan data uji yaitu sebesar 28.17%.
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Pohon keputusan yang dicobakan menggunakan data latih memiliki nilai akurasi awal
yang tinggi dibandingkan pohon lainnya. Pada saat pohon keputusan disederhanakan,
peningkatan akurasi lebih kecil dibandingkan pohon keputusan menggunakan data uji. Rata –
rata peningkatan akurasi yang terjadi sebelum dan sesudah post pruning pada pohon keputusan
Nurpratami dan Sitanggang (2015) dengan menggunakan data latih adalah sebesar 7.1%.
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Gambar 2. Grafik peningkatan akurasi pada setiap iterasi untuk Pohon 4
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Gambar 3. Grafik penurunan jumlah node pada setiap iterasi untuk Pohon 4
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Gambar 4. Grafik peningkatan akurasi pada setiap iterasi untuk Pohon 5
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Gambar 5. Grafik penurunan jumlah node pada setiap iterasi untuk Pohon 5
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SIMPULAN
Penelitian ini menerapkan metode post pruning yang bertujuan untuk menghasilkan
pohon keputusan yang berukuran lebih kecil dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan pohon
keputusan sebelum disederhanakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pohon
keputusan yang dibangun dari dataset Rokan Hilir memiliki nilai akurasi dan ukuran awal lebih
kecil. Pohon keputusan tersebut mengalami peningkatan akurasi paling kecil diantara pohon
lainnya yaitu sebesar 0.53%. Pohon keputusan yang dibangun dari dataset Bengkalis
mengalami peningkatan akurasi rata – rata sebesar 28.17% menggunakan data uji dan 7.1%
menggunakan data latih. Salah satu pohon keputusan dengan menggunakan data uji Bengkalis
mengalami peningkatan akurasi dan penurunan ukuran pohon yang signifikan. Akurasi awal
sebesar 42.50% dengan ukuran 1081 node setelah disederhanakan menjadi 72.50% dengan
ukuran 7 node yang hanya terdapat kelas False saja pada pohon keputusan tersebut. Ukuran
pohon keputusan hasil post pruning yang sangat kecil tersebut tidak dapat digunakan karena
tidak merepresentasikan kelas dalam dataset.
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Abstrak
Seiring dengan perkembangan dan penggunaan Data Center Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi secara nasional untuk mendukung program e-government perintah
republik indonesia, semakin banyak pula jenis jenis serangan bermunculan seperti DDOS
Attack, Buffer Oveflow Attack, Internet Infrastructure Attack, Session Hijacking, Scanning /
probing dan lain lain. Oleh karena itu di butuhkan sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi
serangan secara realtime. Aplikasi Sistem Monitoring Teknologi Informasi dan Komunikasi
(SIMONTIK) di bangun dengan core sytem aplikasi berbasis web dengan php yang bersifat
modular (menambah dan mengurangi fasilitas di aplikasi tanpa harus banyak melakukan
perubahan di inti program, selain itu memiliki beberapa keunikan yang belum ada pada
penelitian sebelumnya, sehingga layak untuk dibangun dan dikembangkan. Berikut ini
keunggulan yang di miliki apllikasi SIMONTIK yaitu framework php, modularity, fitur lanjutan
yang dibutuhkan untuk analisa jaringan yaitu fitur dashboard yang menampilkan data grafik
realtime monitoring, fitur management sensor yang mengatur sensor sensor, fitur management
rules dan memiliki fitur report yang belum terdapat pada aplikasi berbasis Intrusion detection
system (IDS) saat ini. Sistem peneteksi intrusi dapat membantu mendeteksi intrusi dan upaya
penyusupan dalam jaringan anda,Memungkinkan admin yang cerdas untuk mengambil langkah
mitigasi dan remediasi yang tepat. Penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan keamanan data
center secara logic yaitu melindungi data center dari resiko-resiko yang timbul dari jaringan
komputer dan proses-proses komputasi ilegal yang merugikan data center. Resiko-resiko
tersebut dapat berupa serangan hacker, pencurian data melalui jaringan, perusakan data melalui
jaringan serta virus.
Kata Kunci : Attack, Data Center, IDS, Simontik, Monitoring.

PENDAHULUAN
Internet merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh
hampir semua teknologi terutama perangkat komputer, jaringan internet menghubungkan
banyak perangkat komputer untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya sehingga lalu
lintas data yang ada pada jaringan internet sangat padat. Komunikasi data yang sangat banyak
tersebut perlu dilakukan pemantauan atau monitoring untuk menghindari tindak kejahatan yang
mungkin terjadi pada penggunaan teknologi internet. Salah satu tool atau sistem yang paling
sering digunakan untuk melakukan monitoring jaringan internet adalah Intrution Detection
System (IDS).
IDS tersebut melakukan monitoring jaringan internet berdasarkan rule atau aturan-aturan
yang telah ditetapkan administrator pada saat konfigurasi begitu juga dengan alamat IP spesifik
dari jaringan internet yang dipantau, hasil monitoring berupa log-log informasi mengenai paket
data yang berhasil dipantau, log tersebut dapat disimpan pada folder sistem atau dapat juga
disimpan pada database. Hasil log IDS tersebut yang menjadi bahan kajian bagi para
administrator jaringan untuk melakukan analisa lebih lanjut. Namun pada sistem IDS ini masih
dijumpai permasalahan dan kendala yaitu data yang dihasilkan IDS masih dalam bentuk text
based yang tentunya masih menyulitkan administrator untuk menganalisa dan mendapatkan
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informasi dari data tersebut, sehingga perlu adanya sebuah aplikasi antar muka yang mampu
menjembatani antara sistem IDS dan administrator.
Beberapa aplikasi antar muka yang mampu menyajikan data text based tersebut kedalam
bentuk tampilan yang lebih variatif adalah Snorby yang dibangun menggunakan bahasa
pemrograman Ruby dan Perl, ACID/BASE yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman
PHP namun tidak memanfaatkan framework. Untuk memenuhi kebutuhan monitoring perlu
dibangun dan dikembangkan lagi aplikasi antar muka yang sesuai dengan kebutuhan
administrator sehingga kegiatan monitoring dan analisa data pada jaringan internet menjadi
sebuah pekerjaan yang menyenangkan.
Permasalahan lain yang menjadi landasan pengembangan Simontik ialah teknologi yang
dimiliki oleh beberapa Intrution Detection yang ada saat ini (signature based) dirasa masih
belum bisa untuk memenuhi kebutuhan administrator akan sebuah teknologi IDS yang
muktahir, namun juga tidak bisa disingkirkan fakta bahwa teknologi IDS yang ada saat sudah
cukup membantu administrator untuk melakukan analisa traffic jaringan internet.

METODE
Signature Base Detection
Jenis sistem deteksi ini menggunakan tanda tangan kode berbahaya yang diketahui, yang
disimpan dalam database Simontik. Pola serangan yang diketahui berasal dari penggunaan kode
berbahaya dan kerentanan perangkat lunak yang diketahui.
Jenis sistem deteksi ini sangat efisien untuk digunakan dalam Simontik berbasis host.
Kelemahan utama dari sistem seperti itu adalah bahwa database-nya harus diperbarui secara
berkala, menghasilkan database yang terus meningkat yang harus mencakup sebanyak mungkin
tanda tangan yang tersedia.
Anomaly detection
Anomaly detection adalah metode berbasis perbandingan yang membandingkan aktivitas
apapun dengan profil untuk semua kemungkinan tindakan aktif melalui data statistik, fakta dan
gambar. Ada dua jenis profil, tetap dan dinamis. Profil tetap adalah yang paling efisien
dibandingkan dengan skema lainnya, karena menghentikan terjadinya perilaku yang tidak biasa
dan mengklasifikasikan perilaku sebagai anomaly. Profil dinamis tidak dapat dibuat tanpa profil
tetap yang ada. Begitu profil dinamis telah diciptakan, memungkinkan penyerang untuk
mengamati dan mengubah tingkah lakunya dalam aktivitas jangka panjang.
Protocol analysis detection
Teknik Simontik ini tergantung pada tingkah laku protokol. Ini mengamati perilaku
protokol dan kemudian membandingkannya dengan yang tersimpan dalam database perilaku
protokolnya. Ini mendeteksi anomali pada paket di bagian kepala protokol. Teknik ini cukup
efektif, namun bisa dengan mudah dihindari oleh penyerang yang bekerja di dalam keterbatasan
protokol.
Hybrid methodologies
Sistem ini merupakan kombinasi dari lebih dari satu teknik. Ini menggabungkan dua atau
lebih metodologi sistem deteksi intrusi untuk menganalisis, mendeteksi dan mencocokkan
perilaku mencurigakan dan tanda tangan kode berbahaya yang mencoba menyerang jaringan.
Namun, alih-alih mengidentifikasi intrusi tunggal, ia mendeteksi beberapa gangguan, sehingga
memberikan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan metode lain dengan kekuatan
yang lebih besar.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan Aplikasi
Pada aplikasi Simontik ini terdapat beberapa modul dan fungsi yang saling terkait satu dengan
yang lainnya namun tetap dapat dikembangkan secara mandiri dan terpisah, sesuai dengan
konsep modularity yang sangat ditekankan oleh penulis. Rancangan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Halam Login
Suatu aplikasi yang baik terutama aplikasi berbasis web application membutuhkan
sebuah autentikasi pengguna untuk dapat mengakses aplikasi dan menggunakannya. Halaman
login ini dibuat dengan tujuan agar orang-orang yang diberi tanggung jawab sebagai seroang
administrator jaringan yang dapat mengakses aplikasi.
Dashboard Aplikasi
Merupakan tampilan awal aplikasi setelah seorang administrator berhasil masuk ke
dalam sistem. Dashboard hanya menampilkan data kesimpulan dari sistem dan bukan detail
data, data yang ditampilkan berupa real time data, top events, sensor, dan juga jumlah dan
tingkatan bahaya dari events yang tersimpan.
Menu Aplikasi
Terdiri dari beberapa menu untuk menuju ke beberapa fungsi yang terdapat pada
aplikasi Mata Garuda yaitu: Events, Deep Analysis, Rules, Report, Setting, Help.
1. Menu Events
Pada menu events, menampilkan seluruh data event yang tersimpan pada database
setelah dilakukan relasi antar tabel untuk menyajikan data yang dibutuhkan oleh
administrator. Kategori dari setiap events yang ditampilkan cukup banyak sehingga
diperlukan sebuah fungsi atau action tersendiri yang dapat menyajikan data detail dari
masing-masing events.
2. Menu Deep Analysis
Merupakan modul atau fungsi pada aplikasi iMonotoring untuk melakukan analisa
terhadap paket yang berhasil dipantau. Menu Deep Analysis terdiri dari 3 submenu yaitu :
✓
Packet Statistic: Menampilkan statistik dari paket yang melintas di dalam jaringan
dalam bentuk pie chart yang menjelaskan source / destination IP address, source /
destination Port, beserta jumlah paket data yang berhasil dipantau.
✓
Maps Analysis: Menampilkan peta dunia dimana pada peta tersebut terdapat
beberapa
titik lokasi yang menandakan source/destination IP Address sesuai dengan kriteria
yang dimasukkan oleh administrator.
✓
Events Statistic: Menampilkan grafik dan chart dari banyaknya events yang
tersimpan
pada database. Grafik untuk jumlah events keseluruhan dan pie chart untuk
menunjukan banyaknya protocol yang berhasil dipantau. Grafik dan chart yang
disajikan sesuai dengan kriteria dan masukkan dari administrator, baik berupa waktu
kejadian events ataupun bisa melalui banyakknya sensor.
✓
Net Awareness: Menampilkan grafik data dari keseluruhan paket yang melintasi
jaringan dan dipantau oleh sensor net awareness. Data yang disajikan bukan hanya
pada saat terjadi serangan pada jaringan namun keseluruhan lintas paket data.
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Menu Rules
Salah satu keunggulan dari Simontik daripada aplikasi antar muka IDS yang lainnya
adalah mampu menyediakan antar muka untuk melakukan perubahan rules dari IDS yang
digunakan. Rules biasanya secara manual diubah oleh administrator langsung ke dalam sistem
IDS dengan melakukan beberapa konfigurasi. Menu Rules terdiri dari 2 submenu yaitu:
1. Manage Rules : Memberikan kemudahan bagi administrator untuk membuat dan
melakukan perubahan rules tanpa harus berhubungan dengan sistem atau mengubah
konfigurasi sistem secara langsung.
2. Activation Rule: Fungsi ini berguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rules yang ada
pada sebuah sensor.
Menu Report
Menampilkan data transaksi dari events yang ada. Transaksi dapat ditampilkan
berdasarkan hari, minggu, bulan, ataupun tahun.
Menu Setting
Pada menu ini terdapat beberapa fungsi untuk melakukan backup aplikasi dan database,
penambahan dan perubahan user, penambahan dan perubahan role dari user, perubahan IP
Address sensor yang dipantau dan juga menentukan threshold untuk events, serta konfigurasi
yang menentukan beberapa parameter aplikasi Simontik.

SIMPULAN
Dari penelitian yang kami lakukan dapat menghasilkan sebuah teknologi baru yang
mampu memenuhi kebutuhan administrator jaringan untuk menganalisa jaringan dan
melakukan forensic security network.
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Kami sampaikan kepada para penulis terdahulu yang meneliti tentang Intrusion Detection
System, sehingga kami dapat menjadikan literatur dan melihat seberapa jauh perkembangan
penelitian, kelebihan dan kekurangan yang ada di penelitan sebelumnya. Sehingga kami dapat
melihat peluang pengembangan.
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Abstrak
Manajemen Instalasi dan konfigurasi laboratorium Ilmu Komputer IPB selama ini
menggunakan ghost dan shell script, hal ini masih dinilai kurang efektif dan efisien. Penelitian
ini akan menerapkan manajemen instalasi dan konfigurasi menggunakan SaltStack. Metode
yang digunakan yaitu identifikasi kebutuhan perangkat lunak lab, penerapan otomasi dengan
SaltStack, validasi hasil instalasi, dan konfigurasi, dan pengujian kinerja pada mesin virtual.
Pengujian kinerja berupa waktu instalasi pada shell script (semi-otomatis) dan SaltStack dengan
jumlah komputer klien 1,2,3 dan 4. SaltStack berhasil menginstal perangkat lunak pada 1,2,3
dan 4 komputer sekaligus dengan waktu instalasi sekitar 43 menit dan 48 menit pada shell
script. Setiap penambahan 1 komputer klien mempengaruhi waktu instalasi pada shell script
sekitar 17 menit dan 15 menit pada SaltStack. SaltStack dapat menggantikan shell script dalam
manajemen instalasi dan konfigurasi lab. Hal ini karena SaltStack menyediakan log instalasi
yang akan mempermudah jika terjadi masalah.
Kata kunci: lab komputer, manajemen instalasi dan konfigurasi, otomasi, SaltStack
Abstract
Installation and configuration management of IPB Computer Science Laboratory has
been using ghost and shell script, it is still considered less effective and efficient. This research
will implement installation and configuration management using SaltStack. The method used is
the identification of the needs of the software lab, the application of automation with SaltStack,
the validation of the installation results, configuration and performance testing on the virtual
machine. Performance testing on shell scripts (semi-automatic) and SaltStack with number of
client computers 1,2,3 and 4. SaltStack has successfully installed software on 1,2,3 and 4
computers at once with installation time of about 43 minutes and 48 minutes on the shell script.
Each addition of 1 client computer affects the installation time on the shell script about 17
minutes and 15 minutes on SaltStack. SaltStack can replace shell scripts in the installation
management and lab configuration. This is because SaltStack provides an installation log that
will make it easier if a problem occurs.
Keywords: computer lab, installation and configuration management, automation, SaltStack

PENDAHULUAN
Manajemen instalasi sistem adalah sistem kontrol berbasis komputer untuk memantau
dan mengelola suatu perangkat, dalam proses menginstal program komputer seperti aplikasi,
driver atau perangkat lunak lainnya (Ambasta et al. 2016; Blount et al. 2017). Deployment
manajemen instalasi merupakan penyebaran instalasi dan konfigurasi terhadap perangkat lunak
komputer sehingga memiliki konfigurasi secara seragam.
Manajemen instalasi dan konfigurasi laboratorium Ilmu Komputer IPB dilakukan
dengan menggunakan ghost dan shell script. Menajemen instalasi dan konfigurasi dengan cara
general hardware oriented system transfer (ghost) adalah teknik menajemen instalasi dan
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konfigurasi dengan cara melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap satu komputer, dari hasil
instalasi dan konfigurasi dilakukan proses kloning diska. Proses kloning diska sering
mengalami masalah yaitu driver dan perangkat lunak komputer sering mengalami kerusakan
dan tidak berjalan secara normal dan harus dilakukan terhadap komputer yang memiliki
spesifikasi perangkat yang sama. Jeffrey et al. (2012) menyatakan banyak aplikasi modern
membutuhkan instalasi yang saling tergantung, terdistribusi dan diciptakan secara mandiri,
sehingga aplikasi dapat memberikan fungsionalitas secara signifikan dan terukur. Manajemen
instalasi dan konfigurasi di laboratorium Ilmu Komputer IPB saat ini menggunakan shell script,
namun dinilai semiotomatis karena dengan shell script masih membutuhkan interaksi manusia
untuk melakukan konfirmasi dalan instalasi dan konfigurasi paket perangkat lunak. Menurut
Fischer et al. (2012), manajemen instalasi dan konfigurasi pada komputer yang dilakukan
secara manual cenderung mengalami kesalahan akibat sering terjadi pembaharuan aplikasi
secara berkala dan beberapa aplikasi yang mengalami kerusakan. Hardion et al. (2013)
menyatakan bahwa adanya perbedaan konfigurasi pada setiap komputer cenderung memiliki
resiko adanya perubahan perilaku pada perangkat lunak.
Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penyebaran instalasi (deployment) sistem
dan konfigurasi, Fischer et al. (2012) melakukan penelitian mengenai Engage (sebuah sistem
manajemen deployment) dengan cara melakukan percobaan secara eksplisit dan memodelkan
konfigurasi metadata dan interkomponen yang bersifat dependensi. Engage memungkinkan
pengecekan konfigurasi aplikasi secara otomatis sehingga mengurangi proses konfigurasi
secara manual yang dikerjakan secara intensif. Percobaan yang lainnya dilakukan oleh Luo et
al. (2015) tentang sistem deployment untuk aplikasi cloud.
Lab komputer saat ini masih bersifat penerapan dengan menggunakan shell script. Pada
penelitian ini akan menerapkan otomasi manajemen instalasi dan konfigurasi pada lab
komputer dengan berbasis SaltStack. SaltStack merupakan sebuah perangkat lunak pengelolaan
infrastruktur. SaltStack dapat digunakan untuk eksekusi remote untuk infrastruktur apapun dan
manajemen konfigurasi untuk stack aplikasi apapun (Myers 2016; SaltStack 2017).

METODE
Tahapan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan,
implementasi, pengujian di mesin virtual, dan analisis hasil dan kinerja. Tahapan-tahapan yang
dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 20 Tahapan penelitian

Identifikasi Masalah
Proses instalasi dan konfigurasi program pada laboratorium Ilmu Komputer IPB masih
dilakukan secara manual dan semiotomatis, hal ini di nilai kurang efektif dan efisien. Jika proses
instalasi dan konfigurasi dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang lama dan
cenderung mengalami kesalahan pada program dan sulit melakukan proses manajemen instalasi
dan konfigurasi.

ISSN: 9-772622-984006

111

Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi kebutuhan yaitu pada tahap ini mengidentifikasi sistem operasi yang akan
digunakan. Identifikasi kebutuhan yang kedua yaitu identifikasi jenis aplikasi yang akan
digunakan di lab komputer Ilmu Komputer IPB sesuai mata kuliah yang diselenggarakan.
Implementasi
Manajemen Instalasi dan konfigurasi yang digunakan adalah SaltStack. Implementasi
dilakukan berdasarkan prosedur instalasi yang terdapat pada Web SaltStack (2018). Pada tahap
implementai ini komputer fisik akan dilakukan instalasi sistem operasi Xubuntu 16.04 dan
menggunakan repositori lokal, serta memasang VM yang akan digunakan untuk Implementasi
manajemen instalasi dan konfigurasi dengan SaltStack seperti pada Gambar 2.

Gambar 21 Diagram alir proses implementasi yang terdapat pada VM

Pengujian di MesinVirtual
Pada mesin virtual dilakukan instalasi sistem operasi Xubuntu sebagai master dan klien.
Jumlah mesin virtual yang akan dibuat adalah empat mesin virtual sebagai klien dan 1 mesin
virtual sebagai master. Pada sistem operasi master diinstal SSH, diatur alamat IP statis, dan
mengarahkan repositori Ubuntu ke server lokal. Setelah dilakukan instalasi pada komputer
master, dilakukan proses instalasi dan konfigurasi perangkat lunak sesuai Tabel 1 dan 2
sebanyak 5 iterasi menggunakan shell script dan SaltStack, selanjutnya melakukan pengecekan
terhadap perangkat lunak yang diinstal dari hasil instalasi dan konfigurasi menggunakan shell
script dan SaltStack.
Analisis Hasil dan Kinerja
Analisis hasil dan kinerja dilakukan dari hasil pengujian pada mesin virtual. Parameter
uji yang akan digunakan yaitu hasil dan kinerja. Pada parameter uji hasil yaitu dilakukan
pengecekan terhadap perangkat lunak yang diinstal dari konfigurasi dan parameter uji kinerja
yaitu berupa waktu instalasi pada komputer klien dengan jumlah 1, 2, 3 dan 4 yang dilakukan
5 kali iterasi.
Peralatan Penelitian
Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari dua perangkat keras yang digunakan dalam
pengujian di mesin virtual sebagai berikut:
- Komputer untuk pengujian mesin virtual
• Prosesor: Intel Core i7-4770 4C/8T 3.40 GHz
• RAM: DDR3 32 GiB
• HDD: 500 GiB
• NIC: Gigabit Ethernet
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- Spesifikasi mesin virtual
• Prosesor: 1 CPU
• HDD: 80 GiB
• RAM: 4 GiB
• NIC: bridged
2. Perangkat lunak yang digunakan
• Sistem operasi Xubuntu 16.04
• VirtualBox 5.0.40
• SaltStack 2018.3

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Masalah
Pada laboratorium komputer IPB sudah menggunakan manajemen instalasi dan
konfigurasi menggunakan shell script namun masih tergolong semi otomatis, Pada shell script
menjalankan setiap perintah dilakukan eksekusi secara satu persatu apabila perintah dan apabila
proses instalasi terdapat kesalahan sulit ditemukan sebab tidak terdapat ringkasan hasil
instalasi. Pada shell script memiliki jumlah perintah yang mencapai seratus baris perintah lebih,
maka lebih baik menggunakan Perl atau Python (Nemeth et. al. 2010). Shell script
membutuhkan paket ssh dan clusterssh apabila dijalakan pada banyak komputer untuk
menghubungkan terhadap seluruh klien. Pada shell script memerlukan interaksi manusia untuk
konfirmasi instalasi pada beberapa aplikasi, sehingga shellscript masih tergolong semiotomatis.
Salah satu contoh aplikasi yang memerlukan interaksi manusia adalah pada instalasi aplikasi
Wireshark. Tampilan konfirmasi untuk instalasi Wireshark dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 22 Tampilan konfirmasi instalasi Wireshark

Identifikasi Kebutuhan
Kebutuhan dalam manajemen instalasi dan konfigurasi sistem menggunakan SaltStack
adalah sistem operasi Xubuntu dengan melakukan pengaturan alamat alamat IP pada komputer
server, perangkat lunak dasar dan jenis perangkat lunak yang dipakai lab komputer IPB seperti
yang tertera pada Tabel 1 dan 2.
Pengujian di Mesin Virtual
Empat mesin virtual komputer yang diinstal sistem operasi Xubuntu dengan hostname
yang dibuat pada setiap mesin yaitu lab-71, lab-72, lab-73, lab-74 dan lab-75. Pada pengujian
mesin virtual (VM) dilakukan pengujian instalasi dengan menggunakan shell script dan
SaltStack. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan komputer klien berjumlah 1,2,3 dan
4 sebanyak masing-masing 5 kali iterasi. Cara penulisan modul pada SaltStack seperti tertera
pada Gambar 4, modul yang digunakan untuk melakukan pemasangan aplikasi pada Tabel 1
dan 2 pada SaltStack adalah cmd, pkg, user dan modul fungsi yang digunakan yaitu
state.apply.
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Tabel 1 Daftar perangkat lunak masing - masing mata kuliah

Mata kuliah
Penkom
Penkom Mulok
Algor
Alpro
Dasprog
Radig
Basprog
Strukdat
OAK
Basdat
RPL
PMK
AI
Grafkom
SO
IMK
PCD
PSBO
Komdat
Damin
Bioinfor
PTG
KI
NLP
Paralel

Perangkat lunak
Office
geany, texlive, pandoc, pandoc-citeproc
codeblocks, geany
python3, PyCharmEdu
Codeblocks
Logisim, Fritzing, iverilog, gtkwave, eagle
gprolog, racket, g++, jdk8
codeblocks, geany
yasm, gdb, ddd
postgresql, apache2, php, pgadmin3, Access
postgresql, apache2, php, sublime-text, Postman
R
Python
codeblocks, libglfw3-dev, unity-editor, android-studio
htop, tree, tesseract-ocr
GravitDesigner, inkscape, Browser, Word Processor
codeblocks, opencv
Monodevelop
PacketTracer, virtualbox, nmap, traceroute, whois, wireshark,
bmon
R, weka
R, python, ugene, clustal, velvet, soapdenovo, bowtie, samtools,
plink, MetaSim, TASSEL, MEGAN, I-TASSER
qgis, GeoServer, postgresql, postgis, libjs-openlayers
python, pycrypto
python, Matlab
MPI
Tabel 2 Daftar perangkat lunak dasar yang dibutuhkan

Jenis
Virtualisasi
Kompresi
Office
Grafis
Multimedia
Adblock
CLI app
Ekstra
Editor
Programing

Perangkat lunak
Virtualbox
p7zip, unrar
libreoffice-impress
dia, gimp, inkscape, graphviz
mpv, audacity, vokoscreen
xul-ext-ublock-origin
htop, tmux, tree, w3m, ntpdate
xubuntu-restricted-extras
geany, geany-plugins
build-essential, git

Gambar 4 Cara penulisan remote execution SaltStack

Modul cmd
Pada penelitian ini modul cmd yang digunakan ada dua yaitu fungsi cmd.run dan
cmd.script. Penerapan fungsi cmd.run dan cmd.script seperti berikut:
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saltstack_rstudio:
cmd.script:
- source: /srv/salt/rstudio.sh
saltstack_geoserver:
cmd.script:
- source: /srv/salt/geoserver.sh

Modul pkg
Pada penelitian ini modul pkg yang digunakan untuk instalasi program dan konfigurasi
adalah fungsi pkgs.installed. Penerapan fungsi pkgs.installed seperti berikut ini.
saltstack_basicapp:
pkg:
- installed
- pkgs:
- virtualbox
- p7zip
- vokoscreen
- ...

Modul user
Pada Penelitian ini modul user yang digunakan yaitu fungsi user.present. Penerapan
fungsi user.present seperti berikut ini.
saltstack_adduser:
user.present:
- name: student
- password:
$6$Kh9rNhbM$GjHMGtoH7rCt/UCHqnsC0gBlBKJvEd0d7sW7yGiTJXSBzJHWGdbWRXRfmBg0O...

Analisis Hasil dan Kinerja
SaltStack dapat menghasilkan hasil kinerja yang lebih efektif dan efisien dibandingkan
dengan proses instalasi semi otomatis dengan shell script. Tabel 3 merupakan hasil rataan waktu
pada pengujian instalasi perangkat lunak pada Tabel 1 dan 2 menggunakan shell script dan
SaltStack yang dilakukan sebanyak 5 kali iterasi dengan jumlah klien 1,2,3 dan 4.
Tabel 3 Hasil waktu pengujian instalasi program

Semiotomatis (detik)
1603
2363
2794
4676

Waktu

Jumlah Klien
1
2
3
4

SaltStack (detik)
1430
1800
2864
4234

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

Jumlah Klien
Total Klien

shellscript

Linear (shellscript)

Linear (SaltStack)

SaltStack

Gambar 5 Grafik pengujian shell script dan SaltStack
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan jumlah klien 1 komputer yang dilakukan
5 iterasi rataan waktu yang dibutuhkan untuk instalasi secara semiotomatis dan SaltStack
masing-masing sebesar 26.7 menit dan 23.8 menit. Pada pengujian 2 komputer klien dengan
jumlah iterasi yang sama rataan waktu pada semiotomatis adalah 39.4 menit dan menggunakan
SaltStack adalah 30.0 menit. Pada pengujian 3 komputer klien rataan waktu yang diperoleh dari
semi otomatis dengan 5 iterasi adalah 46.6 menit dan 47.7 menit untuk instalasi menggunakan
SaltStack. Pengujian instalasi dengan 4 komputer klien rataan waktu dari 5 iterasi pada
semiotomatis adalah 77.9 menit dan 70.5 menit dengan instalasi SaltStack. Pengujian instalasi
program menggunakan semiotomatis rataan waktu kenaikan setiap pertambahan 1 komputer
klien adalah 17.1 menit dan 15.9 menit pada SaltStack. Dari hasil pengujian instalasi program
berdasarkan grafik pengujian shell script dan SaltStack, dapat terlihat bahwa pola pertambahan
waktu eksekusi pada shell script berbanding linier dengan garis y =965x + 446.5 dengan y
sebagai waktu (detik) dan dengan x sebagai jumlah klien. Dari grafik hasil pengujian shell script
dan SaltStack juga terlihat bahwa pola pertambahan waktu eksekusi pada SaltStack berbanding
linier dengan garis y =947.6x + 213. SaltStack dapat menggantikan shell script dalam hal
manajemen instalasi dan konfigurasi Lab komputer. Hal ini karena pada shell script memiliki
beberapa masalah pada saat manajemen instalasi dan konfigurasi perangkat lunak seperti yang
dijelaskan pada bagian identifikasi masalah. Pada SaltStack memiliki dasar penulisan yang
baku dalam menjalankan modul yang akan digunakan. Sehingga SaltStack dapat digunakan
sebagai perangkat lunak yang dapat mempermudah untuk melakukan perawatan secara berkala
terhadap berbagai program yang terpasang pada komputer. SaltStack lebih efektif dalam
menemukan masalah yang terjadi pada perangkat lunak yang mengalami masalah dalam proses
instalasi dan konfigurasi. Hal ini karena SaltStack memililki sebuah ringkasan terhadap modulmodul yang dijalankan seperti yang tertera pada Gambar 6.

Gambar 6 Ringkasan modul SaltStack

SIMPULAN
SaltStack berhasil melakukan manajemen instalasi dan konfigurasi perangkat lunak pada
beberapa komputer sekaligus dengan hasil yang seragam. SaltStack menyediakan modul
beserta dokumentasi lengkap mengenai cara penggunaannya. SaltStack bersifat full otomatis
sehingga teknisi tidak perlu mengawasi proses instalasi yang panjang hingga selesai. Selain itu,
SaltStack menyediakan log hasil instalasi yang memudahkan teknisi untuk menemukan sumber
masalah jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, SaltStack cocok digunakan untuk deployment
infrastruktur komputer, khususnya pada pembangunan lab komputer.
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Kedelai Berbasis Protokol WebRTC
The Development of Real Time Discussion Feature of The KMS
Kedelai Application Based on WebRTC Protocol
Sri Wahjuni, Muhammad Kamal Hidayatullah
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Abstrak
Knowledge Management System (KMS) Kedelai merupakan aplikasi penyedia informasi
mengenai pengetahuan pertanian untuk komoditas kedelai. Aplikasi yang telah dikembangkan
belum menyediakan komunikasi yang dinamis meliputi interaksi antar pengguna untuk saling
bertukar informasi. Penambahan fitur diskusi pada aplikasi KMS Kedelai dibutuhkan untuk
membangun komunikasi waktu nyata. Pada penelitian ini, protokol Web Real-Time
Communication (WebRTC) diterapkan pada aplikasi mobile dalam bentuk video chat.
Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa
menginstal atau mengunduh aplikasi tambahan. Jumlah pengiriman paket UDP yang tinggi
dengan delay rendah dikarenakan pengiriman data berupa video dan audio lebih banyak dikirim
dibandingkan data lainnya. Hasil ini menunjukkan protokol WebRTC cocok untuk diterapkan
untuk aplikasi real-time. Respond time yang tinggi menghasilkan delay yang tinggi pada SSDP
walaupun dengan jumlah pengiriman paket yang sedikit. Nilai jitter yang rendah menghasilkan
kualitas komunikasi yang baik.
Kata Kunci: delay, jitter, komunikasi waktu nyata, SSDP, UDP, WebRTC
Abstract
KMS Kedelai is an application that provides some of information about agricultural
knowledge for the soybean commodity. The existing application did not provide dynamic
communication including interaction among users to exchange information. An addition of
discussion feature in KMS Kedelai application is needed to build a real-time communication.
In this study, the Real-Time Communication Web protocol (WebRTC) is applied to a mobile
application in the form of video chat. This application development aims to facilitate remote
communication without installing or downloading additional applications. Performance tests
found that the lower the delay value, the greater the number of packets delivered. High number
of UDP packets with low delay due to data transmission in the form of video and audio sent
more than other data. These results indicate the WebRTC protocol is suitable to be applied to
the real-time application. High respond time results in high delay in SSDP even though the
number of packet deliveries are small. The low jitter value produces good communication
quality.
Keywords: delay, jitter, real-time communication, WebRTC

PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah berkembang sangat
pesat, pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132.7 juta pengguna
sedangkan pada tahun 2014 baru sekitar 88 juta pengguna. Dalam kurun waktu dua tahun telah
mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 44.7 juta atau setara dengan 51.8%.
Pengguna internet di Indonesia telah melampaui setengah dari jumlah penduduk Indonesia saat
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ini yang berjumlah sekitar 255 juta. Pola perilaku pengguna internet dari sejumlah data hasil
survei terungkap bahwa 67.8% pengguna internet paling sering mengakses dengan
menggunakan perangkat smartphone (APJII 2016).
Tingkat literasi internet yang relatif tinggi memunculkan peluang bagi pengembangan
teknologi ICT di beberapa bidang termasuk sektor pertanian. Teknologi ini sangat penting dan
strategis dalam membantu pelaku sektor pertanian untuk meningkatkan kinerjanya.
Permasalahan di sektor pertanian saat ini adalah tidak atau belum terbentuknya jejaring
informasi yang menghubungkan ke sistem basis data pertanian.
Teknologi ICT ini sangat berpotensi untuk diterapkan di sektor pertanian. E-Agriculture
adalah suatu bidang yang mengacu pada pelayanan pertanian, diseminasi teknologi dan
informasi yang disampaikan melalui internet dan teknologi terkait. Penerapan ICT pada eAgriculture sangat penting digunakan untuk para petani dalam pengaksesan informasi sumber
daya pertanian. Peran ICT di bidang pertanian berpotensi meningkatkan pengelolaan pertanian
yang efisien sehingga ICT memiliki peran pada produktifitas dan keuntungan bagi para petani
(Ghogare dan Monga 2015).
Teknologi informasi yang mampu menyimpan berbagai pengetahuan untuk mengatasi
keterbatasan otak manusia disebut Knowledge Management System (KMS). Pengetahuan
didapatkan dari berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Tujuan dari KMS yaitu
untuk saling berbagi dan menerapkan pengetahuan, mempertemukan pakar, mempelajari dan
memahami hubungan antara pengetahuan (Maier 2004).
Komunikasi merupakan salah satu metode untuk melengkapi suatu pengetahuan (Hunt
2007). Penerapan suatu teknologi sebagai sarana untuk membangun komunikasi diantara
pengguna diperlukan untuk melengkapi KMS yang berfungsi sebagai penyimpan pengetahuan.
Noviyanti dan Adikarini (2014) telah melakukan penelitian terkait pengembangan
aplikasi live chat dengan menggunakan protokol Web Real-Time Communication (WebRTC).
Aplikasi yang dibuat dalam penelitian tersebut untuk web browser berbasis desktop.
Komunikasi live chat dilakukan berbasis teks yang menyajikan dua fitur meliputi public chat
dan private chat.
Siska (2016) telah melakukan penelitian terkait pengembangan aplikasi KMS kedelai
berbasis mobile menggunakan pendekatan User Experience (UX). Aplikasi berfungsi untuk
memberikan informasi terhadap penyuluh, mahasiswa, dan pakar. Namun aplikasi belum
menyediakan fitur diskusi yang berguna untuk pengguna saling bertukar informasi.
Penelitian ini diusulkan untuk menambahkan modul fitur diskusi dengan menggunakan
protokol WebRTC pada aplikasi KMS Kedelai. WebRTC adalah sebuah Application
Programming Interface (API) yang menghubungkan antar web browser secara real-time untuk
melakukan komunikasi berbasis teks, file sharing, screen sharing, gaming, audio calls, dan
video chat dengan menggunakan arsitektur peer-to-peer. Komunikasi secara peer-to-peer
memungkinan saling bertukarnya informasi tanpa dikelola oleh server perantara (Manson
2013). Fitur diskusi dengan menerapkan WebRTC dapat membangun komunikasi secara realtime. Pengembangan fitur diskusi diharapkan memberi kemudahan para pengguna untuk
bertukar informasi tanpa memerlukan suatu plugin.

METODE
Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu Studi Literatur, Observasi dan
Analisis, Perancangan Aplikasi, Implementasi, Pengujian, dan Kesimpulan. Tahapan penelitian
dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 23 Tahapan penelitian

Studi Literatur
Tahap ini dilakukan untuk mengkaji literatur yang relevan dan beragam artikel yang
didapatkan dari internet mengenai WebRTC. Menurut Loreto dan Romano (2014), WebRTC
API dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu:
1 PeerConnection
Komponen API dari WebRTC yang mengatur komunikasi data stream diantara peers.
Protokol dari WebRTC membuat koneksi real-time tetap terlaksana, walaupun dengan
koneksi yang tidak stabil.
2 MediaStream
Komponen API dari WebRTC yang memberikan akses data stream untuk
merepresentasikan video dan suara, mengatur masukkan dari perangkat pengguna berupa
kamera dan mikrofon.
3 DataChannel
Komponen API dari WebRTC yang membantu terjadinya proses pertukaran data
diantara peers secara langsung, dengan throughput yang tinggi dan tingkat latency yang
rendah. Proses pertukaran data ini dapat membantu dalam membangun aplikasi seperti
game, remote dekstops, desktop sharing, real-time text chats, peer-to-peer file sharing, dan
torrents.
Menurut Sergiienko (2014), WebRTC diimplementasikan berdasarkan beberapa protokol,
yaitu:
1 Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)
Komponen protokol dari WebRTC yang mengatur pertukaran media seperti audio dan
video. SRTP akan mengubah audio dan video yang diterima dari perangkat menjadi bentuk
biner sehingga dapat ditransmisikan ke jaringan.
2 Datagram Transport Layer Security (DTLS)
Komponen protokol dari WebRTC yang digunakan untuk melakukan enkripsi
terhadap semua media dan aliran data.
3 Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
Protokol yang melakukan transportasi data dalam mengatur paket data pada jaringan.
Hal tersebut memungkinkan suatu jaringan memiliki dua jaringan atau lebih yang terkoneksi
(multihoming). Sehingga disaat suatu koneksi terjadi gangguan, aliran data akan dikirimkan
melalui jaringan lainnya (multistream).
4 User Datagram Protocol (UDP)
Protokol yang menyediakan prosedur untuk mengirimkan pesan antara aplikasi dengan
mekanisme yang minimum. UDP mengutamakan transaksi data, namun tidak menjamin
terjadinya pengiriman dan penduplikasian data.
5 Session Description Protocol (SDP)
Protokol yang bertujuan untuk mendeskripsikan parameter komunikasi peer-to-peer.
Parameter dideskripsikan dalam bentuk audio dan video codecs, topologi jaringan, dan
informasi perangkat lainnya.
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Menurut Ristic (2015), untuk terjalinnya komunikasi antar pengguna dibutuhkan
komunikasi yang lancar bagi kedua pihak. WebRTC menyediakan beberapa teknologi untuk
mencapai hal tersebut, yaitu:
1 Session Traversal Utilities for NAT (STUN)
STUN bertujuan untuk mengidentifikasi tiap pengguna yang terkoneksi oleh internet.
Proses dari STUN dimulai dari request server, kemudian server akan memberikan alamat IP
pada client yang melakukan request. Sehingga client dapat mengenal dirinya melalui alamat
IP yang diberikan.
2 Traversal Using Relay around NAT (TURN)
TURN bertujuan untuk mengatasi koneksi disaat STUN tidak mampu
mengidentifikasi tiap pengguna. Hal tersebut terjadi disaat NAT menghasilkan port yang
acak, sedangkan STUN hanya mampu menerjemahkan IP. Proses dari TURN adalah
menyampaikan kembali informasi yang diberikan client yang bekerja sebagai koneksi peerto-peer. Client akan menerima informasi dari TURN yang melakukan request.
3 Interactive Connectivity Establishment (ICE)
ICE bertujuan untuk mencari jaringan client yang dapat terhubung antar peers dengan
cara mencoba semua kemungkinan dan memilih pilihan terbaik. ICE candidate dibentuk saat
koneksi ditemukan. Aplikasi akan mengirimkan ICE candidate melalui signaling channel.
Koneksi dibentuk saat proses pengalamatan ditemukan dan telah diuji.
Observasi dan Analisis
Pada penelitian ini dilakukan pengamatan, pengujian, dan menganalisis permasalahan
yang ada terhadap aplikasi KMS Kedelai yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi KMS
Kedelai berbentuk web telah dibangun oleh Sa’diah (2015). Selanjutnya, pengembangan telah
dibangun dalam bentuk aplikasi KMS Kedelai mobile menggunakan pendekatan UX oleh Siska
(2015). Pada arsitektur sistem sebelumnya oleh Siska (2015) melibatkan satu server yang
terhubung dengan aplikasi KMS Kedelai untuk menyimpan informasi kedelai dan data
pengguna. Penelitian aplikasi KMS Kedelai mobile dikembangkan untuk membangun
penambahan fitur diskusi.
Perancangan Aplikasi
Pada perancangan aplikasi dilakukan penambahan fitur yaitu diskusi. Ketika
menggunakan fitur diskusi, pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan pengguna
lainnya melalui video chat secara real-time.
Implementasi
Implementasi yang dilakukan yaitu penyusunan algoritme berdasarkan pada tahap hasil
perancangan aplikasi. Lalu melakukan implementasi real komponen pada sistem yaitu
penggunaan server.
Pengujian
Pengujian aplikasi dilakukan terhadap performa dan fungsional. Tahap pengujian
performa dilakukan untuk melihat kualitas yang dihasilkan. Pengujian performa menggunakan
tools untuk analisa protokol yaitu Wireshark. Protokol yang didapatkan memiliki jumlah paket
pengiriman dan nilai delay yang selanjutnya akan dirata-ratakan pada tiap iterasi. Pengujian
fungsional juga dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi telah berjalan dengan baik.
Kesimpulan
Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pengujian aplikasi. Hasil dari kesimpulan
diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian.
Perangkat Penelitian
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Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini
yaitu:
Perangkat keras:
1 Notebook dengan spesifikasi:
a Processor Intel Core i7-4720HQ 2.60GHz
b RAM 8GB DDR3
c Webcam
2 Perangkat mobile dengan dengan spesifikasi:
a Processor Snapdragon 821
b RAM 6GB
c Kamera depan dan belakang
Perangkat lunak:
1 Sistem operasi Windows 10 Pro
2 Sistem operasi Android versi 7.0
3 Wireshark sebagai penganalisa protokol
4 Sublime sebagai teks editor
5 Android Studio sebagai IDE
6 Java sebagai bahasa pemrograman
7 Java Native Interface (JNI) sebagai programming framework

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan Arsitektur Sistem
Penambahan server WebRTC ditambahkan untuk melakukan proses channeling antar
perangkat. Terdapat dua server yang dibutuhkan dalam pengembangan, yaitu server KMS
Kedelai untuk menyimpan data KMS dan server WebRTC untuk melakukan proses channeling
antar perangkat. Terdapat dua perangkat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu smartphone
dan notebook sebagai emulator. Kedua perangkat yang terhubung oleh aplikasi KMS Kedelai
berkomunikasi melalui PeerConnection API dan STUN atau TURN. Perancangan arsitektur
sistem dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 24 Arsitektur sistem

Komponen server terdiri dari peer A yaitu smartphone dan B yaitu notebook, STUN,
TURN, dan server WebRTC sebagai signal channel. Peer A dan B memiliki IP yang di NAT,
untuk mendapatkan IP publik maka kedua peer akan meminta IP ke STUN atau TURN. Apabila
peer A memulai panggilan maka akan dikirimkan offer SDP melalui signal channel ke peer B.
Answer SDP akan dilakukan peer B setelah menerima offer SDP dari peer A. Kemudian
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pemberian ICE candidate akan dilakukan pada tiap peer. Setelah komunikasi terhubung antar
peer, DTLS akan melakukan enkripsi pada aliran data. Selanjutnya SCTP akan mengatur aliran
paket data dengan protokol UDP sebagai prosedur pengiriman pesan. Kemudian SRTP akan
menerima audio dan video lalu mengubahnya ke bentuk biner untuk ditransmisikan ke jaringan
sehingga dapat diterima pada peer lainnya.
Implementasi Aplikasi
Hasil perancangan penambahan fitur diskusi dengan WebRTC ini menggunakan layanan
Pubnub sebagai signal channel. STUN yang digunakan meliputi google.com,
services.mozilla.com, voipbuster.com, ideasip.com dan 12 server lainnya. TURN yang
digunakan meliputi bistri.com, anyfirewall.com, xirsys.com, dan viagenie.ca. Signal channel
dari layanan Pubnub digunakan dalam penelitian ini. Pubnub melakukan signaling yang
mengirimkan metadata (codec, bandwidth, session control messages untuk membuka dan
menutup koneksi, pesan error, keys untuk keamanan komunikasi, host IP dan port) sebelum
koneksi peer-to-peer terbentuk. Setelah signaling terbentuk, lalu video dan audio
ditransmisikan melalui WebRTC PeerConnection API. Penambahan aplikasi berbentuk video
chat dengan dilakukan penambahan ikon dengan pemberian nama Diskusi pada halaman utama
KMS Kedelai. Fitur yang disediakan meliputi chatting dan menampilkan video tampak depan
atau belakang antar pengguna. Penggunaan kamera depan atau belakang pada video chat masih
berbeda session.
Pengujian
Pengujian jumlah pengiriman paket dan delay pada tiap protokol dilakukan dari sisi peer
A to B yaitu dari smartphone ke emulator kemudian dilakukan pengujian nilai jitter untuk
mendapatkan variasi waktu pengiriman paket yang terjadi pada jaringan. Tiap pengujian
dilakukan sebanyak lima iterasi dengan durasi selama satu menit tiap iterasi.
Hasil pengujian jumlah pengiriman paket secara keseluruhan menunjukkan pengiriman
paket UDP yang paling besar. Hal tersebut disebabkan karena pengiriman data berupa video
dan audio lebih banyak dikirim dibandingkan data lainnya.
Hasil pengujian delay protokol menunjukkan Simple Service Discovery Protocol (SSDP)
memiliki jumlah delay tertinggi. SSDP menyediakan mekanisme untuk koneksi suatu jaringan.
Saat jaringan telah ditemukan, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) akan mengirimkan
notifikasi ketersediaan jaringan. Respond time yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi dari
awal sampai terbentuknya koneksi membutuhkan waktu yang lama sehingga menghasilkan
delay yang tinggi walaupun dengan jumlah pengiriman paket yang sedikit. Pengecekan
ketersediaan pengguna pada fitur diskusi diimplementasikan melalui sistem online dan offline
pada halaman daftar kontak.
Protokol UDP merupakan karakteristik dari WebRTC. Nilai UDP menunjukkan jumlah
pengiriman paket yang besar dan delay protokol yang dihasilkan cukup rendah. Hal ini
menunjukkan protokol tersebut sangat cocok untuk diimplementasikan pada aplikasi real-time
yang membutuhkan pengiriman data cepat dengan kapasitas besar. Hasil pengujian nilai jitter
didapatkan bahwa pada peer A to B sebesar 0.012 ms. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai
variasi waktu pengiriman paket yang rendah dari pengirim ke penerima sehingga kualitas
komunikasi yang dihasilkan tergolong kategori sangat bagus (Lubis dan Pinem 2014).
Pengujian fungsional dilakukan pada setiap protokol WebRTC untuk memeriksa kesesuaian
sistem terhadap kebutuhan. Hasil pengujian protokol WebRTC didapatkan bahwa protokol
WebRTC berhasil diterapkan pada aplikasi mobile KMS Kedelai.

SIMPULAN
Penelitian ini telah berhasil menerapkan protokol WebRTC pada aplikasi mobile KMS
Kedelai dengan penambahan fitur diskusi. Pengguna dapat berkomunikasi secara waktu nyata
untuk saling bertukar informasi dalam bentuk video chat. Jumlah pengiriman paket UDP yang
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tinggi dengan delay rendah dikarenakan pengiriman data berupa video dan audio lebih banyak
dikirim dibandingkan data lainnya. Hasil ini menunjukkan protokol WebRTC cocok untuk
diterapkan untuk aplikasi real-time. SSDP memiliki rataan delay tertinggi. Respond time yang
tinggi menghasilkan delay yang tinggi pada SSDP walaupun dengan jumlah pengiriman paket
yang sedikit. Nilai jitter yang rendah menghasilkan kualitas komunikasi yang baik.
Penelitian lanjutan yang direncanakan adalah pengembangan fitur diskusi yang dapat
melakukan komunikasi lebih dari dua pengguna dan menerapkan push notification untuk
menerima pesan atau panggilan. Penyediaan TURN server dengan bandwith yang tinggi
diharapkan membuat komunikasi dengan koneksi yang berbeda dapat terealisasi
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Abstrak
Simpatik Guru adalah program bantuan honor dari PPPA Daarul Qur’an yang diberikan
untuk guru, da’i, dan para pendakwah Al-Qur’an yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan
dan dakwah selama minimal tiga tahun. Selama ini, sistem yang digunakan untuk menentukan
pemilihan penerima bantuan Simpatik Guru adalah dengan cara memilih satu demi satu data
dan nilai dari pendaftar. Sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam tahap seleksi akhir.
Selain itu dapat menyita banyak waktu pihak manajemen simpatik guru untuk menentukan
penerima menerima bantuan. Bila masih menggunakan metode manual, dikhawatirkan juga
akan menimbulkan ketidak objektifan dalam pemilihan. Maka penggunaan Sistem pendukung
keputusan berbasis computer dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk memudahkan
pengambilan keputusan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Simple Addative
Weighting (SAW) dengan tahapan yaitu penentuan rating kecocokan, tahap normalisasi dan
perhitungan preferensi atau perankingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
Metode Simple Addative Weighting (SAW) dapat di implementasikan ke dalam Aplikasi Sistem
Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Simpatik Guru dengan output berupa data penerima
bantuan simpatik guru, yang dapat membantu pihak manajemen simpatik guru untuk
menentukan penerima yang benar-benar layak menerima bantuan.
Kata Kunci: Guru, Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Simple Addative Weighting (SAW).
Abstract
Sympathetic to the Teacher is an honor assistance program of PPPA Daarul Qur'an given
to teachers, dai, and Qur'an preachers who have served in education and dawah for at least
three years. So far, the system used to determine the selection of beneficiaries sympathetic of
Teacher assistance is by selecting one by one data and the value of the registrant. So, it can
cause errors in the final selection. In addition it can take a lot of time to the management to
determine the recipient sympathetic of Teacher assistance If the management still use manual
methods, it is feared will also cause the lack of objectivity in the election. Then the use of
Computer-based decision support system can be used as one solution to facilitate decisionmaking. The method used in this study is Simple Addative Weighting (SAW) with the stages of
determining the fit rating, the normalization stage and the calculation of preference or ranking.
This study concludes that the Simple Addative Weighting (SAW) Method can be implemented
into the Decision Support Support System. The conclusion of this research is Simple Addative
Weighting (SAW) Method can be implemented into the Decision Support System Support System
of the Receiver of Sympathetic Teacher Support with output is teacher sympathetic recipient
data, which can assist the management of the sympathetic teacher to determine the recipient
who really deserve receiving help
Keywords: Decision Support System (DSS), Teacher, Simple Addative Weighting (SAW).
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PENDAHULUAN
Guru merupakan pendidik profesional. Guru memiliki tugas utama yaitu mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik melalui jalur pendidikan formal pada
pendidikan anak usia dini, menengah maupun pendidikan tingkat atas.
Dewasa ini, telah banyak cara untuk mengangkat derajat guru, mulai dari bantuan dalam
bentuk materi hingga jaminan hari tua. Salah satunya adalah program yang diluncurkan oleh
PPPA Daarul Qur’an binaan Ustadz Yusuf Mansur. PPPA Daarul Qur’an membuat Program
Simpatik Guru yang merupakan program bantuan honor dari PPPA Daarul Qur’an. Program ini
diberikan untuk guru, da’i, dan para pendakwah Al-Qur’an yang telah mengabdi dalam dunia
pendidikan dan dakwah selama minimal tiga tahun. Bantuan Simpatik Guru diberikan untuk
jangka waktu tiga tahun setelah penilaian (assessment) dengan evaluasi dan monitoring selama
enam bulan (Bidang Pendidikan dan Dakwah, 2017).
Penerima manfaat bantuan Simpatik Guru per Bulan Juli 2017 sebanyak 359 orang
(Bidang Pendidikan dan Dakwah, 2017). Dapat diasumsikan bahwa jumlah pendaftar yang
mengajukan program ini pasti lebih banyak dari angka tersebut. Hal ini akan menimbulkan
masalah, diantaranya semakin banyak pendaftar, berarti semakin sulit pula dalam menentukan
siapa yang berhak menerima bantuan. Selama ini, sistem yang digunakan untuk menentukan
pemilihan penerima bantuan Simpatik Guru adalah dengan cara memilih satu demi satu data
dan nilai dari pendaftar. Hal tersebut dapat saja menimbulkan kekeliruan dalam tahap seleksi
akhir. Selain itu dapat menyita banyak waktu bagi pihak manajemen simpatik guru untuk
menentukan penerima yang benar-benar layak menerima bantuan. Di lain sisi, transparansi dari
tim penyeleksi pun sangat penting. Jika masih menggunakan dengan metode yang manual,
dikhawatirkan akan menimbulkan ketidak objektifan dalam pemilihan.
Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh
Teuku Mufizar (Mufizar, 2015) tentang pemilihan Dosen berprestasi di STMIK Tasikmalaya.
Metode yang digunakan Simple Additive Weighting (SAW). Hasil akhir dari penelitiannya
menyatakan bahwa Metode SAW mampu mengatasi permasalahan dalam memilih dosen
berprestasi di STMIK Tasikmalaya. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada alat
bantu perancangan sistem yang menggunakan Diagram Arus Data (DAD), sedangkan pada
penelitian ini menggunakan Diagram Aktifitas (Activity Diagram).
Penelitian lain yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Yogha
Radhitya, Fitro Nur Hakim, dan Achmad Solechan (Radhitya, et al., 2016) tentang Sistem
Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa dengan Metode SAW. Hasil dari
penelitiannya adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan penerima beasiswa pada
SDN Wonoyso dengan Metode SAW yang memberikan kemudahan bagi panitia seleksi dalam
mengolah data calon penerima beasiswa dan menentukan urutan prioritas penerima beasiswa.
Penelitian yang lain adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Hermanto (Hermanto,
2012) yang menyatakan bahwa Sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan dengan metode
Fuzzy Multi-Attribute Decision Making, diharapkan dapat membantu team penerimaan siswa
baru di SMK Bakti Purwokerto dalam menentukan jurusan bagi tiap siswa. Perbedaan kedua
penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penerima keputusan serta kriteria dan
bobot yang digunakan.
Dalam studi kasus Pemilihan penerima bantuan Simpatik Guru, pengambilan keputusan
oleh koordinator atau manajemen pusat sangatlah penting. Maka penggunaan Sistem
pendukung keputusan berbasis computer dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk
memudahkan pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan itulah penelitian ini
dilakukan dengan tujuan menghasilkan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang dapat
mempermudah pengambilan keputusan bagi koordinator atau pihak manajemen Simpatik Guru
dalam penentuan penerima bantuan Simpatik Guru sehingga dapat dijadikan sebagai
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pertimbangan dalam upaya perbaikan pengambilan keputusan penerima program bantuan
simpatik guru di PPPA Daarul Qur’an.

METODE
Metode Penelitian yang dilakukan untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan
Penerima Bantuan Simpatik Guru dapat dilihat pada gambar.1, dengan menerapkan Metode
Simple Additive Weighting (SAW).
Pengambilan Kriteria
Simpatik Guru
Penerapan Metode SAW
Pengumpulan
Data Guru

Penentuan
Ratting
Kecocokan

Membuat
Matriks
Normalisasi

Perhitungan
Preferensi &
Perankingan

Pembuatan Aplikasi SPK
Simpatik Guru

Kesimpulan Hasil
Keputusan
Gambar 1. Metode Penelitian

Konsep dasar Metode Simple Additive Weighting (SAW) yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif
untuk semua atribut.
1. Langkah-langkah Penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW) adalah : (Kusumadewi,
et al., 2006):
a) Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan,
yaitu C.
b) Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
c) Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C), kemudian melakukan normalisasi
matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan
ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖 𝑥𝑖𝑗
{𝑀𝑖𝑛 𝑖 𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗

𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)

(1)

Keterangan :
rij
= rating kinerja ternormalisasi
Maxi
= nilai maksimum dari setiap baris dan kolom
Minij = nilai minimum dari setiap baris dan kolom
Xij
= baris dan kolom dari matriks
Dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut
Cj ; i =1,2,…m dan j = 1,2,…,n.
d) Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks
ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih
sebagai alternatif terbaik (A) sebagai solusi.
Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai:
𝑉𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑗 𝑟𝑖𝑗
(2)
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Keterangan:
Vi =Nilai akhir dari alternative
Wj =Bobot yang telah ditentukan
rij =Normalisasi matriks
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan Untuk Metode SAW
Dalam proses pemilihan penerima bantuan simpatik guru, data yang dibutuhkan adalah
kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, alternatif yaitu calon
penerima bantuan, rating kecocokan pada setiap alternatif pada setiap kriteria, dan bobot
kepentingan. Adapun Output yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah alternatif
yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif nilai yang lain. Hasil Output nya
diambil dari urutan alternatif tertinggi ke alternatif yang terendah. Alternatif yang dimaksud
disini adalah seluruh seluruh calon penerima bantuan simpatik guru.
Kriteria Penilaian Penerima Bantuan Simpatik Guru
Dalam penerapan metode SAW terdapat kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan
siapa yang akan terpilih sebagai calon penerima bantuan simpatik guru. Adapun kriterianya
adalah sebagai berikut:
a) Riwayat dakwah atau mengajar
b) Fasilitas
c) Jumlah tanggungan
d) Jumlah siswa
e) Pekerjaan lain
f) Kesiapan dan keinginan mengikuti program
g) Uang pendidikan siswa
h) Kegiatan sosial
i) Latar belakang
j) Penghasilan
Dari kriteria yang disebutkan di atas, dibuatlah rating kecocokan setiap alternatif terhadap
setiap kriteria menggunakan skala 1 sampai 5 yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Skala Rating Kecocokan

Skor
4
3
2
1

Aspek Penilaian
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

Berdasarkan skala rating kecocokan pada Tabel 1, selanjutnya penguraian bobot setiap kriteria
a. Riwayat Dakwah atau Mengajar (K1)
Kriteria Penilaian Riwayat dakwah atau mengajar diambil dari laporan tertulis maupun
lisan, oleh calon penerima dan informasi yang didapatkan dari warga sekitar.
Tabel 2. Penilaian Riwayat Dakwah atau Mengajar

Penilaian
Di atas 15 tahun
10-15 tahun
Lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun
Kurang dari 5 tahun

b.

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

Fasilitas (K2)
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Kriteria Penilaian Fasilitas diambil dari laporan surveyor yang dating langsung dan
melakukan wawancara dengan calon penerima bantuan.
Tabel 3. PenilaianFasilitas

Penilaian
Di musholla atau masjid dan memiliki sarana prasarana yang kurang
Di musholla atau masjid dan memiliki sarana prasarana yang cukup
Sewa gedung dan memiliki sarana prasarana yang cukup
Gedung milik sendiri dan memiliki sarana prasarana yang baik

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

c.

Jumlah Tanggungan (K3)
Kriteria Penilaian Jumlah Tanggungan diambil dari data keluarga, mulai dari istri dan
anak yang dibuktikan dengan photocopy kartu keluarga.
Tabel 4. Jumlah Tanggungan

Penilaian
Lebih dari 10 orang
5-10 orang
3-4 orang
1-2 orang

d.

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

Jumlah Siswa (K4)
Kriteria Penilaian jumlah siswa diambil dari data tertulis dan survey lokasi.
Tabel 5. Jumlah Siswa

Penilaian
Di atas 100 orang
51-100 orang
25-50 orang
Di bawah 25 orang

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

e.

Pekerjaan Lain (K5)
Kriteria Penilaian pekerjaan lain diambil dari data tertulis berupa slip gaji, ataupun
informasi yang didapatkan ketika wawancara.
Tabel 6. Pekerjaan Lain

Penilaian
Tidak ada pekerjaan lain
Pekerjaan paruh waktu dan serabutan, petani kecil/buruh/PRT dan sejenisnya
Memiliki uasaha setingkat ruko, agen dan jenis wirausaha lain
PNS dan setingkat atau lebih, Survivesor di perusahaan Swasta

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

f.

Kesiapan dan Keinginan Mengikuti Program (K6)
Kriteria Penilaian Kesiapan dan keinginan mengikuti program diambil hasil wawancara
tim surveyor.
Tabel 7. Kesiapan dan Keinginan Mengikuti Program

Penilaian
Terlihat sangat siap dan bersemangat dan terlihat nilai-nilai dakwah/syiar
Qur’an yang diucapkan
Terlihat sangat siap dan bersemangat tetapi masih terlihat karena ingin
mendapatkan bantuan
Biasa saja dan hanya memiliki hasrat agar mendapatkan bantuan
Terlihat tidak siap dengan segala bentuk TATIB

Skor

Keterangan

4

Sangat layak

3

Layak

2
1

Cukup layak
Kurang layak

g.

Uang Pendidikan Siswa (K7)
Kriteria Penilaian Uang pendidikan siswa diambil dari informasi biaya pendidikan siswa
di tempat calon penerima bantuan mengajar.
Tabel 8. Uang Pendidikan Siswa

Penilaian
Diatas 50 rb
36-50 rb

Skor
4
3

Keterangan
Sangat layak
Layak
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20-35 rb
Di bawah 20 rb

2
1

Cukup layak
Kurang layak

h.

Kegiatan Sosial (K8)
Kriteria Penilaian Kegiatan sosial diambil dari hasil wawancara dan informasi
masyarakat.
Tabel 9. Kegiatan Sosial

Penilaian
Lebih dari 100 Orang
Memiliki binaan jamaah 51-100 orang
Memiliki binaan jamaah 20-50 orang
Memiliki binaan jamaah kurang dari 20 orang

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

i.

Latar Belakang (K9)
Kriteria Penilaian Latar belakang diambil dari hasil wawancara mengenai motivasi calon
penerima zakat untuk menjadi pengajar.
Tabel 10. Latar belakang

Penilaian
Karena nilai2 dakwah islam dan kecintaan terhadap Al Qur’an
Keinginan mencerdaskan masyarakat karena letak yayasan lainnya berada di lokasi
yang jauh
Warisan dari orang tua/ sanak saudara
keinginan berbisnis

j.

Skor
4

Keterangan
Sangat layak

3

Layak

2
1

Cukup layak
Kurang layak

Penghasilan (K10)
Kriteria Penilaian penghasilan diambil dari penghasilan calon penerima bantuan dalam
kurun waktu rata-rata satu bulan.
Tabel 11. Penghasilan

Penilaian
Di bawah 400 rb / bulan
400-650 rb / bulan
700rb-1jt / bulan
Diatas 1jt/bulan

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat layak
Layak
Cukup layak
Kurang layak

Dalam pemilihan calon penerima bantuan simpatik guru, yang menjadi alternatif adalah
seluruh calon penerima pantuan atau pendaftar. Sebagai data sampel untuk perhitungan dalam
penelitian ini diambil lima orang. Setiap alternatif tersebut diberikan penilaian sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil pengumpulan data, maka didapatkan lima calon yang
terdapat pada Tabel 12.
Tabel 12. Hasil Pengumpulan Data Sampel Calon Penerima Bantuan

Kriteria
Pen
daftar

Riwayat
dakwah
/menga
jar

Calon 1
Calon 2
Calon 3
Calon 4
Calon 5

2
4
4
3
1

Fasilitas

Jumlah
tanggu
ngan

3
4
3
3
3

Jumlah
siswa

3
3
3
3
4

Pekerja
an

2
1
2
4
4

Kesiapan
dan
keinginan
mengikuti
program

4
2
3
4
3

Uang
penidikan
siswa

4
1
4
3
3

2
4
4
2
3

Kegia
tan
sosial

Latar
bala
kang

1
4
3
4
3

2
2
3
3
2

Peng
hasil
an

4
3
3
3
2

Berdasarkan Tabel 12, selanjutnya dibentuk rating kecocokan dari setiap alternatif pada
setiap kriteria seperti yang terlihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Bobot Untuk Setiap Kriteria

W

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10
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4

2

2

4

3

4

3

4

3

3

K9
2
2
3
3
2
3

K10
4
3
3
3
2
4

Kemudian menentukan nilai maksimal dari setiap kriteria penilaian.
Tabel 14. Nilai Maksimal Kriteria

Kriteria

Pendaftar
K1
2
4
4
3
1
4

Calon 1
Calon 2
Calon 3
Calon 4
Calon 5
Max

K2
3
4
3
3
3
4

K3
3
3
3
3
4
4

K4
2
1
2
4
4
4

K5
4
2
3
4
3
4

K6
4
1
4
3
3
4

K7
2
4
4
2
3
4

K8
1
4
3
4
3
4

Langkah selanjutnya yaitu membuat perhitungan rating kerja matrix ternormalisasi
(Matrix Normalisasi), matrix ini didapatkan dari skor pada masing-masing alternatif, dengan
perhitungan:
𝑟𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖𝑗

Perhitungan matriks untuk kolom 1:
2
4
4
3
𝑟11 = 4 = 0.5
𝑟21 = 4 = 1
𝑟31 = 4 = 1
𝑟41 = 4 = 0.75
Hasil perhitungan matrix normalisasi dapat dilihat pada Tabel 15.

𝑟51 =

1
4

= 0.25

Tabel 15. Matrix Normalisasi (R)

Kriteria

Pendaftar
K1
0,5
1
1
0,75
0,25

Calon 1
Calon 2
Calon 3
Calon 4
Calon 5

K2
0,75
1
0,75
0,75
0,75

K3
0,75
0,75
0,75
0,75
1

K4
0,5
0,25
0,5
1
1

K5
1
0,5
0,75
1
0,75

K6
1
0,75
1
0,75
0,75

K7
0,5
1
1
0,5
0,75

K8
0,5
1
0,75
1
0,75

K9
0,67
0,67
1
1
0,67

K10
1
0,75
0,75
0,75
0,5

Proses selanjutnya adalah proses perankingan dengan cara mengalikan nilai bobot
preferensi (W) dengan matriks ternormalisasi (R) serta menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif (Vi) dengan cara menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi dengan nilai
bobot preferensi (W). Perkalian nilai bobot preferensi (W) dengan matriks ternormalisasi (R)
menggunakan rumus : An = W.R hingga mendapatkan hasil seperti pada Tabel 16
A1= (4.0,5)+(2.0,75)+(2.0,75)+(4.0,5)+(3.1)+(4.1)+(3.0,5)+(4.0,5)+(3.0,67)+(3,1)
A2= (4.1)+(2.1)+(2.0,75)+(4.0,25)+(3.0,5)+(4.0,75)+(3.1)+(4.1)+(3.0,67)+(3.0,75)
A3= (4.1)+(2.0,75)+(2.0,75)+(4.0,5)+(3.75)+(4.1)+(3.1)+(4.0,75)+(3,1)+(3.0,75)
A4= (4.0,75)+(2.0,75)+(2.0,75)+(4.1)+(3.1)+(4.0,75)+(3.0,5)+(4.1)+(3.1)+(3.0,75)
A5= (4.0,25)+(2.0,75)+(2.1)+(4.1)+(3.0,75)+(4.0,75)+(3.0,75)+(4.0,75)+(3.0,67)+(3.0,5)
Tabel 16. Hasil Kali Nilai Bobot Preferensi (W) Dengan Matriks Ternormalisasi (R)

Pendaftar
Calon 1
Calon 2
Calon 3
Calon 4
Calon 5

Kriteria
K1
2
4
4
3
1

K2
1,5
2
1,5
1,5
1,5

K3
1,5
1,5
1,5
1,5
2

K4
2
1
2
4
4

K5
3
1,5
2,25
3
2,25

K6
4
1
4
1
1

K7
1,5
3
3
1,5
2,25

K8
2
4
3
4
3

K9
2,01
2,01
3
3
2,01

K10
3
2,25
2,25
2,25
1,5

Hasil
22,51
22,26
26,5
24,75
20,51

Langkah terakhir adalah menentukan peringkat tertinggi dari setiap calon, dari hasil yang
diperoleh Tabel 16, maka hasil penentuan penerima simpatik guru adalah sebagai berikut.
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Tabel 17. Nilai Preferensi

Pendaftar
Calon 1
Calon 2
Calon 3
Calon 4
Calon 5

Nilai Preferensi
22,51
22,26
26,5
24,75
20,51

Ranking
3
4
1
2
5

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai tertinggi dimiliki oleh calon penerima 3
dengan jumlah 26,5. Sehingga disimpulkan bahwa calon penerima bantuan simpatik guru
adalah Calon penerima 3.
1. Penerapan Metode Simple Additive Weitghting (SAW)
Penerapan Metode Simple Additive Weitghting (SAW) dilakukan dengan membuat aplikasi
Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Simpatik Guru berbasis web yang nantinya
dapat digunakan oleh masing-masing Koordinator Daerah.

Gambar 2. Usecase Diagram SPK Simpatik Guru

2.

User Interface

Gambar 3. Home Aplikasi SPK Simpatik Guru
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Gambar 4. Tabel Pendaftar Penerima Simpatik Guru

Gambar 5. Tabel Kriteria pada Aplikasi SPK Simpatik Guru

Gambar 6. Tabel Hasil Perhitungan SPK Simpatik Guru

3.

Pengujian Kotak Hitam (Black box)
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujiam kotak hitam (Black box
Testing). Pengujian ini betujuan untuk menguji persyaratan fungsional pada sistem pendukung
keputusan. Pengujian dilakukan pada form login, form kriteria, dan form pendaftar. Bentuk
pengujian dapat dilihat pada Tabel 18, Tabel 19, dan Tabel 20.
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Tabel 18. Hasil Pengujian Black box Testing pada Form Login

No
1

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
data User dan
password, lalu
klik tombol login

Test Case
User : (kosong)
Password
(kosong)

:

2

Mengisi data User
dan
mengosongkan
password, lalu
klik tombol login

User : admin
(benar)
Password :
(kosong)

3

Mengosongkan
data User dan
mengisi
password, lalu
klik tombol login

User : (kosong)
Password : 123456
(benar)

4

Mengisi data User
dan password
tetapi datanya
salah, lalu klik
tombol login

User : adin (data
salah)
Password : 1234
(data salah)

5

Mengisi data User
dan password
dengan data yang
benar, lalu klik
tombol login

User : admin
(benar)
Password : 1234
56 (benar)

Hasil yang diharapkan

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Bila User dan password
masih kosong, maka
pengguna (User) tidak
dapat masuk ke dalam
sistem.
Bila User diisi dengan
data yang benar dan
password masih kosong,
maka pengguna (User)
tidak dapat masuk ke
dalam sistem.
Bila User dikosongkan
dan password diisi
dengan data yang benar,
maka pengguna (User)
tidak dapat masuk ke
dalam sistem.
Bila User dan password
diisi tetapi dengan data
yang salah, maka
pengguna (User) tetap
tidak dapat masuk ke
dalam sistem.
Bila data User dan
password benar, maka
pengguna dapat masuk
ke dalam sistem.

Pengguna (User)
tidak dapat
masuk ke dalam
sistem

Valid

Pengguna (User)
tidak dapat
masuk ke dalam
sistem

Valid

Pengguna (User)
tidak dapat
masuk ke dalam
sistem

Valid

Pengguna (User)
tidak dapat
masuk ke dalam
sistem

Valid

Pengguna (User)
dapat masuk ke
dalam sistem

Valid

Tabel 19. Hasil Pengujian Black Box Testing pada Form Kriteria

No

Skenario Pengujian

Test Case

1

Mengosongkan kode
kriteria, nama
kriteria, dan bobot,
lalu klik tombol
Tambah

Kode Kriteria
(Kosong)

2

Mengisi salah satu
atau beberapa data
kriteria, tetapi
mengosongkan data
yang lain, lalu klik
tombol Tambah

Nama Kriteria
(Kosong)
Bobot (Kosong)
Kode Kriteria :
K08
Nama Kriteria :
(Kosong)
Bobot : 3

3

Mengisi kode
kriteria, nama kriteria
dan bobot, lalu klik
tombol Tambah

Kode Kriteria :
K08
Nama Kriteria :
Kegiatan Sosial
Bobot : 4

Hasil yang
diharapkan
Ketika di klik tombol
lihat, sistem akan
membaca (loading)
tetapi jumlah record
tetap karena tidak ada
data yang bertambah
atau tersimpan
Ketika di klik tombol
lihat, sistem akan
membaca (loading)
tetapi data tidak
tersimpan, jumlah
record tidak
bertambah karena data
yang di masukkan
tidak lengkap
Ketika di klik tombol
lihat, maka sistem
akan membaca
(loading), data
tersimpan, jumlah
record bertambah dan
dapat terlihat pada
tabel kriteria

Hasil Pengujian

Kesimpulan

Jumlah record
tetap, tidak ada
data yang
bertambah atau
tersimpan

Valid

Jumlah record
tetap, data tidak
tersimpan, karena
data yang di
masukkan tidak
lengkap

Valid

Data kriteria
tersimpan, jumlah
record bertambah
dan terlihat pada
tabel kriteria

Valid

ISSN: 9-772622-984006

135

Gambar 7. Form Kriteria
Tabel 20. Hasil Pengujian Black box Testing pada Form Pendaftar

No
1

2

3

Skenario Pengujian
Mengosongkan
semua data
pendaftar, yaitu :
kode pendaftar,
nama, alamat, dan
No.HP, lalu klik
tombol Tambah

Mengisi salah satu
atau beberapa data
pendaftar, tetapi
mengosongkan data
yang lain, lalu klik
tombol Tambah

Mengisi semua data
pendaftar, yaitu kode
pendaftar, nama,
alamat, dan No.HP,
lalu klik tombol
Tambah

Test Case

Hasil yang diharapkan

Kode : (Kosong)

Ketika di klik tombol
lihat, sistem akan
membaca (loading) tetapi
jumlah record pendaftar
tetap, karena tidak ada
data yang bertambah atau
tersimpan

Nama :
(Kosong)
Alamat :
(Kosong)
No.Hp :
(Kosong)
Kode : 1805
Nama : Haris
Alamat :
(Kosong)
No.Hp :
(Kosong)
Kode : 1805
Nama : Haris
Alamat : Depok
No.Hp :
088212589312

Ketika di klik tombol
lihat, sistem akan
membaca (loading) tetapi
jumlah record pendaftar
tetap, tidak ada data yang
bertambah atau
tersimpan, karena data
yang dimasukkan tidak
lengkap
Ketika di klik tombol
lihat, sistem akan
membaca (loading), data
pendaftar tersimpan,
jumlah record
bertambah, dan dapat
terlihat pada tabel
pendaftar.

Hasil
Pengujian
Jumlah record
pendaftar tetap,
tidak ada data
yang bertambah
atau tersimpan

Kesimpulan
Valid

Jumlah record
pendaftar tetap,
tidak ada data
yang bertambah
atau tersimpan

Valid

Data pendaftar
tersimpan,
jumlah record
bertambah dan
terlihat pada
tabel pendaftar

Valid
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Gambar 8. Form Pendaftar

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
Metode Simple Addative Weighting (SAW) dapat diimplementasikan ke dalam Sistem
Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Simpatik Guru dengan output berupa data penerima
bantuan simpatik guru, yang dapat membantu coordinator atau pihak manajemen simpatik guru
untuk menentukan penerima yang benar-benar layak menerima bantuan. Jika terdapat nilai
preferensi yang sama antar calon penerima bantuan, baik dua atau lebih, maka akan
diunggulkan nilai dari calon penerima yang terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran. Hal
tersebut dapat dilihat dari nomor atau kode alternatif.
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Abstrak
Kota Depok adalah sebuah kota di provinsi Jawa barat yang terletak tepat di selatan
jakarta, yakni diantara Jakarta dan bogor. Populasi kota Depok pada tahun 2016 mencapai 2,1
juta penduduk dengan mobilitas masyarakatnya yang tinggi. Hal tersebut menjadikan
masyarakat kota Depok sangat membutuhkan moda transportasi yang memadai untuk
menjalankan segala aktifitasnya. Kemudahan informasi mengenai rute rute transportasi umum
juga menjadi sebuah kebutuhan wajib bagi masyarakat kota Depok. Pemanfaatan teknologi
internet untuk membangun sebuah sistem informasi geografis diharapkan dapat berkontribusi
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan rute angkutan umum. Sistem ini
memanfaatkan Google Maps dalam mengolah dan memvisualisasikan peta rute angkutan
umum. Sistem dirancang dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Rapid
Application Development ,dengan harapan sistem lebih cepat diimplementasikan. Dengan
adanya sistem informasi ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi
mengenai rute angkutan umum di kota Depok. Selain itu tujuan penelitian ini dapat berdampak
peningkatan penggunaan transportasi umum oleh masyarakat dibandingkan penggunaan
kendaraan pribadi saat melakukan aktifitas harian yang secara tidak langsung dapat mengurangi
angka kemacetan di kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi GIS berbasis
web yang memberikan informasi rute rute angkutan umum di kota Depok.
Kata Kunci: Rapid Application Development, Sistem Informasi Geografis, Transportasi
umum, Web
Abstract
Depok city is a city in West Java which is located just south of Jakarta, namely between
Jakarta and Bogor. Depok city's population in 2016 to 2.1 million people with a high mobility
society. It makes people Depok city is in dire need of adequate transportation mode to run all
the activities. Ease of information regarding public transportation route service has also
become a mandatory requirement for the city. Use of Internet technology to build a geographic
information system is expected to contribute to make it easy for citizens to access public
transport service. The system utilizes Google Maps to process and visualize public transport
route map. The system is designed using Rapid Application Development software development,
with the hope of faster system implemented. With this information system, the community is
expected to be easier to get information about public transport in the city. In addition to the
purpose of this study could impact the increased use of public transport by the public compared
to private vehicle use when performing daily activities which may indirectly reduce the number
of traffic jams in the city. Results from this study is a web-based GIS application that provides
information about public transport service in the city of Depok
Keywords:
Geographic Information System ,Public Transportation, Rapid Application
Developmen, Web.
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PENDAHULUAN
Angkutan umum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem
transportasi Kota Depok. Peranannya sangat penting sebagai sarana mobilitas penduduk baik
di dalam maupun keluar masuk Kota Depok. Menurut Anton Tofani selaku Kepala Bidang
Angkutan Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pemberitaan di redaksi
wartakota.tribunnews.com menjelaskan bahwa ada 2.284 armada angkutan umum yang
beroperasi di Kota Depok hingga pertengahan April 2017. Banyaknya armada angkutan umum
yang beroperasi ini, sayangnya belum diimbangi dengan kemudahan mendapatkan informasi
mengenai rute-rute yang dilalui oleh armada angkutan itu sendiri. Meskipun ada beberapa pihak
yang menyediakan informasi tersebut namun bentuk penyajiannya masih kurang fokus, kurang
interaktif, tidak lengkap dan kemungkinan informasi tidak diperbaharui secara berkala karena
hanya berbentuk artikel-artikel saja.
Sulitnya mendapatkan informasi mengenai rute yang dilalui oleh angkutan umum ini
menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai
sarana transportasi mereka. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan internet sebagai
cara utama dalam mendapatkan informasi inipun belum ditangani secara optimal oleh pihakpihak yang berkepentingan seperti Dinas Perhubungan dan Organda Kota Depok. Padahal, saat
ini internet sudah menjadi barang umum dan lekat dalam keseharian masyarakat. Berdasarkan
data yang dihimpun E-Marketer, pada akhir tahun 2015 pengguna internet di Indonesia
mencapai 93,4 juta orang dengan 37% di antaranya adalah pengguna smartphone. Kemudian
pada tahun 2016, pengguna internet naik lagi menjadi 102,8 juta. Berdasarkan data yang
dihimpun situs www.bareksa.com, diprediksi hingga awal tahun 2017 pengguna internet akan
mencapai 112.6 juta atau terjadi kenaikan sekitar 3%.
Melihat permasalahan di atas, kemudian peneliti mencoba menganalisis kemungkinan
solusi sebuah sistem yang dapat diimplementasikan dalam sebuah aplikasi. Adalah sebuah
aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk melayani pencarian rute angkutan umum di
Kota Depok. Selain berbasis web, sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi Sistem Informasi
Geografis (SIG). Penerapan teknologi sistem informasi geografis dalam sistem ini memilki
peranan yang cukup penting untuk memanipulasi dan menampilkan data dalam bentuk peta
digital (Kumaat dkk, 2016). Data yang dimaksud dalam hal ini adalah rute yang dilalui oleh
angkutan umum.
Agar teknologi sistem informasi geografis ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang
akan dibangun, maka teknologi yang digunakan harus dapat bekerja di lingkungan web.
Teknologi sistem informasi geografis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah WebGIS
atau sistem informasi geografis online. Untuk membangun aplikasi berbasis WebGIS ini, ada
beberapa pendekatan yang dapat digunakan salah satunya adalah pendekatan Thick Client. Di
dalam pendekatan ini, pemrosesan data (peta) cukup dilakukan di sisi klien tanpa harus
membangun sendiri infrastruktur server yang rumit (Nuryadin, 2005). Untuk infrastruktur
server sendiri, pengembang dapat memanfaatkan beberapa layanan server WebGIS yang sudah
ada seperti Google Maps.
Tinjauan studi juga dilakukan peneliti terkait penelitian terdahulu yang mempunyai topik
penelitian hampir mendekati. Pada E-Journal Teknik Elektro dan komputer dengan judul
“Rancang Bangun Sistem informasi geografis jalur angkutan dalam kota manado berbasis web”
(Kumaat, 2016) penelitian ini menggunakaan metode waterfall dalam perancangan perangkat
lunaknya. Kekurangan sistem ini yaitu dirancang hanya menampilkan informasi jalur dan
trayek angkutan yang disajikan secara statis berupa daftar trayek saja. Sehingga pengguna tidak
dapat melakukan pencarian ataupun berinteraksi dengan aplikasi. Penggunaan metode waterfall
dalam perancangan sistem akan mempersulit pemeliharaan sistem jika terjadi perubahan
teknologi di sisi Google maps maupun terjadi kesalahan (bug). Karena setiap tahapan harus
dirombak kembali dan tahap berikutnya menunggu tahap sebelumnya selesai dikerjakan.
Penelitian lainnya yaitu pada E-Journal Teknik Informatika dengan judul “Aplikasi Peta jalur
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angkutan umum kota manado berbasis mobile web” (Onsu,2016) menggunakan metode RAD
dalam perancangan perangkat lunak sehingga membuat pengembangan dan pemeliharaan
sistem menjadi efisien. Namun penyajian aplikasi masih terkesan rumit karena belum adanya
informasi lintasan yang dilalui oleh angkutan umum, yang tersedia hanya peta jalur saja
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah 1). Bagaimana cara agar
masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai rute angkutan umum yang
beroperasi di kota Depok melalui layanan jaringan komunikasi elektronik, 2).Bagaimana cara
agar minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum lebih meningkat dibandingkan
menggunakan kendaraan pribadi, dan 3).Bagaimana Metode Rekayasa yang paling tepat dan
dapat mempermudah proses perancangan perangkat lunak WebGIS Rute angkutan umum kota
Depok. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1). Dengan dibangunnya sistem informasi
geografis ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi
mengenai rute angkutan umum yang beroperasi di Kota Depok, 2). Dengan penerapan aplikasi
ini diharapkan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan
transportasi umum sehingga dapat mengoptimalkan angkutan yang beroperasi dan mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menambah kemacetan jalan, 3). Penerapan metode
RAD di dalam rancang bangun aplikasi ini agar aplikasi dapat segera diimplementasikan dan
mempermudah pemeliharaan aplikasi

METODE
Dalam Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data meliputi observasi yang
dilakukan di terminal angkutan kota Depok, wawancara kepada kepala seksi angkutan kota
Dinas perhubungan kota Depok dan melalui studi pustaka.
Metode Perancangan Rekayasa Perangkat Lunak
Metode yang digunakan pada rancang bangun sistem ini menggunakan model RAD
(Rapid Application Development) yang terdiri dari lima tahapan (Shalahuddin & Rosa,
2014:35) antara lain :
1 Pemodelan Bisnis
2 Pemodelan Data
3 Pemodelan Proses
4 Pembuatan Aplikasi
5 Pengujian dan Turnover
PEMODELAN
BISNIS

PEMODELAN
DATA

PEMODELAN
PROSES

PEMBENTUKAN
APLKASI

PENGUJIAN
DAN
TURNOVER

Gambar 1. Model RAD

A. Sistem Informasi Geografis
“Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS)
adalah suatu sistem yang berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, mengecek,
mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan data dengan peta digital” (Kumaat,
dkk, 2016). Sistem ini khusus mengelola data yang memiliki informasi spasial atau
informasi berbasis ruang. Sistem Informasi Geografis terdiri dari beberapa komponen
antara lain sistem komputer, data spasial dan pengguna (Sunjaya, 2016).
WebGIS merupakan Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan dengan
memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi
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mendistribusikan, mempublikasikan dan mengintegrasikan informasi dalam bentuk teks,
peta digital serta mampu menjalankan fungsi analisis dan query (Kurniawan & Setiaji,
2016). Karena berbasis web, maka aplikasi WebGIS dapat diakses menggunakan web
browser atau tanpa aplikasi desktop.
SIG Terdiri atas empat
B. Google Maps API
“Google maps adalah layanan gratis berupa peta interaktif yang disediakan oleh
google” (Sodiq, 2013). Google Maps API (Application Program Interface) terdiri dari
sekumpulan kode-kode blok yang nantinya dapat digunakan untuk memodifikasi peta
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk dapat menggunakan Google Maps API,
pengembang aplikasi harus sudah memiliki akun Google yang akan digunakan untuk
mendapatkan kode akses dari Google dalam bentuk token.
C. Pengujian Web
Menurut Rizky (2011:237) menyebutkan bahwa, “Testing adalah sebuah proses
yang diejawantahkan sebagai siklus hidup dan merupakan bagian dari proses rekayasa
perangkat lunak secara terintegrasi demi memastikan kualitas dari perangkat lunak serta
memenuhi kebutuhan teknis yang telah disepakati dari awal”. Salah satu teknik
pengujian yang bisa diterapkan dalam rekayasa perangkat lunak adalah black box testing.
Beberapa teknik testing yang dapat dikategorikan sebagai black box testing
(Rizky,2011) antara lain :
1) Equivalence Partitioning
2) Boundary Value Analysis
3) Cause Effect Graph
4) Random Data Selection
5) Feature Test
D. Kerangka pemikiran
Dari penjelasan di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini terciptalah
kerangka pemikiran dari kami dengan gambaran sebagai berikut :
PROBLEMS
Sulitnya mendapatkan
informasi mengenai rute
yang dilalui oleh angkutan
umum di kota depok

Belum adanya penerapan teknologi sistem
informasi geografis sebagai media informasi
masyarakat depok yang memiliki peranan untuk
menampilkan data dalam bentuk peta digital

OPPORTUNITY
Mendukung kebijakan
pemerintah untuk
mengurangi
penggunaan kemacetan

Tersedianya Teknologi
Google Maps

Peningkatan
pengguna internet
dan pengguna
smartphone di kota
depok

APPROACH
WebGIS

Metode RAD

Rute Angkutan Umum
Kota Depok

SOFTWARE DEVELOPMENT
1. Pemodelan Bisnis

2. Pemodelan Data

3. Pemodelan Proses

SOFTWARE IMPLEMENTATION
SIGEPOK : Sistem
Informasi Geografis
Angkutan Umum kota
Depok

Pembuatan Domain
WEB

4. Pembuatan Aplikasi

Pengadaan Spesifikasi
Perangkat Keras untuk
mendukung SIGEPOK

5. Pengujian Dan Turnover

SOFTWARE MEASUREMENT
Black Box Testing

White Box testing

RESULT

Terciptanya SIGEPOK

Perancangan Software yang lebih
cepat dan mudah dengan penerapan
metode RAD

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemodelan Bisnis
Agar sistem yang dirancang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka tahap pertama
yang harus dilakukan adalah mendefinisikan semua kebutuhan sistem baik kebutuhan
fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang harus
ada dan disediakan oleh sistem. Ditinjau dari siapa saja yang terlibat dalam sistem, maka ada
beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain :
1. Kebutuhan Pengunjung
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Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu:
a. Pengunjung dapat mencari angkutan berdasarkan asal dan tujuan.
b. Pengunjung mendapatkan daftar hasil pencarian.
c. Pengunjung dapat mendaftar menjadi anggota (member).
2. Kebutuhan Anggota
Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu:
a. Anggota dapat mencari angkutan berdasarkan asal dan tujuan.
b. Anggota dapat mengelola akun dan berhenti dari keanggotaan.
c. Anggota dapat melihat profil angkutan beserta informasi trayek, tarif, lintasan,
galeri, waktu dan jarak tempuh.
d. Anggota dapat memberikan komentar terhadap sebuah angkutan.
e. Anggota dapat melihat keseluruhan peta rute angkutan.
f. Anggota dapat melihat katalog angkutan, trayek dan wilayah.
3. Kebutuhan Admin
Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu:
a. Admin dapat mengelola data angkutan seperti profil angkutan, trayek, peta rute,
dan galeri angkutan.
b. Admin dapat mengelola data referensi seperti jenis dan wilayah.
c. Admin dapat mengelola data anggota.
d. Admin dapat menyunting parameter aplikasi.
e. Admin dapat melakukan moderasi komentar.
f. Admin dapat membuat laporan data master dan transaksi.
Sedangkan Beberapa kebutuhan non-fungsional yang diperlukan selama proses
perancangan dan implementasi sistem antara lain Spesifikasi minimal perangkat keras
(hardware) yang dibutuhkan dalam perancangan system yaitu :
1. Processor Intel Core i5
2. Memory dengan kapasitas 8 GB
3. Harddisk dengan kapasitas 500 GB
4. Monitor dengan resolusi 1366 x 768
5. Koneksi internet 10/100 mbps
Perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dalam perancangan sistem antara lain :
1. Sistem operasi Windows 10
2. XAMPP 3.2.2 untuk menjalankan web dan database server
3. Adobe Dreamweaver CS 6 untuk merancang halaman web
4. Adobe Photoshop CC 2015 untuk mengolah gambar
5. Navicat 11 untuk mengolah database
6. Google Chrome (HTML5 support) untuk menampilkan web
7. Edraw Max 7.9 untuk pemodelan data
Kemampuan sistem yang dibutuhkan antara lain:
1. Sistem dapat menganalisis pencarian angkutan.
2. Sistem dapat menghitung rating angkutan.
3. Sistem dapat berkomunikasi dengan layanan Google Maps.
4. Sistem dapat melakukan pengiriman email.
5. Sistem dapat melakukan validasi inputan untuk meminimalisir terjadinya SQL
Injection dan XSS Injection.
6. Sistem dapat melakukan validasi sesi login anggota dan admin pada saat mengakses
menu.
Berkaitan kebutuhan diatas, maka dapat diidentifikasi Entitas yang dibutuhkan yaitu
entitas jenis angkutan umum, entitas wilayah untuk mengidentifikasi koordinat suatu area,
entitas lintasan yang dapat mengidentifikasi jalur antar wilayah , entitas trayek yang
mengidetifikasi lintasan yang dilalui oleh angkutan, entitas angkot dan data gambar angkot
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berupa galleri, Entitas pengguna, entitas komentar untuk mengidentifikasi komentar dari user
dan entitas pencarian untuk mengidentifikasi proses pencarian pengguna setiap kali membuka
SIGEPOK.
Pemodelan Data
Setelah mendefinisikan semua kebutuhan sistem, tahap selanjutnya adalah merancang
antar muka, membuat Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS)
dan membuat spesifikasi file untuk memodelkan data yang akan disimpan ke dalam database.
A. Antar Muka Dashboard Admin

Gambar 3. Antar Muka Dashboard

B. Entity Relationship Diagram (ERD)
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Gambar 4 Entity Relationship Diagram

C. LRS
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Gambar 5 Logical Relation Structure
Keterangan:
* : primary key (kunci utama)
** : foreign key (kunci tamu)

Pemodelan Proses
Tahap selanjutnya adalah pemodelan proses (process modeling) yang dimulai dengan
pembuatan use case diagram, pembuatan activity diagram dan rancangan struktur navigasi
untuk menggambarkan aliran informasi. Terdapat 3 actor yaitu Pengunjung yang hanya dapat
melihat Pencarian Trayek dan Melihat angkutan, sedangkan actor Anggota mempunyai akses
seperti pengunjung namun juga dapat melihat seluruh peta rute,melihat katalog, mengakses
angkutan serta mengelola akun. Untuk actor Admin mempunyai hak akses yang luas yang
bertujuan mengelola web secara keseluruhan.
1. Use Case Diagram
Gambar 6 adalah gambaran diagram use case untuk halaman backend dan frontend sistem
informasi geografis rute angkutan umum.
2. Activity Diagram
Gambar 7 adalah diagram aktivitas (activity diagram) dari sistem informasi geografis
rute angkutan umum.

Gambar 6. Diagram Use Case Halaman Backend dan frontend
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Gambar 7. Activity Diagram Halaman Backend dan frontend

3. Struktur Navigasi
Berikut ini adalah rancangan struktur navigasi dari sistem informasi geografis rute
angkutan umum:
a. Struktur Navigasi Campuran Halaman Backend

Gambar 8. Struktur Navigasi Campuran Halaman Backend
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b. Struktur Navigasi Campuran Halaman Frontend

Gambar 9. Struktur Navigasi Campuran Halaman Frontend

Pembuatan Aplikasi
Setelah melakukan pemodelan proses, tahap selanjutnya adalah implementasi dengan
melakukan pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
(CodeIgniter) dan Javascript (jQuery dan AngularJs). Berikut ini adalah hasil implementasi
rancangan antar muka halaman backend dan frontend.

Gambar 10. Implementasi Pencarian Anggota

Pada menu ini, Anggota dan Pengunjung dapat mencari Tempat keberangkatan dan
Tujuan keberangkatan di wilayah Depok. Setelah itu, masyarakat akan mendapatkan
rekomendasi angkutan umum serta trayek, wilayah yang dilewati dan peta rute angkutan umum.
Hal ini menjadi salah satu kemudahan bagi masyarakat ketika menggunakan SIGEPOK.
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Gambar 11. Implementasi Dashboard

Dari dashboard diatas, masyarakat pengguna SIGEPOK dapat memilih menu Jenis
angkutan untuk melihat angkutan angkutan yang melayani trakyek Depok ke daerah penyangga
kota Depok.

Gambar 12. Implementasi Menu Daftar Trayek dan Katalok Trayek

Pada Menu Daftar Trayek dan katalok trayek, masyarakat mendapatkan informasi trayek
dan angkutan umum yang melewati posisi masyarakat di lingkungan tertentu sehingga
memudahkan masyarakat mengetahui tujuan dari angkutan yang akan ditumpangi.

Gambar 3.11. Implementasi Menu Daftar angkot dan Peta rute angkot

Di menu Angkot, masyarakat dapat mengetahui tujuan, harga, waktu tempuh standar
angkot hingga wilayah yang dilalui oleh angkot. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat
memberikan komentar untuk pihak pengelola angkot mengenai pelayanan angkutan umum.
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Pengujian dan Penggantian
Tahapan akhir dari rancang bangun sistem informasi rute angkutan umum ini adalah
pengujian dan penggantian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode blackbox
testing yang fokus terhadap masukan dan keluaran program. Sedangkan penggantian
komponen-komponen sistem dilakukan jika selama pengujian terjadi hal-hal yang tidak sesuai
harapan. Komponen dalam tabel blackbox testing disesuaikan dengan fungsionalitas dari
SIGEPOK untuk menunjukkan hasil eksekusi pengujian. Berikut salah satu skenario pengujian
unit untuk halaman Form Sunting Konfigurasi :
Tabel 3.1 Tabel pengujian blackbox testing
No.

Skenario Pengujian

Test Case

Hasil Yang Diharapkan

Hasil
Pengujian

Kesimpulan

1

Nama aplikasi tidak diisi
kemudian simpan

Nama aplikasi:
(kosong)

Sistem akan menetapkan nama
default “Geotrans”

Sesuai
harapan

Valid

2

Pengembang aplikasi tidak
diisi kemudian simpan

Pengembang
aplikasi:
(kosong)

Sistem akan menetapkan
pengembang default “Geotrans”

Sesuai
harapan

Valid

3

Tahun pembuatan tidak diisi
kemudian simpan

Tahun
pembuatan:
(kosong)

Sistem akan menetapkan tahun
pembuatan dengan tahun saat ini

Sesuai
harapan

Valid

SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara
lain:
1 Implikasi untuk Penelitian Praktis yaitu Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem
informasi geografis berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat
dalam mendapatkan informasi rute angkutan umum di Kota Depok. Sistem yang dibangun
sudah dilengkapi dengan visualisasi peta rute, informasi wilayah-wilayah yang dilalui, tarif,
jarak dan waktu tempuh. Informasi-informasi ini menjadi nilai tambah dari sistem yang
dibuat.
2 Implikasi untuk Pemerintahan dan masyarakat yaitu , Sistem ini dapat memberikan
kontribusi dalam mengoptimalkan kinerja armada angkutan umum karena akan semakin
banyak masyarakat yang mengetahui trayek masing-masing angkutan dan
menggunakannya. Tentunya hal ini akan berdampak pada penurunan penggunaan
kendaraan pribadi yang selama ini sudah menambah kemacetan jalan.
3 Implikasi untuk penelitian selanjutnya yaitu Penggunaan metode RAD dalam pembangunan
sistem sangat membantu dalam mempercepat implementasi aplikasi. Sehingga dalam waktu
kurang dari 2 bulan sistem sudah dapat digunakan.
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Abstrak
Sistem informasi manajemen sarana dan prasarana adalah sebuah sistem informasi yang
bertujuan untuk mempermudah proses bisnis inventarisasi barang dan aset yang dimiliki sebuah
perusahaan maupun pusat studi. Sistem informasi manajemen sarana dan prasarana Biofarmaka
Tropika IPB dikembangkan karena pendataan dan pengiriman data inventaris maupun barang
yang masih manual. Hal tersebut menyulitkan middle management, administrator dan executive
management jika ingin membuat laporan maupun memonitor data barang atau inventaris yang
dimiliki tiap unit di Trop BRC. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi
manajemen sarana dan prasarana di Trop BRC. Sistem informasi manajemen sarana dan
prasarana (SIM-Sarpras) telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan framework
Laravel 5.5 dan arsitektur MVC (model,view,controller). Pengembangan sistem ini
menggunakan metode prototyping yang terbagi menjadi tiga iterasi. Pengujian pada tahapan
metode prototyping menggunakan metode user acceptance test (UAT) yang mengharuskan
pengguna melakukan beberapa skenario pengujian modul sistem.
Kata Kunci: Metode prototyping, sistem informasi manajemen sarana dan prasarana.
Abstract
Management information system facilities and infrastructure is an information system
that facilitate the business process inventory of goods and assets owned by a company or study
center. Management information systems facilities and infrastructure Biofarmaka Tropika IPB
was developed because the procedure for collection data and delivery inventory data or goods
is still manual. It certainly makes the middle management, administrator, and executive
management Trop BRC difficult create a report or monitor data of goods or inventory owned
by each division in Trop BRC This study aims to develop management information systems
facilities and infrastructure in Trop BRC. Management information systems facilities and
infrastructure Trop BRC has been developed using Laravel 5.5 Framework and MVC
(mode,view,controller) architecture. The development of this system uses prototyping method
which is divided into three iterations. Testing using user acceptance test (UAT) method that
requires users to perform system module testing scenarios.
Keywords: Prototyping methods, management information systems facilities and infrastucture.

PENDAHULUAN
Sistem informasi yang terintegrasi merupakan salah satu kebutuhan Pusat Studi
Biofarmaka Tropika IPB (Trop BRC). Salah satu contoh dari sistem informasi tersebut adalah
sistem informasi manajemen sarana dan prasarana. Sistem informasi manajemen sarana dan
prasarana adalah sistem yang mengintegrasikan dan mengelola semua data sarana dan prasarana
dari suatu perusahaan maupun lembaga pendidikan. Menurut Yaqin et al.(2014), pengelolaan
Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor
16680
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sarana dan prasarana yang ideal meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan,
pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif
mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik.
Sebagai salah satu pusat studi di bawah naungan IPB, Trop BRC belum menerapkan
sebuah sistem yang mengintegrasikan dan mengelola data sarana dan prasarana (inventaris)
yang dimiliki oleh masing-masing unit di Trop BRC. Pendataan serta pengelolaan data
inventaris masih dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan sebuah sistem yang
terintegrasi. Pendataan sarana dan prasarana atau inventaris di Trop BRC yang belum
terintegrasi dalam sebuah sistem menyulitkan pihak seperti middle management, administrator
dan executive management apabila ingin mendata, membuat laporan dan melihat sarana dan
prasarana apa saja yang dimiliki unit-unit di Trop BRC.
Saat ini pendataan dan pengodean sarana dan prasarana di Trop BRC hanya menggunakan
aplikasi pengolahan angka (spreadsheet). Hal tersebut tentu menyulitkan pihak middle
management saat akan melakukan pengodean barang. Terkadang pihak middle management
harus membuka daftar kode barang yang berisi ribuan kode barang kemudian melakukan
pencarian dalam aplikasi pengolahan angka untuk menemukan kode tertentu. Selain itu,
administrator juga mengalami kesulitan jika ingin membuat laporan pertanggungjawaban yang
akan dikirim ke IPB. Pihak administrator harus meminta unit-unit yang ada di Trop BRC untuk
mengirimkan data sarana dan prasasrana melalui e-mail. Di sisi lain, eksekutif juga tidak leluasa
dalam memantau atau memonitor sarana dan prasarana masing-masing unit yang terdapat di
Trop BRC.
Berdasarkan masalah di atas dilakukan penelitian untuk mengembangkan Sistem
Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pusat Studi Biofarmaka Tropika (SIM-Sarpras).
SIM-Sarpras adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola data sarana dan
prasarana di Trop BRC. Sistem ini nantinya akan mempermudah pengiriman data dan
pengelolaan data sarana dan prasarana dari level administrator, middle management hingga
executive management. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan penulis, SIM-Sarpras telah
banyak dikembangkan dengan berbagai platform dan fungsi seperti yang telah dilakukan
Akhmad (2013). Pengembangan SIM-Sarpras yang dilakukan pada dua penelitian sebelumnya
hanya berfokus pada pendataan dan pengodean barang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,
SIM-Sarpras yang dikembangkan penulis mencakup manajemen inventaris (pendataan dan
pengodean), monitoring, pengadaan, dan peminjaman ruangan Trop BRC.

METODE
Data Penelitian
Data penelitian yang digunakan yaitu data softcopy kode barang bagian Sarana dan
Prasarana Rektorat IPB, data Inventaris Sektretariat Trop BRC, dan data hasil wawancara
dengan stakeholder Trop BRC. Data softcopy kode barang merupakan data kode barang tahun
2014 dengan jumlah record sebanyak 12238. Contoh record kode barang dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1 Contoh data inventaris Trop BRC

Kode_barang
3.05.02.01.000

Nama_barang
kursi sofa

Merk
Olimpic

Tahun
Pembuatan/Pembelian
2008

Harga
Satuan
300000

...
...

Tahapan Penelitian
Sistem informasi manajemen sarana dan prasarana Trop BRC dikembangkan
menggunakan metode prototyping dengan pendekatan berorientasi objek (OO). Menurut
Pressman (2010) metode prototyping merupakan metode yang tepat untuk digunakan ketika
klien hanya menjelaskan secara umum mengenai program yang ingin dibuat dan tidak

ISSN: 9-772622-984006

151

menjelaskan secara detil mengenai fungsi atau fitur seperti apa yang dibutuhkan. Secara umum
tahapan metode protoyping dapat di lihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Paradigma Prototyping (Pressman 2010)

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Komunikasi
Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam pengembangan aplikasi menggunakan
metode prototyping. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak administrator
mengenai proses bisnis manajemen sarana dan prasarana di Trop BRC. Pada saat
wawancara dilakukan peneliti mencatat serta membuat daftar kebutuhan dan alur proses
bisnis utama dari manajemen sarana dan prasarana yang ada di Trop BRC. Catatan
tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi activity diagram, usecase diagram,
sequence diagram dan class diagram.
2. Perancangan dan Pemodelan Cepat
Tahapan ini berfokus pada analisis kebutuhan fungsional dari hasil wawancara pada
tahap komunikasi. Hasil analisis berupa modul atau fungsi yang akan dikembangkan
pada sistem informasi manajemen sarana dan prasarana Trop BRC. Selain kebutuhan
fungsional, pada tahap ini juga dihasilkan usecase diagram, activity diagram , sequence
diagram dan class diagram.
3. Pembuatan Prototipe
Pembuatan prototipe pada sistem informasi manajemen sarana dan prasarana Pusat
Studi Biofarmaka Tropika IPB (SIM-Sarpras) dilakukan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dengan framework Laravel 5.5 dan MySQL sebagai basis
DBMSnya. Prototipe ini dikembangkan dengan menggunakan arsitektur MVC pada
Laravel 5.5. Pada tahapan MVC terlebih dahulu dibuat model sebagai representasi dari
basis data yang terdapat pada MySQL. Setelah model dari basis data dibuat tahap
selanjutnya yakni konstruksi view. View merupakan tampak depan atau user interface
dari sistem yang dikembangkan. Setelah itu tahapan selanjutnya yakni konstruksi
controller. Controller merupakan penghubung antara model dan view pada arsitektur
MVC Laravel 5.5. Pembuatan controller para Laravel 5.5 dilakukan dengan
memanfaatkan php artisan serve command untuk menghasilkan kerangka kode dari
controller.
4. Pengujian dan Umpan Balik
Pada tahap pengujian dan umpan balik, sistem diuji oleh pengembang terlebih dahulu
menggunakan data uji. Setelah diuji oleh pengembang, sistem kemudian diujikan
kepada calon pengguna yang pada kasus ini calon pengguna merupakan staf bagian
Fasilitas dan Properti (Faspro) Trop BRC. Pengujian oleh staf Faspro Trop BRC
dilakukan dengan cara melakukan user acceptance testing (UAT) menggunakan data
asli yang digunakan pada proses bisnis terkait. Dari hasil pengujian didapatkan umpan
balik dari fungsi-fungsi yang telah dibuat pada sistem ini. Umpan balik akan digunakan
sebagai evaluasi dan tambahan dari fungsi-fungsi yang telah terdapat pada sistem.
Peralatan Penelitian
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Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini yaitu :
Perangkat Keras :
1. Laptop Acer Aspire E1-471
2. Prosessor Core i3-2348M
3. Memori atau RAM sebesar 6 GB
4. Kartu Grafis Intel HD Graphics 3000
5. Sistem operasi Windows 10
Perangkat Lunak :
1. Sublime text sebagai teks editor
2. Google Chrome sebagai peramban utama
3. Xampp sebagai server dan penerjemah bahasa pemrograman PHP
4. Bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 5.5
5. DBMS MySQL
6. Package SB-Admin template sebagai acuan tampilan sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN
SIM-Sarpras dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping yang dilakukan
dalam tiga iterasi.
Iterasi 1
Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan staf bagian Faspro Trop BRC. Pertanyaan pada
saat wawancara mencakup prosedur pelaksanaan proses bisnis yang sedang berlangsung serta
informasi proses bisnis terkait. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai gambaran dari sistem yang akan dibuat. Berikut ini merupakan spesifikasi sistem
serta informasi yang perlu disimpan ke dalam sistem berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan:
1. SIM-Sarpras diharapkan dapat mempermudah proses bisnis manajemen inventaris atau
barang di Trop BRC.
a. Data atribut dari inventaris yang nanti akan disimpan pada sistem yaitu: id, kode
barang, nama barang, unit, merk barang, tahun pembelian, harga satuan, jumlah
barang, satuan, jumlah harga, sumber dana, kondisi barang, keterangan dan lokasi
b. Sistem dapat menampilkan data inventaris serta membuat laporan data inventaris
dalam bentuk fail Ms.Excel.
2. SIM-Sarpras diharapkan dapat menangani proses bisnis pengadaan barang di Trop
BRC.
a. Data utama yang harus disimpan yaitu unit, nama barang, jenis, merk, jumlah,
perkiraan, dan sub total.
b. Penyetujuan dari pengajuan pengadaan dilakukan oleh administrator melalui sistem.
c. Sistem dapat mengubah masukan dari pengguna menjadi dokumen dengan tipe pdf
yang nantinya akan di unduh oleh administrator untuk diajukan ke eksekutif.
3. SIM-Sarpras diharapkan dapat mempermudah eksekutif dalam memantau kondisi
inventaris di tiap unit Trop BRC.
a. Eksekutif dapat melihat jumlah barang atau inventaris semua unit dan kondisi
barang dalam bentuk pie chart.
b. Eksekutif dapat melihat inventaris unit berdasarkan tahun dan kondisi dalam bentuk
pie chart.
4. SIM-Sarpras diharapkan dapat mempermudah proses bisnis peminjaman ruangan yang
terdapat di Trop BRC.
a. Data utama yang dibutuhkan pada modul ini yaitu tanggal penggunaan, nama ruang,
nama peminjam, dan keterangan.
b. Penyetujuan dapat dilakukan melalui sistem oleh administrator.
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Pengujian dan Umpan Balik
Sebelum diuji oleh calon pengguna, terlebih dahulu sistem diuji oleh pengembang dengan
metode black box untuk mengetahui apakah modul berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian
sistem didemonstrasikan kepada calon pengguna yaitu staf bagian Faspro Trop BRC. Hasil dari
pengujian ini akan digunakan untuk pengembangan SIM-Sarpras pada iterasi kedua. Hasil
evaluasi pada iterasi satu dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Evaluasi Modul Prototipe I SIM-Sarpras

No
1

Nama Modul
Pendataan dan Pengodean Inventaris
atau Barang dengan fungsi CRUD data
inventaris dan mengunduh fail excel.

2

Pengadaan Barang dengan fungsi
CRUD dan penyetujuan dari
administrator

3

Peminjaman Ruangan dengan fungsi
CRUD peminjaman dan registrasi
peminjam

4

Monitoring Inventaris dengan fungsi
read data

Keterangan
-Modul berfungsi sesuai yang diinginkan, tetapi perlu
ditambahkan fungsi export excel berdasarkan masukan
dari pengguna baik dari sisi Admin maupun middle
management
-Modul berfungsi dengan baik, tetapi perlu
ditambahakan pemberitahuan melalui email apabila
pengajuan pengadaan barang telah disetujui atau
ditolak
-Modul berfungsi dengan baik, tetapi pada bagian
register peminjam tampilan form register terlalu
panjang sehingga menyulitkan pengguna.
-Modul berfungsi dengan baik

Iterasi 2
Iterasi ini berfokus pada perbaikan prorotipe awal. Umpan balik yang didapat pada iterasi
sebelumnya menjadi acuan untuk pengembangan maupun perbaikan pada iterasi kedua.
Berdasarkan evaluasi pada iterasi pertama dihasilkan daftar penambahan beberapa fitur dan
perbaikan tampilan pada modul SIM-Sarpras.
1. Modul manajemen inventaris
a. Sistem diharapkan dapat mengunduh data dengan tipe excel sesuai masukan
pengguna seperti : tahun barang, lokasi dan merk barang.
2. Modul pengadaan barang
a. Sistem diharapkan dapat memberikan email konfirmasi kepada pengguna apabila
pengajuan telah disetujui maupun ditolak.
3. Modul peminjaman ruangan
a. Tampilan formulir registrasi terlalu panjang sehingga menyebabkan pengguna harus
melakukan scroll pada halaman tersebut.
Pengujian dan Umpan Balik
Pengujian pada iterasi kedua dilakukan dengan staf bagian Faspro. Berikut hasil evaluasi
pada iterasi kedua dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Evaluasi Modul Prototipe II SIM-Sarpras

No
1

2
3

4

Nama Modul
Manajemen Inventaris
(Pendataan dan Pengodean
Inventaris)
Pengadaan Barang
Peminjaman Ruangan

Keterangan
-Modul berfungsi dengan baik dan sesuai yang diinginkan, tetapi
formulir pendataan inventaris terlalu panjang sehingga menyulitkan
pengguna.
-Modul berfungsi dengan baik dan sesuai yang diinginkan
-Modul peminjaman ruangan berfungsi dengan baik, tetapi
diperlukan fitur tambahan yaitu unggah fail lampiran pada saat
akan meminjam ruangan.
-Administrator dapat mengunduh laporan peminjaman ruangan
dengan format fail pdf berdasarkan bulan dan tahun.

Monitoring Inventaris
dengan fungsi read data

- Modul berfungsi dengan baik dan sesuai yang diinginkan
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Berdasarkan Tabel 3, evaluasi pada iterasi satu telah berhasil dilakukan dan memenuhi
keinginan calon pengguna tetapi masih terdapat kekurangan pada SIM-Sarpras baik fitur
maupun tampilan. Tampilan modul manajemen inventaris pada SIM-Sarpras dianggap masih
kurang baik bagi staf Trop BRC.
Iterasi 3
Iterasi ini berfokus pada pengubahan tampilan dan penambahan fungsi baru sesuai
analisis kebutuhan fungsional pada iterasi sebelumnya. Berikut ini ringkasan hasil analisis
kebutuhan fungsional iterasi 3.
1. Penambahan fungsi unggah fail lampiran untuk modul peminjaman ruangan sisi
peminjam.
2. Penambahan fungsi unduh laporan peminjaman ruangan berdasarkan bulan dan tahun
dari sisi administrator.
Pengujian dan Umpan Balik
Pengujian iterasi ketiga dilakukan dengan menguji semua fungsi dari sistem. Dari
pengujian tersebut, seluruh fungsi pada SIM-Sarpras telah berjalan dengan baik. Namun, SIMSarpras masih harus dikembangkan lebih lanjut terutama pada bagian tampilan yang masih
kurang user friendly.
Prototipe Akhir SIM-Sarpras
Prototipe akhir SIM-Sarpras memiliki empat modul utama yaitu: manajemen inventaris
(pendataan dan pengodean), peminjaman ruangan, monitoring inventaris, dan pengadaan
barang. Fungsi yang terdapat pada modul manajemen inventaris antara lain CRUD (create,
read, update, dan delete) data inventaris, export data inventaris, export data inventaris
berdasarkan input atau masukan dari pengguna. Fungsi yang terdapat pada modul peminjaman
ruangan antara lain CRUD data ruangan Trop BRC oleh administrator, registrasi peminjam oleh
peminjam, peminjaman ruangan oleh peminjam, penyetujuan peminjaman oleh administrator,
pembuatan laporan peminjaman ruangan berdasarkan bulan dan tahun oleh administrator.
Fungsi yang terdapat pada modul monitoring inventaris antara lain melihat rangkuman data
inventaris dari semua unit beserta kondisi inventaris dalam bentuk pie chart, melihat
rangkuman data inventaris unit dalam bentuk pie chart. Fungsi yang terdapat pada modul
pengadaan barang antara lain CRUD pengadaan barang oleh middle management, unduh data
pengadaan oleh administrator, pengiriman email konfirmasi pengadaan, penyetujuan
pengadaan barang oleh administrator, dan unduh fail pdf pengadaan oleh administrator. Berikut
merupakan usecase diagram yang dapat dilihat pada Gambar 2, activity diagram pada Gambar
3, class diagram pada Gambar 4, sequence diagram pada Gambar 5, tampilan modul pengadaan
barang atau sarana dan prasarana, dan user acceptance test (UAT) modul pengadaan barang
dari modul SIM-Sarpras pada Tabel 4.
Gambar 2 merupakan gambar usecase diagram prototipe akhir dari SIM-Sarpras.
Usecase diagram SIM-Sarpras terdiri atas empat aktor utama yaitu peminjam, administrator,
middle management, dan eksekutif. Setiap aktor memiliki modul dan menjalankan fungsi
tersendiri sesuai proses bisnis yang saat ini berjalan di Trop BRC. Pada usecase diagram di atas
aktor administrator memiliki beberapa modul seperti mengunduh data, menyetujui pengadaan,
menyetujui peminjaman, manajemen pengguna, dan manajemen ruangan. Aktor eksekutif
memiliki modul monitoring inventaris, aktor peminjam memiliki modul peminjaman ruangan,
dan aktor middle management memiliki modul manajemen inventaris dan pengadaan
inventaris. Modul pada usecase diagram dapat berhubungan antara satu aktor dengan aktor lain.
Dari usecase diagram pada Gambar 2, proses selanjutnya adalah pembuatan activity diagram,
berikut salah satu activity diagram dari modul SIM-Sarpras yaitu modul pengadaan barang
yang dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 2. Usecase diagram SIM-Sarpras

Gambar 3. Activity diagram modul pengadaan barang SIM-Sarpras

Activity diagram pada Gambar 3 merupakan interaksi antara dua aktor yaitu (middle
management dan administrator) dengan sistem. Middle management dapat mengajukan
pengadaan barang melalui sistem yang nantinya akan lanjut ke tahap penyetujuan oleh
administrator.
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Gambar 4. Class diagram modul pengadaan barang SIM-Sarpras

Tahap selanjutnya adalah pembuatan class diagram modul pengadaan barang. Gambar 4
merupakan representasi dari activity diagram pada Gambar 3. Class diagram pada gambar 4
memiliki tiga kelas utama yang saling berhubungan yaitu pengguna, pengadaan, dan item
pengadaan. Pada setiap kelas terdapat method yang merupakan fungsi yang terdapat pada kelas
tersebut. Setelah pembuatan class diagram tahap selanjutnya adalah pembuatan sequence
diagram.

Gambar 5. Sequence diagram pengadaan barang SIM-Sarpras

Sequence diagram pada Gambar 5 merupakan interaksi antara middle management
dengan sistem. Saat middle management menekan tombol ‘tambah’ sistem akan mengarahkan
pengguna ke tampilan formulir pengadaan barang melalui actionCreate( ) pada controller
pengadaan. Setelah itu masukkan dari formulir pengguna diteruskan dan divalidasi. Jika
validasi berhasil maka data pengadaan akan tersimpan ke basis data dan pengguna akan
dikembalikan ke laman utama.
Gambar 6 merupakan implementasi tampilan utama modul pengadaan barang dari sisi
pengguna administrator. Dari tampilan ini administrator dapat melihat daftar pengajuan yang
dilakukan oleh middle management beserta status pengajuannya. Selain itu administrator juga
dapat mengunduh formulir pengadaan dengan menekan tombol ‘unduh’ pada tabel data
pengadaan. Setelah tampilan dan fungsi-fungsi dari modul pengadaan barang telah selesai
dibuat, selanjutnya dilakukan UAT pada modul tersebut. Berikut merupakan beberapa skenario
pada UAT modul pengadaan barang SIM-Sarpras.
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Gambar 6. Tampilan modul pengadaan barang sisi administrator
Tabel.4 User acceptance test (UAT) modul pengadaan barang SIM-Sarpras

Pengadaan barang

Skenario pengujian

Hasil yang diharapkan

-Menambah pengajuan
pengadaan sarana dan
prasarana

1. Klik menu ‘pengadaan sarpras’
pada sidebar
2. Klik tombol ‘pengadaan’ pada
bagian atas tabel data pengadaan
3. Isi formulir dengan data tanggal
pengajuan, keterangan, nama alat,
jenis, merk, jumlah, perkiraan, dan
sub total.
4. Klik tombol ‘submit’ pada
bagian bawah formulir pengadaan
1. Klik menu ‘pengadaan sarpras’
pada sidebar
2. Klik tombol ‘edit pada data
pengadaan yang ingin diubah
3. Ubah formulir dengan sesuai
keinginan
4. Klik tombol ‘save pada bagian
bawah formulir pengadaan

Sistem
mengembalikan
pengguna ke View
modul pengadaan,
sistem menampilkan
pesan ‘input
pengadaan berhasil’
dan data pengadaan
tersimpan pada basis
data
Sistem
mengembalikan
pengguna ke View
modul pengadaan,
sistem menampilkan
pesan ‘edit pengadaan
berhasil’ dan data
pengadaan pada basis
data berubah

-Mengubah data
pengadaan sarana dan
prasarana

Hasil
pengujian
Sistem
berfungsi
sesuai
yang
diinginkan

Sistem
berfungsi
sesuai
yang
diinginkan

SIMPULAN
Pembuatan SIM-Sarpras telah dilakukan dengan baik dan memenuhi ekspektasi dari
pengembang maupun calon pengguna. Terdapat empat modul atau fitur utama pada SIMSarpras yaitu manajemen inventaris, pengadaan barang, monitoring, dan peminjaman ruangan.
Fungsi-fungsi lainnya seperti unduh fail pdf, dan Microsoft Excel juga telah berhasil
diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA
Pressman R. 2010. Software Engineering A Practitioner’s Approach. Ed ke-7. New York (US):
McGraw-Hill.
Satzinger JW, Jackson RB, Burd SD. 2007. System Analysis and Design In A Changing World
. Ed ke-6. Boston (US): Course Technology
Akhmad S. 2013. Pembangunan Sistem Informasi Inventarisasi Sekolah Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang Berbasis Web. IJNS. 2(2):52-54.
[Laravel Framework]. 2017. Active Record. [internet]. [diakses 20 November 2017]. Tersedia
pada: https://Laravel.com/docs/5.5/releases
PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

158

Yaqin MA, Syahiduzzaman. 2015. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
BAN-PT Terintegrasi Sisfokampus 4.1. Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. 17(7):17-26.doi 10.18860/mat.v7i1.2872.
Anggadini S. 2012. Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses
Pengambilan Keputusan. Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol 11, No 2.

ISSN: 9-772622-984006

159

Pengembangan Back-end Bagian Provider pada Marketplace
TRAVINESIA.COM dengan REST API
Back-end Development of Provider Side on TRAVINESIA.COM
Marketplace using REST API
Rahmad Ilham Pratama1, Meuthia Rachmaniah2
1,2

Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680, Indonesia
Email: 1rahmadilham12@gmail.com, 2meuthiara@apps.ipb.ac.id

Abstrak
Pengembangan IndoExplore 1.0 dikembangkan untuk mempermudah wisatawan mencari layanan
perjalanan wisata yang diinginkan dan penyedia jasa travel memberikan informasi terkait layanan
perjalanan wisata. Nama IndoExplore 1.0 mirip dengan Indoxplore sehingga dikembangkan menjadi
Travinesia.com. Travinesia.com dikerjakan oleh tiga tim pengembang yang dibagi menjadi
pengembangan back-end bagian user, back-end bagian provider, dan sisi front-end website. Secara khusus
pengembangan sistem berfokus pada pengembangan berbasis web. Pengembangan menggunakan bahasa
pemrograman Node.Js dengan framework Express.Js dan basis data MongoDB. Penelitian ini berfokus
pada pengembangan back-end bagian provider dengan REST API menggunakan metode Scrum. Hasil
dari penelitian ini yaitu REST API yang digunakan sistem memiliki efisiensi running time pengolahan
data yang lebih efisien, memperhatikan pembuatan query yang baik, menjaga keamanan sistem, serta
dapat digunakan pada bagian front-end Travinesia.com. Request method yang digunakan Web untuk
mengakses REST API adalah GET, POST, PUT, dan DELETE. Sistem ini berhasil dikembangkan
dengan iterasi sprint sebanyak 4 kali. Pengembangan Marketplace Travinesia.com mampu lebih baik
dalam menangani transaksi yang berlangsung dan dapat memberikan informasi terkait parawisata yang
tersedia. Pengembangan back-end bagian provider telah selesai dikembangkan, untuk selanjutnya
diintegrasikan dengan modul lainnya pada fase rilis.
Kata Kunci: back-end, front-end, marketplace, REST API, Scrum
Abstract
The development of IndoExplore 1.0 was developed to make it easier for travelers to find
desired travel services and travel service providers providing information related to travel
services. The name IndoExplore 1.0 is similar to Indoxplore so it developed into
Travinesia.com. Travinesia.com is done by three development teams divided into back-end user
development, back-end provider, and front-end website. In particular the development of the
system focuses on web-based development. Development using the Node.Js programming
language with the Express.Js framework and the MongoDB database. This research focuses on
developing the provider's back-end part with REST API using the Scrum method. The result of
this research is REST API that used system has efficiency of running time of data processing
more efficient, pay attention to making good query, maintaining system security, and can be
used at front-end of Travinesia.com. The request method used by the Web to access REST API
is GET, POST, PUT, and DELETE. This system successfully developed with sprint iteration 4
times. Marketplace Development Travinesia.com is better able to handle ongoing transactions
and can provide information related to available travel. The development of the provider's
back-end section has been developed, for further integration with other modules in the release
phase.
Keywords: back-end, front-end, marketplace, REST API, Scrum
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara dengan sektor pariwisata yang sangat beragam.
Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Potensi pariwisata di
Indonesia pun bisa dibilang semakin meningkat dari tahun ke tahun akibatnya banyak turis lokal
maupun mancanegara yang berkunjung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan
Januari – Juli 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 7.81
juta kunjungan atau naik 23.53 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 6.32 juta kunjungan.
Hal ini berarti potensi pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan.
Penyedia jasa travel menawarkan berbagai layanan perjalanan wisata yang bertujuan
untuk memudahkan wisatawan melakukan wisata. Banyaknya penyedia jasa travel yang ada
membuat wisatawan sulit untuk memilih jasa travel yang sesuai dengan keinginan mereka.
Selain itu masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui tempat parawisata yang ada di
Indonesia, karena informasi yang ditawarkan penyedia jasa travel sangatlah sedikit. Untuk
menangani masalah ini, diperlukan wadah dua arah antara wisatawan dan penyedia jasa travel.
Marketplace dapat dijadikan wadah untuk membantu wisatawan mencari layanan perjalanan
wisata dan penyedia jasa travel dalam memberikan informasi terkait layanan perjalanan wisata.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afif dan Didih (2012) membuat sistem
informasi promo paket tour bagi pelanggan tetapi masih terbatas pada satu perusahaan tour dan
travel. Marketplace dapat memberi kentungan dan menjadi pilihan bagi berbagai perusahaan
tour and travel dalam menawarkan informasi paket liburan. Penelitian pengembangan
marketplace parawisata IndoExplore 1.0 versi awal berbasis web dan android dilakukan oleh
empat peneliti dengan menggunakan metode scrum. Ikhsan (2017) pengembangan
Representational State Transfer (REST) application programming interface (API),
Rachmansyah (2017) pengembangan front-end berbasis web, Zito (2017) pengembangan
modul klien berbasis android, dan Dinata (2017) pengembangan modul provider berbasis
android. Beberapa kendala dalam pengembangan IndoExplore 1.0 bagian REST API yaitu
kurangnya efiesiensi running time pengolahan data dari sisi REST API, belum memperhatikan
pembuatan query yang baik, dan belum memperhatikan keamanan sistem IndoExplore 1.0
Pada penelitian ini, pengembangan dilakukan untuk mengembangkan back-end bagian
provider dengan REST API pada market place, disebut sebagai Travinesia.com, yang
digunakan untuk sisi frontend, yang merupakan lanjutan dari penelitan IndoExplore 1.0.
Pengembangan modul ini bertujuan agar dapat digunakan pada sisi frontend web. Penelitian ini
mengunakan REST API pada bagian back-end dengan bahasa pemrograman Node.Js dengan
framework Express.Js. Basis data non relasi yang digunakan adalah MongoDB. Dengan
menggunakan basis data non relasi, masalah terkait besarnya data dapat teratasi dan pemrosesan
data menjadi lebih cepat.

METODE
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem marketplace ini yaitu metode
scrum. Metode Scrum merupakan salah satu dari metode agile dimana metode ini melihat
teknik requirement sebagai proses yang berulang. Komponen sebuah sistem dikembangkan dan
disampaikan lebih awal kepada pengembang, dan digunakan sebagai dasar komunikasi dan
kepercayaan dari client (Pressman 2010). Ada 3 tokoh utama dalam scrum yaitu product owner,
tim pengembang, dan scrum master (Schwaber dan Sutherland 2013). Role Scrum pada
pengembangan sistem ini yaitu Bagus Ali Mashar sebagai Co-Product Owner, dan juga sebagai
Scrum Master. Pengembangan Travinesia.com difokuskan untuk keperluan website. Adapun
Developer Team dilaksanakan oleh Bagus Ali Mashar pada pengembangan back-end bagian
user dengan REST API, Afif Hilman pada pengembangan website dari sisi front-end, dan
Peneliti pada pengembangan back-end bagian provider dengan REST API. Product owner
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bertanggung jawab pada rancangan software, Developer team bertanggung jawab pada
pengembangan software, dan Scrum master bertugas untuk menegakkan kerangka kerja scrum.

Gambar 1. Metode Scrum (kiri), Arsitektur penelitian Travinesia.com (kanan)

Arsitektur yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Arsitektur ini
terbagi menjadi tiga menjadi bagian, yaitu Data, Server, dan User. Pada bagian data, basis data
yang digunakan adalah MongoDB, yang merupakan basis data non relasi dan dapat digunakan
untuk menangani data yang sangat besar. Pada basis data terdapat empat class, yaitu user,
provider, trip, dan booking. Pembentukan basis data dibentuk bersama tim back-end. Bagian
server, REST API dibuat menggunkan Node.Js dengan framework Express.Js. REST API
digunakan untuk menghubungkan aliran data yang diperlukan pada sisi user dengan sisi data
melalui fungsi GET dan POST. Bagian User berisi interface website untuk user dan provider
yang dikembangkan peneliti lain. Peneliti, berfokus pada pengembangan back-end bagian
provider dengan REST API Travinesia.com.
Product backlog
Product Backlog adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk.
Product Owner bertanggung jawab atas isi dari Product Backlog. Product Owner, Peneliti, dan
Developer Team melakukan analisis untuk merencanakan fungsi-fungsi sesuai dengan bagian
yang dikembangkan. Analisis tersebut menghasilkan daftar fungsi yang dikembangkan. Daftar
ini yang disebut Product Backlog (Schwaber dan Sutherland 2013). Product backlog pada
penelitian ini disusun oleh product owner.
Sprint planning
Tahapan ini dilakukan evaluasi dan diskusi tujuan dari setiap fungsi pada Product backlog
dilakukan antara product owner, peneliti, dan developer team. Prioritas tertinggi dari setiap
fungsi untuk dikerjakan pada sprint selanjutnya ditentukan oleh Product Owner. Fungsi yang
dikembangkan dibagi menjadi beberapa task untuk dikerjakan pada setiap sprint. Peneliti
menentukan waktu kerja yang dibutuhkan dan penentuan jumlah task yang dikerjakan dalam
pada tahapan sprint. Scrum master memastikan bahwa sprint planning telah berlangsung
(Schwaber dan Sutherland 2013).
Daily scrum
Tahapan ini merupakan pertemuan antara developer team dan scrum master untuk
memantau kinerja setiap anggota tim selama 15 menit (Schwaber dan Sutherland 2013).
Meeting perlu diadakan setiap hari untuk melaporkan hal yang telah dikerjakan oleh peneliti
kepada product owner. Review dilakukan pada akhir meeting untuk mengetahui waktu
penyelesaian yang telah diperbaharui dan mengetahui sisa fungsi pada sprint selanjutnya.
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Sprint review
Tahapan ini membahas apa yang telah dikerjakan oleh peneliti dalam sprint yang sudah
dilaksanakan. Product owner menjelaskan product backlog apa yang sudah selesai dan apa
yang belum selesai. Lalu, peneliti memberikan laporan, mendemonstrasikan, menjelaskan
masalah yang dihadapi, dan solusi untuk masalah tersebut kepada Product owner. Tahapan ini
dilakukan maksimum selama 4 jam (Schwaber dan Sutherland 2013).
Sprint retrospective
Tahapan ini meninjau pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Scrum master memberi
masukan kepada peneliti dan developer team untuk meningkatkan kinerja agar proses dan
praktik scrum berjalan lebih efektif. Scrum master memastikan bahwa tahapan ini dilaksanakan
dan developer team memahami tujuannya. Tahapan ini dilakukan dengan batasan waktu 3 jam
(Schwaber dan Sutherland 2013). Sprint dikatakan selesai apabila semua product backlog telah
selesai dikerjakan oleh tim pengembang dan tidak ada penambahan product backlog dari
product owner.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Product Backlog
Pengembangan lanjutan sistem infomarsi marketplace Travinesia.com dibuat
berdasarkan product backlog back-end bagian provider yang telah dibuat dan ditambahkan oleh
product owner. Gambar 2 menunjukkan daftar product backlog yang ada pada back-end bagian
provider. Product backlog dibuat berdasarkan requirements yang dihasilkan dari analisis pada
proses bisnis IndoExplore 1.0 dan sistem informasi parawisata yang ada di Indonesia seperti
open-trip.id, opentripedia, dan yellowdoor. Analisis dilakukan oleh Product Owner
Travinesia.com dan Developer Team.

Gambar 2. Product backlog backend bagian provider

Pada product backlog terdapat beberapa fungsi yang dikembangkan dari fungsi yang telah
ada pada IndoExplore 1.0 dan terdapat fungsi baru yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan.
Penambahan product backlog dapat terjadi apabila terdapat feedback dari pengguna pada saat
demo produk. Requirements yang didapatkan tersebut dijadikan product backlog item yang
ditentukan tingkat kesulitan dan estimasi waktu pengerjaan yang diperlukan untuk
menyelesaikannya. Sprint backlog merupakan hasil pembagian dari product backlog, dimana
pada penelitian ini product backlog dibagi menjadi empat sprint. Setiap sprint dilaksanakan
selama ± 4 minggu.

Sprint 1
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Sprint Planning Meeting
Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung. Product backlog yang telah
dibuat secara detail didiskusikan dan dievaluasi oleh product owner. Diskusi dan evaluasi
dilakukan secara bersama dengan developer team. Peneliti menunutkan sprint backlog yang
dikerjakan pada sprint satu. Pada sprint backlog dipilih 5 dari 15 item product backlog untuk
dikerjakan pada sprint 1.
Daily Scrum
Anilisis proses bisnis yang dilakukkan pada sistem IndoExplore 1.0 menghasilkan
penambahan beberapa fungsi baru dan fungsi lama yang dikembangkan pada Travinesia.com.
Backend bagian Provider memiliki 11 use case. Provider dapat melihat daftar history
pemesanan, mengubah profile provider, melihat saldo provider, melakukan konfirmasi trip ke
user, melakukan diskusi trip, melihat pemberitahuan provider, melakukan penarikan saldo
provider, melakukan chat dengan user, menambahkan komentar pada diskusi paket wisata,
melihat list pemesanan trip baru, dan melakukan CRUD paket wisata. Use case backend bagian
provider dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Use case Travinesia.com bagian provider

Database yang digunakan pada IndoExplore 1.0 yang berbasis relasional dimana
database relasional memiliki masalah pada saat jumlah data yang disimpan besar dan query
yang dijalankan memiliki running time yang relatif besar. Analisis database IndoExplore 1.0
yang dilakukan berguna untuk mengatasi masalah penggunaan database IndoExplore 1.0.
MongoDB sebagai database non-relasional berbasis document-oriented yang menyimpan
dokumen seperti JavaScript Object Notation (JSON). MongoDB dapat menjadi pilihan yang
baik, pada kondisi penangan data yang sangat besar dan pengolahan data dengan MapReduce
(Tiwari 2011). Travinesia.com menggunakan MongoDB sebagai daabase non-relasional yang
dapat menyimpan data dalam skala yang besar dan lebih cepat dalam running time.
Re-design sistem IndoExplore 1.0 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti
User Experience (UX) yang dihasilkan oleh riset peniliti lain. Perubahan IndoExplore.id 1.0
menjadi Travinesia.com karena IndoExplore.id telah digunakan pihak lain. Pengembangan
Traavinesia.com sebagai marketplace yaitu dapat menjadi wadah komunitas bisnis interaktif
secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil dalam B2B eCommerce dan atau kegiatan e-Business lain (Brunn et al. 2002). Pengembangan sistem
IndoExplore 1.0 menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 5.4.
Travinesia.com dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Node.Js dengan framework
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Express.Js. Perubahan bahasa pemrograman dilakukan berdasarkan hasil analisis yang
dilakukan pada sistem IndoExplore 1.0.
Sprint Review Meeting
Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung. Developer team
mempresentasikan dan menjelaskan kepada product owner sprint backlog yang sudah
dikerjakan pada sprint satu. Hasil perkerjaan pada sprint satu di review untuk mendapatkan
feedback atas re-design database dan re-design sistem pada Travinesia.com. Item sprint
backlog yang telah dikerjakan disetujui oleh product owner sehingga tidak terdapat perubahan
dari sprint backlog yang dikerjakan pada sprint 1.
Sprint Restrospetive
Developer team melalakukan diskusi dengan product owner untuk membahas
kekurangan dan kelebihan yang sudah dikerjakan pada sprint 1. Product Owner menyampaikan
hasil yang sudah dikerjakan sesuai dengan sprint backlog yang ada pada sprint 1. Product
backlog yang tersisa dikerjakan pada sprint 2.
Sprint 2
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint 2 sebanyak 12 item product backlog. Sprint
planning pada sprint dua membahas pembuatan beberapa fungsi yang digunakan pada sisi
front-end untuk Travinesia.com sesuai dengan sprint backlog yang telah dibuat. Dipilih empat
dari dari 12 item product backlog yang tersisa pada sprint 2. Pembuatan fungsi dilakukan sesuai
dengan hasil re-design sistem Travinesia.com pada sprint 1 dan dilakukan pada daily scrum
sprint 2.
Daily Scrum
Pada tahapan ini pengodean yang pertama dikembangkan yaitu fungsi register provider.
User yang telah melakukan login melakukan pendaftaran menjadi provider dengan memasukan
nama provider, alamat, deskripsi, logo, dan beberapa masukan lainnya. User tidak dapat
melakukan pendaftaran provider jika telah melakukan pendaftaran provider sebelumnya dan
role user berubah pada sistem. Pengembangan fungsi selanjutnya yaitu fungsi profile provider.
Provider dapat melihat dan mengubah profile provider.
Pengembangan berikutnya yaitu fungsi CRUD trip pada provider. Provider dapat
membuat, melihat, mengubah, dan menghapus trip yang ditampilkan kepada user. Trip yang
dibuat oleh provider memiliki beberapa masukan yaitu nama, tanggal, kuota, deskripsi, gambar,
dan beberapa masukan lainnya. Pengembangan fungsi withdraw saldo provider yaitu fungsi
baru yang sebelumnya tidak ada pada IndoExplore 1.0. Provider melakukan pengajuan
penarikan saldo yang terdapat pada sistem Travinesia.com. Fungsi terakhir yang dikembangkan
pada sprint 2 ini adalah fungsi saldo provider. Fungsi ini merupakan fungsi untuk melihat saldo
yang dimiliki provider.
Sprint Review Meeting
Pada tahapan ini developer team kembali menjelaskan dan mempresentasikan hasil pada
sprint kedua kepada product owner. Review dilakukan untuk menerima masukan berupa
feedback atas pengembangan fungsi register provider, fungsi profile provider, fungsi CRUD
trip pada provider, fungsi withdraw saldo provider dan fungsi review trip. Product owner
melihat hasil pengujian terhadap fungsi yang dikerjakan dan tidak terdapat perubahan dari
sprint backlog yang telah dikerjakan. Pada tahapan ini scrum master memastikan bahwa
tahapan ini berlangsung. Hasil pengujian sistem informasi IndoExplore.id 2.0 dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 9. Hasil pengujian sprint backlog back-end pada sprint 2
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Fungsi
Register provider

Profile provider
CRUD trip pada
provider
Withdraw saldo provider
Saldo provider

Skenario
User melakukan pendaftaran melalui
halaman register provider setelah login
sebagai user.
Provider melihat dan mengubah profile
provider melalui halaman profile provider.
Provider membuat, melihat, mengubah,
dan menghapus trip melalui halaman trip
provider.
Provider dapat melakukan penarikan saldo
yang ada pada sistem.
Provider dapat melihat saldo yang
dimiliki.

Hasil pengujian
Berhasil

Berhasil
Berhasil

Berhasil
Berhasil

*CRUD: Create Read Update Delete

Sprint Restrospetive
Peneliti bersama Developer team melalakukan diskusi dengan product owner untuk
membahas kekurangan dan kelebihan yang sudah dikerjakan pada sprint satu. Product Owner
menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan sesuai dengan sprint backlog yang ada pada sprint
2. Product backlog yang tersisa dikerjakan pada sprint 3. Masalah yang dihadapi pada sprint
dua yaitu terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan framework Express.Js. Solusi yang
dilakukan adalah mempelajari dokumentasi tentang framework yang digunakan.
Sprint 3
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint tiga terdapat 7 item, dipilih 4 item yang
dikerjakan pada sprint tiga. Sprint planning pada sprint tiga fokus kepada pengodean
pengembangan sistem sesuai dengan sprint backlog yang telah dibuat. Sprint backlog pada
sprint ini terdapat tiga product backlog item yang dikembangkan . Ada beberapa fungsi yang
dikembangkan yaitu fungsi Create Read Update Delete (CRUD) penambahan diskusi pada trip
yang dilakukan oleh user, yang berguna untuk user dalam melakukan diskusi pada trip yang
tersedia. Fungsi review trip, yang berguna untuk user dalam review pada trip yang telah selesai
dilakukan. Pengodean sistem ini dilakukan pada daily scrum.
Daily Scrum
Tahapan ini pengodean yang dikembangkan terdapat pada sprint backlog yang telah
direncanakan pada sprint planning pada sprint 3. Fungsi pertama yang dikembangkan yaitu
confirmation trip oleh provider. Provider dapat melakukan konfirmasi pemesanan trip yang
dipesan oleh user. Konfirmasi pemesanan trip ini hanya dapat dilakukan oleh provider yang
memiliki trip yang telah dipesan. Fungsi ini telah divalidasi pada bagian back-end dengan
memvalidasi role user yang ada.
Fungsi selanjutnya yang dikembangkan yaitu CRUD diskusi pada trip. User dapat
membuat, mengubah, menghapus, dan melihat diskusi pada trip parawisata yang tersedia.
Gambar 4 contoh potongan kode melihat semua diskusi dan hasil dari kode pada fungsi CRUD
diskusi pada trip.
Fungsi CRUD komentar pada diskusi trip adalah fungsi selanjutnya yang dikembangkan
pada sprint 3 ini. User dan provider dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus
komentar pada diskusi trip yang telah ditambahkan pada trip yang tersedia. Fungsi terakhir
yang dikembangkan yaitu review trip.Fungsi ini merupakan fungsi baru yang ada pada sistem
Travinesia.com. User dapat memberikan ulasan pada trip yang telah selesai dilakukan,
masukan pada fungsi ini yaitu berupa ulasan dan rating berupa angka satu sampai lima.
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Gambar 4. Potongan kode program melihat diksusi trip (kiri), Potongan kode hasil fungsi melihat diskusi trip (kanan)

Sprint Review Meeting
Developer team kembali menjelaskan dan mempresentasikan hasil pada sprint 3 kepada
product owner. Review dilakukan untuk menerima masukan berupa feedback atas
pengembangan fungsi CRUD trip untuk provider, fungsi accept confirmation trip dari provider,
dan fungsi CRUD diskusi pada trip. Ada beberapa fungsi CRUD pada trip untuk provider yaitu
fungsi mengubah trip untuk provider belum dapat dijalankan karena masih terdapat error. Hasil
dari tahapan ini tidak ada perubahan terhadap sprint backlog yang telah dibuat dan hasil
pengujian yang berhasil telah disetujui oleh product owner. Namun, terdapat 1 item sprint
backlog yang belum berhasil dan dikerjakan pada sprint empat. Pada tahapan ini scrum master
memastikan bahwa tahapan ini berlangsung. Hasil pengujian sistem informasi IndoExplore.id
2.0 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 10. Hasil pengujian sprint backlog back-end pada sprint 3

Fungsi
CRUD diskusi pada trip
CRUD komentar pada
diskusi.
Confirmation order trip
oleh provider.
Review trip.

Skenario
Provider melakukan CRUD diskusi pada trip tertentu.
Provider melakukan CRUD komentar pada diskusi trip.

Provider melakukan konfirmasi trip yang dipesan oleh
user.
User menambahkan review pada trip yang telah selesai
dilakukan.
*CRUD: Create Read Update Delete

Hasil pengujian
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

Sprint Restrospetive
Peneltiti bersama developer team melalakukan diskusi dengan product owner untuk
membahas kekurangan dan kelebihan yang sudah dikerjakan pada sprint 3. Product Owner
menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan sesuai dengan sprint backlog yang ada pada sprint
3. Product backlog yang tersisa dikerjakan pada sprint 4. Masalah yang dihadapi pada sprint 3
yaitu terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan framework Express.Js. Solusi yang
dilakukan adalah mempelajari dokumentasi tentang framework yang digunakan dan bertanya
kepada orang yang mengerti hal tersebut.
Sprint 4
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint 4 terdapat 3 item, dipilih 3 item yang dikerjakan
pada sprint 4. Sprint planning pada sprint 4 masih berfokus kepada pengodean pengembangan
sistem sesuai dengan sprint backlog yang telah dibuat. Sprint backlog pada sprint ini terdapat
tiga product backlog item yang dikembangkan. Product backlog yang dikerjakan pada sprint 4
memiliki prioritas dan tingkat kesulitan yang tinggi. Fungsi yang dikembangkan yaitu fungsi
scheduler trip, fungsi pemberitahuan provider, yang berguna untuk untuk memberi
pemberitahuan kepada provider. Fungsi terakhir yang dikembangkan yaitu fungsi chat, yang
berguna untuk melakukan komunasi antara user dan provider. Pengodean sistem ini dilakukan
pada daily scrum.
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Daily Scrum
Tahapan ini mengerjakan sprint backlog yang telah direncanakan pada sprint planning
pada sprint 4. Fungsi pertama yang dikembangkan yaitu scheduler trip. Fungsi ini menampilkan
trip valid yang tersedia. Fungsi yang dikembangkan selanjutnya yaitu pemberitahuan provider.
Provider mendapatkan pemberitahuan terkait informasi dari Travinesia.com dan transaksi yang
dilakukan. Fungsi terakhir yang dikembangkan yaitu chat. Fungsi ini merupakan wadah
komunikasi antara provider dengan user. Pada setiap fungsi dan pertukaran informasi
menggunakan JWT (Json Web Token) sebagai sistem autentikasi. JWT merupakan token
berbentuk string panjang yang random. Isi string didalam token dapat ditentukan oleh peneliti
dan digunakan untuk login dan memvalidasi setiap request kepada user. Potongan kode validasi
JWT dan hasil autentikasi dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Potongan kode validasi JWT (kiri), Potongan kode hasil autentikasi menggunakan JWT (kanan)

Sprint Review Meeting
Pekerjaan yang telah dilakukan pada sprint 4 dipresentasikan kepada product owner.
Kemudian dilakukan review untuk menerima masukan berupa feedback atas pengembangan
REST API. Hasil dari tahapan ini tidak ada perubahan terhadap sprint backlog yang telah dibuat
dan telah disetujui oleh product owner.
Pengujian REST API sistem Travinesia.com perlu dilakukan untuk mengetahui REST
API yang dikembangkan berhasil atau tidak ketika user mengakses setiap REST API. REST
API ini diakses dengan memberi masukan sesuai dengan parameter yang dibutuhkan.
Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan REST API pada server. Hasil pengujian sprint
backlog backend bagian provider dapat dilihat pada Tabel 3.
Class
Provider

Trip

Discussion

Coment

Review

Tabel 3. Hasil pengujian sprint backlog backend bagian provider
Request method
REST API URL
POST
/v1/user/register_provider
GET
/v1/provider/profile
PUT
/v1/provider/profile
POST
/v1/provider/withdraw
GET
/v1/provider/balance
POST
/v1/provider/add_trip
GET
/v1/provider/all_trip
PUT
/v1/provider/edit_trip/:id
POST
/v1/provider/delete_trip/:id
POST
/v1/discussion/post/:id_trip
PUT
/v1/discussion/edit/:id
POST
/v1/discussion/delete/:id
GET
/v1/trip_discussion/:id
POST
/v1/discussion/post_comment/:id
PUT
/v1/discussion/edit_comment/:id
POST
/v1/discussion/delete_comment/:id_discussion/:id
GET
/v1/trip_comment/:id
POST
/v1/user/review/:id_booking

Status pengujian
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
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Sprint Restrospetive
Developer team diskusi dengan product owner untuk membahas kekurangan dan
kelebihan yang sudah dikerjakan pada sprint 4. Product Owner menyampaikan hasil yang
sudah dikerjakan sesuai dengan sprint backlog yang ada pada sprint 4. Seluruh product backlog
telah selesai dikembangkan dan tidak ada penambahan product backlog oleh product owner.
Seluruh product backlog yang telah berhasil dikembangkan menyatakan pengembangan REST
API bagian provider pada sistem informasi Travinesia.com telah selesai dikembangkan.
Seluruh developer team melakukan diskusi dengan product owner mengenai masalah yang
dihadapi dan menyampaikan solusinya pada saat sprint 4. Tidak terdapat masalah yang dihadapi
pada sprint 4.

SIMPULAN
Pengembangan lanjutan REST API IndoExplore.id 1.0 menjadi Travinesia.com berhasil
dikembangkan menggunakan Node.JS dengan framework Express.JS dan database MongoDB.
Pengembangan back-end bagian provider dengan REST API ini menggunakan metode scrum
dengan sprint sebanyak 4 iterasi. Jumlah product backlog yang dibuat oleh product owner
terdapat 43 item. Jumlah product backlog untuk back-end bagian provider yang dibuat oleh
product owner berdasarkan hasil analisis bersama developer team terdapat 17 item. Pada sprint
1 dikerjakan sebanyak lima item yang ada pada product backlog, sprint 2 sebanyak lima item,
sprint 3 sebanyak empat item, dan sprint 4 sebanyak tiga item. Pengguna untuk sistem ini adalah
user dan provider. REST API yang dikembangkan memiliki keamanan yang baik dan
memudahkan basis web dalam pengolahan, pemrosesan, dan query basis data pada sistem.
Pengembangan Travinesia.com dapat mempermudah penyedia jasa pariwisata memberikan
informasi jasanya dan membantu pengguna memesan jasanya secara mudah. Fungsi yang telah
dibuat telah diuji dengan status pengujian berhasil.

DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. Kedatangan wisatawan mancanegara januari – juli 2017.
2017.[diakses pada 2017 Nov 30]. Tersedia pada: https://www.bps.go.id/site/resultTab.
Afif A, Didih H. 2012. Sistem informasi manajemen hubungan pelanggan berbasis website
pada PT Yeka Madira Travel. [skripsi]. Palembang (ID). STMIK GI MDP.
Brunn P, Jensen M, Jakob S. 2002. eMarketplaces: Crafting A Winning Strategy. European
Management Journal 20(3):286–298.
Dinata IK. 2017. Pengembangan modul provider pada sistem informasi marketplace
Indoexplore.id berbasis Android [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Ikhsan H. 2017. Pengembangan REST API sistem informai marketplace parawisata
Indoexplore.id [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Pressman RS. 2010. Software engineering: A practitioner's approach (7th ed.). New York:
McGraw Hill.
Rachmansyah I. 2017. Pengembangan front-end sistem informasi marketplace indoexplore.id
berbasis web [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Schwaber K, Sutherland J. 2013. The scrum guide [internet]. [diunduh 2017 Des 9]. Tersedia
pada:http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html.
Tiwari S. 2011. Professional NoSQL. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.
Zito KS. Pengembangan modul klien pada sistem informasi marketplace indoexplore.id
berbasis android[skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

ISSN: 9-772622-984006

169

Pengembangan Back-end Sistem Informasi Marketplace
Pariwisata TRAVINESIA.COM dengan REST API dari Sisi User
Back-end Development User Side of TRAVINESIA.COM
Information System Tourism Marketplace Using REST API
Bagus Ali Mashar Dwiyanto1, Meuthia Rachmaniah2
1,2

Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia, Email:
1
bagus_ali@travinesia.com, 2meuthiara@apps.ipb.ac.id

Abstrak
Marketplace adalah proses jual dan beli barang atau jasa secara online, dimana
marketplace membantu penjual, seperti usaha kecil mikro menengah untuk memasarkan barang
atau jasa melalui media yang tepat. Penelitian ini akan mengembangkan IndoExplore.id 1.0
menjadi Travinesia.com yang bertujuan untuk dapat meningkatkan scalable sistem. Secara
khusus pengembangan sistem Travinesia.com difokuskan pada pengembangan berbasis web
menggunakan metode scrum. REST API back-end dari sisi user dikembangkan menggunakan
bahasa pemrograman Node.Js dengan framework Express.Js dan basisdata MongoDB. Hasil
dari penelitian ini adalah REST API sistem informasi Travinesia.com dari sisi user yang dapat
memudahkan front-end web dari sisi user dalam pemrosesan dan penyimpanan data sistem.
Web mengakses REST API melalui request method yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE.
Sistem informasi Travinesia.com telah terintegrasi dengan server dan menjalin kerjasama
dengan payment gateway yang sudah terakreditasi Bank Indonesia. Sistem informasi
Travinesia.com telah berhasil dikembangkan dan diintegrasikan dengan front-end web dengan
iterasi sprint sebanyak 4 kali. Sistem informasi marketplace Travinesia.com dapat
mempermudah penyedia jasa pariwisata memasarkan jasanya serta membantu pengguna
memesan paket wisata pada fase rilis.
Kata Kunci : back-end, marketplace, pariwisata, REST API, scrum
Abstract
Marketplace is the process of selling and buying goods or services online, where the
marketplace helps sellers, such as small and medium micro enterprises to market goods or
services through appropriate media. This research will develop IndoExplore.id 1.0 to
Travinesia.com which aims to improve scalable system. Especially the development of the
Travinesia.com system is focused on web-based development using scrum method. REST API
back-end from user side was developed using Node.Js programming language with Express.Js
framework, and MongoDB database. The result of this research is REST API Travinesia.com
information system from user side can easier user side of web front-end in processing including
storing system data. Web access REST API through request methods which are GET, POST,
PUT, and DELETE. Travinesia.com information system had benn integrated on server and got
partnership with payment gateway that has been accredited Bank of Indonesia. Travinesia.com
information system has been successfully developed and integrated with the web front-end
whitin 4 times sprint iteration. Travinesia.com marketplace information system can make easier
for tourism providers to offer their services and assist user to order tour packages in the release
phase.
Keywords: back-end, marketpalce, REST API, scrum, tourism
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PENDAHULUAN
Keindahan alam Indonesia memiliki keunikan sendiri antara satu tempat dengan yang
lainnya. Keunikan inilah yang membuat daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi berbagai
objek wisata demi mencari sesuatu yang berbeda. Wisatawan domestik maupun mancanegara
yang mengunjungi objek wisata di Indonesia memiliki tujuan yang sama di antaranya untuk
mengenal kebudayaan, melepas penat, menghilangkan rasa penasaran, atau menambah
wawasan atau pengalaman.
Data statistik BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kedatangan
wisatawan mancanegara di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3.69 %. Peningkatan
tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1,081,932 kedatangan. Dimasa mendatang
diprediksi jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia akan lebih meningkat. Namun
meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan di Indonesia perlu disertai dengan informasi
pariwisata mengenai akses, akomodasi, objek wisata populer, dan kegiatan yang dapat
dilakukan di tempat yang dituju. Penyedia jasa pariwisata belum memiliki media yang tepat
untuk memasarkan jasanya (BPS 2017).
Salah satu penyebab pariwisata di Indonesia kurang dikenal adalah kurangnya informasi
pariwisata yang dapat diakses secara online. Solusi atas permasalahan ini adalah menghadirkan
berbagai sarana informasi mengenai jasa pariwisata guna meningkatkan permintaan jasa
tersebut (Pitana dan Diarta 2009). Salah satu sarana informasi yang dibutuhkan adalah sistem
informasi pariwisata yang dapat diakses online baik untuk provider (penyedia jasa pariwisata)
maupun user (pengguna jasa pariwisata) (Turban dan King 2002).
Berdasarkan penelitian sebelumnya, sistem informasi marketplace pariwisata
IndoExplore.id dikembangkan dengan tujuan memudahkan wisatawan mencari informasi
sekaligus memesan destinasi wisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam
memasarkan paket wisatanya. Sistem IndoExplore.id yang dikembangkan berbasis web dan
android. Pengembangan sistem berbasis web mencakup pengembangan front-end dan
Representational State Transfer (REST) application programming interface (API) (Hardani
dan Sarwosri 2012). Pengembangan REST API dibagi menjadi dua modul yaitu user dan
provider (Ardiansyah 2017). Akan tetapi sistem informasi marketplace IndoExplore.id belum
scalable untuk dapat diluncurkan ke pengguna. Scalable marketplace disini berarti sistem
informasi yang mampu melakukan pemesanan, pembatalan, pembayaran, konfirmasi
pembayaran, memiliki keamanan sistem, dan terintegrasi didalam virtual private server. Sistem
IndoExplore.id 1.0 baru sampai tahap pemesan dan pembatalan.
Penilitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu IndoExplore.id
menjadi Travinesia.com. Penggantian nama tersebut didasari oleh kurang uniknya nama
IndoExplore.id karena sudah digunakan oleh pihak lain. Pengembangan REST API sistem
informasi Travinesia.com dari sisi user yang akan digunakan pada bagian front-end dari sisi
user akan menjadi fokus pada penelitian ini. Sistem ini diharapkan mampu scalable untuk
pengguna sistem dalam melakukan transaksi dan pencarian informasi paket wisata. Penelitian
ini mengembangkan REST API pada bagian back-end dari sisi user menggunakan bahasa
pemrograman Node.Js dengan framework Express.Js. Basis data yang digunakan adalah
MongoDB. Dengan menggunakan basis data non relasi yaitu MongoDB, masalah terkait
besarnya data dapat teratasi dan pemrosesan data menjadi lebih cepat (Supardi danYuniar
2010).
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan REST API dari sisi user yang memiliki
running time yang baik dalam pengolahan data dan pemrosesan data. Mengembangkan REST
API sistem pembayaran dan sistem pemesanan pada marketplace Travinesia.com. Instalasi
REST API di dalam server menggunakan NodeJs dengan framework ExpressJs.
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METODE
Pengembangan sistem informasi marketplace pariwisata Travinesia.com dikembangkan
menggunakan metode scrum. Ada tiga tokoh utama dalam scrum yaitu product owner, tim
pengembang, dan scrum master (Schwaber dan Sutherland 2013). Role scrum pada
pengembangan aplikasi ini yaitu peneliti sebagai product owner dan scrum master, Habibi
(2018) sebagai Developer front-end, Pratama (2018) sebagai Developer back-end REST API
sisi provider, dan penulis sebagai Developer back-end REST API sisi user. Product owner
bertanggung jawab pada rancangan software, Developer team bertanggung jawab pada
pengembangan software, dan scrum master bertugas untuk menegakkan kerangka kerja metode
scrum (Pressman 2010).
Product Backlog
Product backlog adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk.
Product owner bertanggung jawab atas isi dari product backlog (Schwaber dan Sutherland
2013). Pada penelitian ini product owner sekaligus scrum master Travinesia.com dengan
developer team Travinesia.com akan melakukan analisis untuk merencanakan fungsi-fungsi
sesuai dengan bagian yang akan dikembangkan. Hasil analilis dijadikan sebagai product
backlog untuk REST API dari sisi user dan provider yang akan digunakan pada bagian frontend aplikasi Travinesia.com. Analisis tersebut menghasilkan daftar fungsi back-end bagian user
yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Daftar ini yang disebut product backlog.
Sprint Planning
Tahap ini product owner menyampaikan product backlog ke developer team setelah
semua kebutuhan sistem teridentifikasi secara terperinci. Prioritas tertinggi dari setiap fungsi
untuk dikerjakan pada sprint selanjutnya ditentukan oleh product owner (Schwaber dan
Sutherland 2013). Fungsi yang dikembangkan dibagi menjadi beberapa task untuk dikerjakan
oleh back-end bagian user pada setiap print. Sprint planning akan dilakukan untuk menentukan
waktu kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan backend bagian user. Product backlog yang
telah diambil oleh peniliti untuk diselesaikan dalam sprint disebut sprint backlog.
Daily scrum
Tahapan ini mengerjakan sprint backlog yang telah direncanakan pada sprint planning.
Pada penilitian ini sprint backlog berisi pengembangan REST API back-end dari sisi user.
Selanjutnya REST API digunakan oleh pengembang Front-End dari sisi user web
menggunakan web server (Webber et al. 2010). Peniliti fokus mengembangkan REST API dari
sisi user dan pengolahan database. Arsitektur pengembangan pada peneltian ini diilustrasikan
pada Gambar 1.
Pada Tahapan ini juga berguna untuk scrum master memantau kinerja setiap anggota tim.
Meeting dilakukan setiap hari untuk mengontrol task yang telah diambil dan perkembangan
pengerjaan (Schwaber dan Sutherland 2013).

REST API

Gambar 1. Arsitektur Pengembangan REST API

Sprint review
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Sprint review dilakukan setiap akhir sprint untuk mengetahui task yang sudah selesai dan
task yang belum (Schwaber dan Sutherland 2013). Back-end bagian user akan melaporkan
dengan mendemonstrasikan hasil pengerjaannya yang sudah diselesaikan, menjelaskan apa
masalah yang dihadapi saat sprint berlangsung, dan menyampaikan solusi untuk menyelesaikan
masalah tersebut kepada scrum master sekaligus product owner.
Sprint Resprosprective
Sprint retrospective dilakukan setiap akhir sprint. Scrum master akan mengevaluasi hasil
dari task yang sudah diselesaikan oleh developer team setiap satu kali sprint (Schwaber dan
Sutherland 2013). Sprint akan berlanjut apabila product backlog selesai dan tidak ada
penambahan task dari product owner.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arsitektur penilitian yang digunakan terdiri atas tiga bagian yaitu data, server, dan client.
Pengembangan sistem informasi Travinesia.com dibagi menjadi dua divisi yaitu front-end
dikembangan oleh Habibi (2018), sedangkan back-end dari sisi provider dikembangan oleh
Pratama (2018) dan back-end dari sisi user dikembangkang oleh peniliti. Pengembangan sistem
informasi Travinesia.com difokuskan pada pengembangan berbasis web.
Product Backlog
Sistem informasi marketplace Travinesia.com dibuat berdasarkan product backlog bagian
back-end dari sisi user yang telah dibuat oleh product owner. Product backlog yang relevan
untuk back-end dari sisi user ditunjukkan pada Tabel 1. Product backlog dibuat berdasarkan
requirements yang didapat dari analisis pengembangan sistem informasi IndoExplore.id 1.0.
Tabel 1. Product backlog IndoExplore.id bagian back-end dari sisi user

No

Deskripsi

Prioritas

1
2
3
4
5
6
7

Analisis database IndoExplore 1.0
Re-design database Travinesia.com
Analisis Proses Bisnis IndoExplore 1.0
Re-design sistem Travinesia.com
Instalasi virtual private server
Implementasi database sistem Travinesia.com
Pengembangan fungsi register user via google
account dan facebook account
Pengembangan fungsi login user via google
account dan facebook account
Pengembangan fungsi activation account
Pengembangan fungsi booking destinasi
Pengembangan fungsi payment
Pengembangan fungsi homepage
Penambahan fungsi CRUD whislist
Pengembangan fungsi pencarian dan pencarian
lanjutan
Pengembangan Fungsi Pemberitahuan
Pengembangan Fungsi Promo

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang

Estimasi
(jam)
4
3
2
16
8
8
8

Sedang

8

Tinggi

2

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi

5
5
12
20
10
12

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi

2
2
2
3
4
3

Tinggi
Rendah

12
4

Tinggi
Rendah

4
3

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tingkat
kesulitan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Sprint
Ke1
1
1
1
1
1
2

Product backlog akan terus bertambah apabila terdapat feedback dari pengguna pada saat
demo produk. Requirements tersebut dijadikan product backlog item dan ditentukan tingkat
kesulitan dan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Product backlog dibagi
menjadi beberapa sprint backlog, dimana pada penelitian ini product backlog dibagi menjadi
empat sprint. Setiap sprint dilaksanakan selama ± 4 minggu.
Sprint 1
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Sprint Planning Meeting
Scrum master (peneliti) memastikan bahwa tahapan ini berlangsung. Product owner
(peneliti) mendiskusikan dan mengevaluasi product backlog yang telah dibuat secara detail dan
menyampaikan tujuan dari setiap deskripsi. Diskusi dan evaluasi dilakukan bersama dengan
tim pengembang. Sprint backlog yang dikerjakan ditentukan oleh peneliti pada sprint 1. Dipilih
enam dari 16 item product backlog pada sprint 1.
Daily Scrum
Analisis proses bisnis sistem IndoExplore.id yang telah dilakukan menghasilkan
beberapa penambahan fungsi user. Gambar 2 menunjukkan bahwa user memiliki 13 use case.
User dapat melakukan registrasi provider, pemilihan paket wisatas, pesan paket wisata, detail
pemesanan paket wisata, melihat detail pesananan, pembayaran pesanan paket wisata,
melakukan konfirmasi pembayaran, melakukan konfirmasi trip ke provider, chat dengan
provider, memberikan review dan rating paket wisata, sharing paket wisata, melihat trip yang
telah dipesan. Use case diagram dibuat untuk mempermudah proses pengembangan sistem dan
mengadaptasi jika terdapat use case baru dengan use case yang sudah dibuat sebelumnya.
Analisis database sistem IndoExplore.id yang berbasis relasional menghasilkan masalah
ketika jumlah data yang tersimpan besar dan masalah running time dalam menjalankan query
yang relatif besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem Travinesia.com menggunakan
database non-relasi yang lebih cepat dalam running time dan dapat mengatasi terkait besarnya
data.
Re-design sistem IndoExplore.id dilakukan dengan memperhatikan hasil riset dari peniliti
lain terkait User Experience (UX). Pada pengembangan sebelumnya, IndoExplore.id
dikembangan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Travinesia.com dikembangkan
menggunakan bahasa pemrograman Node.js dengan framework Express.js. Perubahan bahasa
pemrograman didasari karena running time yang telalu besar untuk IndoExplore.id 1.0.
Pada pengembangan IndoExplore.id 1.0 server yang digunakan adalah sharing server.
Sharing server memungkinkan dalam banyak sistem dalam satu server (Alisyahbana et al.
2015). Hal ini mengakibatkan tingkat keamanan sistem menjadi lemah. Penggunaan virtual
private server (VPS) menjadikan keamanan sistem lebih terjamin karena hanya sistem
Travinesia.com yang terdapat didalamnya. VPS menggunakan jasa dari Contabo.com dan
menggunakan Ubuntu Server 16.04.
Sprint Review Meeting
Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung. Developer team menjelaskan
dan mempresentasikan kepada product owner sprint backlog yang sudah dikerjakan pada sprint
1. Kemudian dilakukan review untuk menerima masukan berupa feedback atas diagram use
case dan instalasi VPS yang telah dikerjakan developer team. Product owner menyetujui tiga
item sprint backlog yang telah dikerjakan tim web sehingga tidak terdapat perubahan dari sprint
backlog yang telah dikerjakan.
Sprint Restrospetive
Product owner menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan pada sprint 1 sesuai dengan
sprint backlog yang telah direncanakan dan terdapat 11 item product backlog yang tersisa
kepada developer team. Product backlog yang tersisa akan dikerjakan pada sprint 2. Lalu,
semua tim pengembang melakukan diskusi dengan product owner mengenai masalah yang
dihadapi dan menyampaikan solusinya masing-masing pada saat sprint 1. Tidak terdapat
masalah yang dihadapi pada sprint 1.
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Gambar 2. Use case diagram Travinesia.com dari sisi user

Sprint 2
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint 2 sebanyak 10 item. Sprint planning pada sprint
2 difokuskan untuk membuat class diagram yang dapat memberikan gambaran sistem secara
statis dan melakukan pengodean sistem yang akan dibuat sesuai dengan sprint backlog. Dipilih
5 dari 10 item product backlog yang tersisa pada sprint 2.
Daily Scrum
Pengodean sistem pertama kali dikembangkan yaitu fungsi register user via google
account dan facebook account. Setelah itu, user berhasil mendaftarkan akunnya. Akun yang
didaftarkan selanjutnya divalidasi oleh back-end dengan mengirimkan url validasi ke email
user.
Kedua, fungsi login user via google account dan facebook account. User mendapatkan
validasi email ketika belum pernah register dan ketika sudah pernah register dan email-nya
sudah tervalidasi maka akan langsung login. Login via google dan via facebook akan
mengirimkan token ke sistem Travinesia.com ketika proses authentication oleh google dan
facebook berhasil. Gambar 3 merupakan potongan kode login via google.
Ketiga fungsi booking destinasi, fungsi ini merupakan pengembangan dari sistem
IndoExplore.id 1.0. Fungsi yang membedakan sistem booking destinasi Travinesia.com dengan
IndoExplore 1.0 adalah pengisian data peserta yang bisa diisi setelah melakukan pembayaran.
Fungsi terakhir yang dikembangkan pada sprint 2 ini adalah fungsi payment. Pada sistem
IndoExplore.id 1.0 sistem pembayaran hanya menggunakan bank transfer dan hanya ke satu akun
bank. Sistem Travinesia.com menjalin kerjasama dengan PT. Faspay yang bergerak dalam bidang
payment gateway. Metode pembayaran sistem Travinesia.com adalah melalui kartu kredit,
virtual account, dan Alfamart. Sistem Travinesia.com hanya mengirimkan rincian booking,
metode pembayaran, dan nominal pembayaran ke payment gateway. Selanjutnya payment
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gateway akan memberikan respond balik ke sistem Travinesia.com berupa status pembayaran
dan nominal uang yang telah masuk.

Gambar 3. Potongan kode login via google (atas), potongan kode token hasil login (bawah)

Sprint Review Meeting
Tabel 2 merupakan hasil pengujian sistem informasi Travinesia.com. Product owner
menyetujui hasil pengujian yang dilakukan dan tidak terdapat perubahan dari sprint backlog
yang telah dikerjakan. Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung.
Tabel 2. Hasil pengujian sprint backlog back-end pada sprint 2

Fungsi
Register user via google
account dan facebook
account
Login user via google
account dan facebook
account
Booking destinasi
Payment

Skenario
Pengguna melakukan pendaftaran melalui
halaman register

Hasil pengujian
Berhasil

Pengguna melakukan login dengan
memasukan google account dan facebook
account
Pengguna melakukan pemesanan
Pengguna melakukan pembayaran melalui
tiga metode pembayaran

Berhasil

Berhasil
Berhasil

Sprint Restrospetive
Product owner menyampaikan hasil yang dikerjakan pada sprint 2 sesuai dengan sprint
backlog yang telah direncanakan dan terdapat 5 item product backlog yang tersisa. Product
backlog yang tersisa akan dikerjakan pada sprint 3. Masalah yang dihadapi pada sprint 2 yaitu
terdapat kesulitan dalam mengimplementasikan framework Express.Js dan menghubungkan ke
payment gateway karena perbedaan database yang digunakan. Solusi yang dilakukan yaitu
lebih rajin membaca dokumentasi tentang framework yang digunakan dan memahami struktur
database yang digunakan oleh payment gateway.
Sprint 3
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint 3 sebanyak 5 item. Sprint planning pada sprint
3 difokuskan pada pengembangan fungsi dasar dari sistem Travinesia. Sprint backlog yang
telah ditentukan. Dipilih 3 dari 5 item product backlog yang tersisa pada sprint 3.
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Daily Scrum
Pengodean sistem pertama kali dikembangkan yaitu fungsi register user menjadi
provider. User yang telah registrasi menjadi provider selanjutnya akan divalidasi oleh tim
Travinesia.com diluar peniltian ini. Kedua, fungsi riwayat pemesanan. Riwayat pemesanan user
akan tersimpan. Ketiga fungsi sorting trip berdasarkan kategori trip, lokasi, harga, tipe trip,
ataupun rating trip. Selanjutnya fungsi pencarian trip berdasarkan nama trip dan lokasi
wisatanya melalui search bar. Selain fungsi cari semua trip ada fungsi pencarian lanjutan
berdasarkan kategori, lokasi, tanggal, jumlah orang, dan tip tripnya. Gambar 4 contoh potongan
kode untuk pencarian dengan berbagai kriteria. Fungsi terakhir pada sprint 3 ini adalah lihat
promo yang didapat user, menggunakan promo pada pemesanan, dan penerbitan promo oleh
admin Travinesia.com.

Gambar 4. Potongan kode pencarian lanjutan (atas), hasil pencarian lanjutan (bawah)

Sprint Review Meeting
Tabel 3 merupakan hasil pengujian sistem informasi Travinesia.com. Product owner
menyetujui hasil pengujian yang dilakukan dan tidak terdapat perubahan dari sprint backlog
yang telah dikerjakan. Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung.
Tabel 3. Hasil pengujian sprint backlog back-end pada sprint 3

Fungsi
Pengembangan fungsi homepage

Pengembangan fungsi pencarian
dan pencarian lanjutan
Pengembangan Fungsi Promo

Skenario
User malakukan register provider, pengguna melihat
daftar riwayat pemesanan, pengguna melakukan sorting
berdasarkan semua kriteria
User melakukan pencarian trip

Hasil pengujian
Berhasil

Admin membuat promo, user melihat promo yang
didapat, user menggunakan promo pada pemesanan trip

Berhasil

Berhasil

Sprint Restrospetive
Product owner menyampaikan hasil yang dikerjakan pada sprint 3 sesuai dengan sprint
backlog yang telah direncanakan dan terdapat 2 item product backlog yang tersisa dan masuk
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ke tahapan testing. Product backlog yang tersisa akan dikerjakan pada sprint 4.Tidak terdapat
masalah yang dihadapi pada sprint 3.
Sprint 4
Sprint Planning Meeting
Product backlog yang tersisa pada sprint 4 sebanyak 2 item dan masuk ke tahap pengujian
user. Sprint planning pada sprint 4 difokuskan pada perbaikan dan penambahan detail fitur
sistem Travinesia.com. Sprint backlog yang telah ditentukan.
Daily Scrum
Pengodean sistem dilakukan untuk menambahkan fungsi CRUD whislist dan
pengembangan fungsi pemberitahuan. Fungsi whislist berisi tentang trip favorit yang disimpan
oleh user untuk dapat dilihat langsung di menu whislist user. Gambar 5 contoh pengodean lihat
daftar whislist user. Fungsi pemberitahuan memuat pemberitahuan promo, trip yang belum
diselesaikan, dan pemberitahuan atas balasan diskusi trip.

Gambar 5. Kode lihat whislist user (atas), hasil lihat whislist user (bawah)

Sprint Review Meeting
Tabel 4 merupakan hasil pengujian sistem informasi Travinesia.com. Product owner
menyetujui hasil pengujian yang dilakukan dan tidak terdapat perubahan dari sprint backlog
yang telah dikerjakan. Scrum master memastikan bahwa tahapan ini berlangsung.
Sprint Restrospetive
Product owner menyampaikan hasil yang dikerjakan pada sprint 4 sesuai dengan sprint
backlog yang telah direncanakan.Tidak terdapat masalah yang dihadapi pada sprint 4.
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Tabel 4. Hasil pengujian sprint backlog back-end pada sprint 4

Fungsi
Penambahan fungsi
CRUD whislist
Pengembangan
fungsi
pemberitahuan

Skenario
User malakukan CRUD whislist
User melihat notifikasi yang dihasilkan dari
proses pemesanan trip, proses diskusi, dan
mendapat promo yang ditambahkan admin
Travinesia.com

Hasil pengujian
Berhasil
Berhasil

SIMPULAN
Back-end dari sisi user sistem informasi marketplace Travinesia.com berhasil
mengembangkan REST API menggunakan Node.JS dengan framewok Express.Js dan database
MongoDB. Pengembangan back-end dari sisi user menggunakan metode Scrum dangan sprint
sebanyak 4 iterasi. Jumlah product backlog yang dibuat oleh product owner terdapat 46 item.
Dalam pengembangan back-end dari sisi user terdapat 16 item product backlog. Pengerjaan
product backlog dibagi kedalam 4 iterasi. Sprint 1 mengerjakan 5 item, sprint 2 sebanyak 5
item, sprint 3 sebanyak 4 item, dan sprint 4 sebanyak 2 item. REST API ini memudahkan frontend dari sisi user dalam pemrosesan dan penyimpanan data sistem. Pengembangan sistem ini
dapat mempermudah penyedia jasa pariwisata memasarkan jasanya dan membantu pengguna
memesan jasanya secara mudah. REST API dan database sistem informasi Travinesia.com
telah terintegrasi didalam server.
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Abstrak
Kota Bogor merupakan salah satu kota yang ikut serta dalam perencanaan Kementrian
Komunikasi dan Informasi dalam 100 kota smart city di Indonesia. Hal tersebut membuat Kota
Bogor ingin meningkatkan semua bagian yang ada pada dimensi smart city, salah satunya smart
governance. Implementasi smart governance ada pada salah satu bagian pemerintahan yaitu, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan dalam
peningkatan manajemen, dengan membuat sistem informasi yang berguna untuk mengelola data
kependudukan yang ada pada dinas terkait. Sistem informasi yang dikembangkan berupa sistem
repositori. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah metode prototyping
dilakukan sebanyak dua iterasi, fitur-fitur yang dikembangkan pada sistem repositori mengikuti
proses bisnis dan data kependudukan pada Disdukcapil. Selain itu, sistem repositori dapat
menampilkan data kependudukan sesuai format beserta letak fisik data tersebut.
Kata Kunci: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Metode Prototyping, Repositori, Smart
City.
Abstract
Bogor is one of the cities in Indonesia belonged to the Ministry of Communication and
Informatics plan of creating 100 smart cities in Indonesia. Therefore, Bogor want to improve
all of its property belonging to smart city dimension, one of them is smart governance. The
implementation of smart governance in Bogor is in the Department of Population and Civil
Registration. In Department of Population and Civil Registration, for improving management
by creating population data management information system to create useful information system
to manage population data that existed at the relevant office. The system was developed in the form
of a repository system. The method used in system development is the prototyping method is done
as much as two iterations, the features developed in the repository system following the business
process and population data on Department of Population and Civil Registration. The
repository system can display population data according to the format along with the physical
location of the data.
Keywords: Repository, Smart City, Prototyping Method, Population and Civil Registry.

PENDAHULUAN
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5 715 009 jiwa (BPS 2017). Hal tersebut
dapat memengaruhi pengelolaan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Data kependudukan yang digunakan di Disdukcapil meliputi
pencatatan kutipan akta kelahiran, pencatatan kutipan akta perkawinan, pencatatan kutipan akta
perceraian, pencatatan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan kutipan akta
kematian, dan penyimpanan akta-akta catatan sipil. Banyaknya data kependudukan yang
dikelola oleh Disdukcapil, membuat hal tersebut dibutuhkannya suatu sistem informasi yang
dapat mengelola data tersebut. Sistem informasi berguna untuk mengumpulkan, menyimpan
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dan menyebarkan informasi pada data kependudukan (Laudon 2014). Sistem informasi tersebut
berkaitan dengan sistem repositori. Repositori pada Disdukcapil ini dapat dijadikan sebagai
bagian dari repositori institusi. Repositori institusi adalah koleksi digital yang digunakan untuk
melestarikan intelektual dari suatu organisasi. Repositori institusi berguna untuk memudahkan
pemakai untuk dapat mengakses kembali koleksi dari suatu organisasi. Repositori institusi
merupakan koleksi digital yang disimpan dan dipertahankan keluaran intelektual dalam suatu
komunitas universitas (Crow 2002). Repositori institusional dapat memberikan manfaat, baik
institusi maupun peneliti, yaitu berupa mewujudkan repositori bersama dengan manajemen
yang lebih efisien, sistematis dan berkelanjutan. Tujuan dari RI digunakan pada Disdukcapil
untuk pengarsipan akses menjadi lebih mudah, pencarian, usabilitas dan visibilitas hasil-hasil
data kependudukan untuk masyarakat (Sterman 2014).
Data kependudukan menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 poin 9, adalah data
perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil (Ditjendukcapil 2014). Berdasarkan pasal 58 UU No. 24 Tahun
2013, data kependudukan tersebut berguna untuk semua keperluan berasal dari Kementerian
Dalam Negeri, salah satunya dimanfaatkan untuk pelayanan publik antara lain untuk penerbitan
surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan
penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga
kerja (Ditjendukcapil 2014). Banyaknya kaitan data kependudukan Disdukcapil menyebabkan
pengelolaan data menjadi lebih rumit bila dilakukan secara manual. Dengan banyaknya
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor sehingga sistem repositori dapat memudahkan
pengelolaan data kependudukan. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam tata
pamong (governance) dan tata kelola (manajemen) pengembangan smart city sehingga dapat
berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan (Kemkominfo 2017).
Kota Bogor merupakan salah satu kota/kabupaten yang terpilih dari 100 kota/kabupaten
yang ada di Indonesia dalam perencanaan pemerintah menerapkan smart city pada seluruh
dimensi. Dimensi yang dimaksud pada Smart City adalah Smart Governance, Smart Branding,
Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Aplikasi repositori pada
Disdukcapil Kabupaten Bogor merupakan salah satu contoh keikutsertaan Kota Bogor dalam
perencanaan Smart City tahun 2017. Aplikasi repositori termasuk ke dalam dimensi Smart
Governance pada bagian pemerintahan yang ada di Kota Bogor. Salah satu program dari
Disdukcapil Kota Bogor ialah pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), yang
mana pembuatan tersebut masih dilakukan secara manual, dimana tahapan pertama masyarakat
harus mengisi formulir pengajuan kepada ketua rukun tetangga (RT) dengan membawa kartu
keluarga, setelah itu masyarakat harus meminta tanda bukti berupa stempel dari kantor lurah
dengan membawa kartu keluarga dan mengisi formulir data diri terlebih dahulu sebelum
diberikan ke kantor camat setempat (Disdukcapil 2016). Aplikasi repositori pada Disdukcapil
Kabupaten Bogor dapat mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi serta menghasilkan
business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan
(Kemkominfo 2017). Masalah yang diambil pada penelitian ialah pengelolaan data
kependudukan studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor yang masih
belum optimal. Dengan hal tersebut pembuatan sistem informasi repositori yang bertujuan agar
dapat digunakan oleh pihak Disdukcapil dalam pengelolaan data kependudukan.

METODE
Metode Prototyping
Perancangan aplikasi ini dilakukan dengan metode prototyping. Metode ini dipilih karena
kebutuhan aplikasi masih belum terperinci secara jelas, serta pengembang aplikasi memiliki
masalah dalam implementasi yang belum jelas atau kurang meyakinkan (Pressman 2010).
Prototyping akan dilakukan dengan tahap communication, quick plan, modeling quick design,
contruction of prototype, dan deployement, delivery, and feedback (Gambar 1).
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Gambar 25. Tahapan model Prototyping (Pressman 2010)

1 Communication
Komunikasi didapat dari analisa yang dilakukan dengan mengambil proses bisnis yang
ada pada web Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mengumpulkan
kebutuhan dalam pembuatan aplikasi (Disdukcapil 2017). Formulir yang digunakan dalam
pembuatan sistem didapatkan dari website Disdukcapil Gunung Kidul (Disdukcapil 2014).
2 Quick Plan
Tahap quick plan atau perencanaan cepat melakukan penyusunan terhadap alur-alur
aplikasi, menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem beserta user
story. Hasil komunikasi yang dilakukan kemudian dirumuskan ke dalam beberapa fungsi
utama sistem.
3 Modeling Quick Design
Tahap ini merepresentasikan aplikasi yang diinginkan user. Representasi aspek-aspek
perangkat lunak yang akan terlihat oleh end-user. Rancangan cepat merupakan dasar untuk
memulai konstruksi pembuatan prototype. Modeling quick design yang dilakukan pada
pengembangan sistem ini direpresentasikan dalam bentuk activity diagram, dan class
diagram, agar user mendapatkan gambaran terkait aplikasi yang diinginkan.
4 Construction of Prototype
Melakukan pembangunan berdasarkan activity diagram yang telah dibuat, sehingga
fungsi yang diinginkan pada tahap ini dapat dibuat menjadi bentuk prototype yang telah
dilakukan implementasi coding menggunakan framework Laravel 5.6 dan bahasa
pemrograman web PHP dengan DBMS MySQL.
5 Deployement, Delivery, and Feedback
Tahap deployment dan delivery adalah proses pengujian sistem, mengevaluasi prototype
yang telah dibuat sebelumnya. Iterasi terjadi saat pengembang melakukan perbaikan terhadap
prototype atau adanya penambahan kebutuhan sistem. Apabila hasil prototype yang
dikerjakan pada tahap sebelumnya telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan sistem, maka
pada tahap ini akan dilakukan implementasi sistem secara penuh. Setelah implementasi juga
akan dilakukan evaluasi mengenai efektivitas sistem, dari segi fungsionalitas maupun
tampilan aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada metode ini proses pengembangan sistem repositori Disdukcapil dilakukan sebanyak
dua iterasi.
Communication
Setelah melakukan analisa dari web, maka dihasilkan requirement untuk sistem.
Pengguna sistem adalah pegawai yang bertanggung jawab memasukkan data kependudukan.
Sistem repositori yang dikembangkan masih belum terhubung dengan basis data yang ada pada
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kota Bogor. Data yang dimasukkan
pada sistem repositori dianggap sebagai data kependudukan yang baru. Pada proses bisnis ini
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pihak Disdukcapil membutuhkan formulir yang dapat memudahkan mereka untuk memasukkan
data kependudukan yang akan dicetak berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Pada iterasi
pertama proses bisnis yang ada berupa pembuatan kartu tanda penduduk, pembuatan akta
kelahiran, pembuatan akta kematian, pembuatan kartu keluarga, pencatatan surat pindah,
pencatatan surat pindah datang, pencatatan pengakuan anak, pencatatan pengangkatan anak,
pencatatan pengesahan anak, pencatatan perceraian, pencatatan perkawinan dan pencatatan
perubahan nama. Untuk setiap proses bisnis yang ada pegawai yang memasukkan data dapat
melakukan pembaharuan data yang ada, proses repositori yang digunakan untuk Disdukcapil
diimplementasikan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Quick Plan
Pada tahap ini alur dari sistem repositori Disdukcapil yang telah di analisa untuk dijadikan
kebutuhan fungsional, merupakan hasil dari iterasi pertama. Sesuai dengan Disdukcapil dan
pembuatan prototype sistem. Kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 11. Kebutuhan Fungsional Sistem Repositori

Id Fungsi

Kebutuhan Fungsional

SR-001
SR-002
SR-003
SR-004
SR-005
SR-006
SR-007
SR-008
SR-009
SR-010
SR-011
SR-012
SR-013
SR-014
SR-015
SR-016
SR-017

CRUD* Kartu Tanda Penduduk
Menampilkan letak arsip data KTP
CRUD* Kartu Keluarga
Menampilkan letak arsip KK
CRUD* akta kelahiran
Melakukan pengarsipan akta kelahiran
CRUD* akta kematian
Melakukan pengarsipan akta kematian
CRUD* surat pindah
Melakukan pengarsipan surat pindah
CRUD* surat pindah datang
Melakukan pengarsipan surat pindah datang
CRUD* akta perkawinan
Melakukan pengarsipan akta perkawinan
CRUD* akta perceraian
Melakukan pengarsipan akta perceraian
CRUD* pencatatan pengakuan anak
Melakukan pengarsipan pencatatan pengakuan anak
CRUD* pencatatan pengangkatan anak
Melakukan pengarsipan pencatatan pengangkatan anak
CRUD* pencatatan pengesahan anak
Melakukan pengarsipan pencatatan pengesahan anak
CRUD* pencatatan perubahan nama
Melakukan pengarsipan pencatatan perubahan nama
Login sistem
Logout sistem

SR-018
SR-019
SR-020
SR-021
SR-022
SR-023
SR-024
SR-025
SR-026
Ket : *CRUD : Create, Read, Update, Delete

Modeling Quick Design
Tahap ini dihasilkan activity diagram dan class diagram untuk iterasi pertama, mengikuti
proses bisnis yang ada pada Disdukcapil. Activity diagram dari salah satu fungsi yang telah sesuai
dengan kebutuhan Disdukcapil dapat dilihat pada Gambar 2. Proses pembuatan sistem dimulai dari
aktor Disdukcapil, prosedur ini didapat dari website Disdukcapil.
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Gambar 26. Activity Diagram Pembuatan KTP (Iterasi I)

Pemodelan untuk basis data yang telah dianalisa didapatkan class diagram seperti pada
Gambar 3.

Gambar 27. Tampilan Domain Model Class Diagram

Construction of Prototype
Pada tahap ini dilakukan berupa pemodelan dan pembuatan controller pada Laravel dan
menghubungkan tampilan dengan basis data yang telah dibuat. Tema untuk tampilan web yang
digunakan adalah Admin LTE 2. Prototype yang ditampilkan pada gambar dibawah merupakan
salah satu dari fungsi yang akan dibuat, yaitu fungsi pembuatan KTP yang mana pengguna
dapat menuliskan letak fisik arsip yang sesuai dengan tempat penyimpanan aslinya, dapat
dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 28. Formulir Pembuatan KTP (SR-003)

Data yang telah dimasukkan dari formulir dapat dilihat melalui tabel KTP yang telah
dibuat sesuai dengan Gambar 5. Kotak bewarna hijau merepresentasikan tombol pengubahan
data pada KTP, kotak bewarna kuning merepresentasikan tombol preview yang sesuai dengan
format KTP, dan kotak bewarna merah merepresentasikan tombol menghapus data KTP yang
telah ada.

Gambar 29. Tabel edit, preview, delete data KTP (SR-003)

Tampilan data yang sesuai dengan format KTP bila menekan tombol preview pada hasil
tabel KTP dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 30. Tampilan data format KTP (SR-003)
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Gambar 7. Tampilan Letak Data Fisik KTP (SR-004)

Bila tombol lihat arsip ditekan, maka sistem akan menampilkan tabel arsip yang sesuai dengan letak
fisik yang ada di Disdukcapil, dapat dilihat pada Gambar 7.
Deployement, Delivery, and Feedback
Hasil feedback didapati peneliti dengan melakukan metode pengujian blackbox, yang mana
peneliti melakukan tes kepada fungsi yang telah dibuat, menguji hasil keluaran sesuai dengan fungsi
yang diharapan. Hasil pada tahap ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 12. Hasil Pengujian Sistem Repositori

Kode Fungsi

Nama Fungsi

Hasil yang diharapkan

Hasil uji

SR-001

CRUD* Kartu Tanda Penduduk

User dapat mengelola data KTP

Berhasil

SR-002

Menampilkan letak arsip data KTP

User dapat mengelihat letak fisik arsip KTP

Berhasil

SR-003

CRUD* Kartu Keluarga

User dapat mengelola data Kartu Keluarga

Berhasil

SR-005
SR-009
SR-011

CRUD* akta kelahiran
CRUD* surat pindah
CRUD* surat pindah datang
CRUD* pencatatan pengakuan
anak
CRUD* pencatatan pengesahan
anak

User dapat mengelola data akta kelahiran
User dapat mengelola data surat pindah
User dapat mengelola data surat pindah datang
User dapat mengelola data pencatatan
pengakuan anak
User dapat mengelola data pencatatan
pengesahan anak

Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

SR-017
SR-021

Berhasil

Ket : *CRUD : Create, Read, Update, Delete

SIMPULAN
Fungsi yang telah berjalan saat ini adalah proses pembuatan KTP, kartu keluarga, akta
kelahiran, surat pindah dan surat pindah datang pada kategori data berupa fungsi Crete, Update,
Read, dan Delete. Namun pada kategori KTP juga dapat menampilkan letak data fisik, dan
menampilan data berdasarkan format KTP.
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Abstrak
Aktivitas penyebaran informasi invoice dan kartu piutang PT XYZ masih dilakukan
secara manual dengan menggunakan jasa layanan pos. Hal ini membuat pengiriman menjadi
tidak efektif dan efisien. Sistem informasi billing elektronik untuk penyebaran invoice dan kartu
piutang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode prototyping digunakan
untuk pengembangan karena klien belum jelas membutuhkan sistem yang seperti apa. Sistem
dibuat dengan bahasa PHP dengan framework Codeigniter dengan framework Bootstrap
dengan template Gentella untuk mengatur tampilan. Penelitian dimulai komunikasi dengan
klien serta document yang telah di berikan. Untuk sistem terdapat fitur mengelola tagihan
properti, tagihan kavling, kelola invoice, dan juga log aktivitas. Selanjutnya dilakukan
pembuatan prototipe dengan dan diuji oleh klien. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga iterasi.
Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Billing Elektronik untuk penyebaran invoice dan
kartu piutang. Sistem informasi ini diharapkan membantu penyelesaian masalah di PT. XYZ.
Kata Kunci: billing elektronik, framework codeigniter, invoice, kartu piutang, metode
prototyping.
Abstract
The activity of distributing invoice and receivable information of PT XYZ is still done
manually by using postal service. This makes deliveries ineffective and efficient. Electronic
billing information systems for distributing invoices and receivables are urgently needed to
resolve the issue. Prototyping method is used for development because the client is not clear
what the system needs. The system is built in PHP language with Codeigniter framework with
Bootstrap framework with Gentella templates to manage the display. Research begins
communication with clients and documents that have been given. For the system there are
features managing property bills, bill lots, manage invoices, and also log activity. The prototype
was then made with and tested by the client. This research was conducted for three iterations.
This research produces Electronic Billing Information System for distributing invoice and
receivable card. This information system is expected to help solve the problem at PT. XYZ..
Keywords: account receivable cards, electronic billing, framework Codeigniter, invoices,
prototyping method.

PENDAHULUAN
Pada era globalisasi, penggunaan teknologi informasi semakin meluas dan berpengaruh
terhadap praktik bisnis dan sistem akuntansi. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dapat
memperbaiki efektivitas pengelolaan organisasi dan berperan menciptakan nilai
keunggulan bersaing sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan laba perusahaan (Noerlina
dan Ratna 2006). Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan juga dilakukan oleh
perusahaan PT XYZ. Perseroan ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang memiliki fungsi untuk memanajemen kawasan industri. Perseroan ini bertugas untuk
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memberikan layanan kepada para tenant yang menyewa gedung ataupun gudang di kawasan
ini.
Permasalahan pada PT XYZ dalam memberikan layanan kepada para tenant adalah
pemberitahuan seputar pembayaran masih dilakukan secara konveksional. PT XYZ harus
mengirim invoice lewat pos dan memakan waktu kurang lebih tiga hari agar invoice tersebut
sampai kepada tenant. Invoice adalah tanda terima yang berisi informasi isi, berat dan nomimal
yang harus dibayar oleh tenant. Tenant harus melakukan pembayaran sesuai dengan invoice
yang telah dikeluarkan oleh perusahaan (Lukito 2013). Invoice pada PT XYZ berisi tentang
tagihan deposit, sewa, utilitas, pbb, dan juga denda. Setiap tenant yang menyewa gedung di
kawasan yang di kelola PT XYZ harus membayar tagihan tersebut.
Salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan membuat sistem
informasi billing elektronik untuk menyebarkan invoice kepada para tenant. Billing elektronik
merupakan sistem pengelolaan tagihan secara online yang berbasis konsumen. billing
elektronik memberikan informasi kepada para tenant kapan tagihan tersebut tiba dan waktu
pembayarannya (Dent et al. 2000). Sistem billing elektronik yang akan di kembangkan di PT
XYZ adalah sistem informasi yang akan mengirimkan invoice secara online dan pencatatan
kartu piutang.
Kartu piutang adalah informasi tentang tagihan dan pembayaran oleh setiap perusahaan
yang masuk kepada penyedia jasa (Hamel 2013). Setiap gedung yang di sewa memiliki kartu
pituang sebagai pencatat hutang antara tenant kepada PT XYZ. Kartu piutang ini memiliki
beberapa jenis, kartu piutang deposit, kartu piutang sewa, kartu piutang PBB, kartu piutang
denda, dan kartu piutang lahan. Masing-masing kartu piutang memiliki beberapa atribut seperti
tanggal jatuh tempo, tagihan yang harus di bayar dan juga pembayaran yang telah dilakukan
oleh tenant. Karena kondisi PT XYZ belum mengetahui dengan jelas sistem akan menjadi
seperti apa, dibutuhkan pengembangan dengan metode prototyping.
Nurajizah (2015) berhasil membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web di
Sekolah Islam Gema Nurani Bekasi menggunakan metode prototyping karena membutuhkan
waktu yang cepat. Perkasa (2015) juga membuat sistem keuangan azzahra salon dan spa
muslimah dengan menggunakan metode prototyping. Menurut Perkasa (2015), prototyping
merupakan desain aplikasi cepat atau rapid application design (RAD) karena dapat
menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Pengembangan yang cepat dan pengujian
terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi berulang-ulang
biasa digunakan oleh ahli sistem informasi dan ahli bisnis.
Berdasarkan penelitian sebelumnya dan keinginan PT XYZ untuk merubah sistem
tagihan dari konveksional ke elektronik, maka peneliti akan membuat sistem informasi billing
elektronik untuk penyebaran invoice dan kartu piutang dengan metode prototyping. Diharapkan
penelitian ini dapat membantu PT XYZ dalam masalah tersebut.

METODE
Sistem ini dikembangkan dengan metode prototyping karena memperhitungkan kondisi
PT XYZ dan kelebihannya. Metode Prototyping merupakan metode yang terjadi iterasi di
dialamnya. Tahapan metode prototyping itu sendiri menurut Pressman (2010) adalah sebagai
berikut:
Communication
Pengembang perangkat lunak bertemu dan melakukan diskusi dengan stakeholder untuk
menentukan kebutuhan perangkat lunak serta proses bisnis yang terjadi saat ini dan yang
diharapkan setelah sistem beroperasi. Pada tahap ini, pengembang bertemu dengan Divisi
Finance PT XYZ sebagai klien untuk membericarakan kondisi saat ini dan hal yang diharapkan
oleh klien tersebut mengenai penyebaran invoice dan kartu piutang. Pertemuan ini juga
membahas fitur apa saja yang diinginkan oleh klien untuk memenuhi kebutuhan yang
diharapkan. Tahapan communication dilakukan dengan wawancara kepada operator invoice
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yang berada pada Divisi Finance PT XYZ. Tim pengembang juga melakukan observasi dari
beberapa data invoice dan kartu piutang yang telah dijabarkan oleh divisi tersebut.
Quick Planning
Berdasarkan pengumpulan kebutuhan pada tahap komunikasi sebelumnya, pada rencana
cepat mulai dibuat desain kebutuhan fungsional dan non-fungsional, bahan penelitian, dan juga
jadwal penelitian. Pada tahap ini pengembang membuat sebuah rancangan kedepan, membuat
list kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dibutuhkan oleh sistem secara cepat.
Modeling Quick Design
Pemodelan rancangan cepat berdasarkan pada representasi aspek-aspek perangkat lunak
yang akan terlihat oleh end-user seperti pendekatan terhadap masukan apa yang dibutuhkan
user serta format keluaran yang ingin dicapai. Pada tahap modeling ini, tim pengembang
menganalisis kebutuhan sistem dari cerita klien dan juga membuat desain seperti apa sistem
akan terbentuk. Pada tahap ini juga dibuat Entity Relational Diagram dan juga gambaran umum
sistem yang akan dikonstruksi pada tahap selanjutnya.
Construction of Prototype
Membuat Prototype adalah implementasi desain model dari dimulai dari tahapan
membuat code dan juga integrasi sistem dan database. Pada tahap ini pengembang mulai terjun
kedalam proses membuat code program dan juga integrasi dengan database. Hasil akhir dari
tahap ini siap diantarkan kedalam proses selanjutnya.
Deployment, Delivery, and Feedback
Tahap deployment dan delivery adalah proses pengujian sistem yang dilakukan oleh
stakeholder untuk mengevaluasi prototype yang telah dibuat sebelumnya dan memberikan
umpan balik yang akan digunakan untuk memperbaiki spesifikasi kebutuhan sistem. Iterasi
terjadi saat pengembang melakukan perbaikan terhadap prototype. Setelah prototype diterima
maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya
terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama,
evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi.
Tahap terakhir ini akan difokuskan dengan Delivery kepada klien dan Feedback dan
untuk klien. Tahap ini tim pengembang memberikan hasil implementasi kepada klien dan
menunggu feedback dari mereka, baik dari segi sistem ataupun fungsi. Feedback ini terjadi
karena klien belum memahami secara jelas bagaimana sistem akan terbentuk. Iterasi metode
prototyping terjadi saat ini, ketika klien merasa sistem yang terbentuk belum menjawab perkara
maka akan terjadi iterasi dari proses pertama yaitu communication. Setelah klien merasa sistem
sudah berjalan seperti yang diharapkan, akan ada proses pembelajaran oleh Divisi Finance PT
XYZ serta mengevaluasi secara teknis dan operasional sistem yang baru dan sistem yang lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode penelitian yang digunakan adalah prototype, sehingga dilakukan dalam beberapa
iterasi. Iterasi yang dilakukan sebanyak tiga iterasi. Berikut adalah tahapan setiap iterasinya:

Iterasi 1
Communication
Pada tahapan ini, dilakukan pertemuan dengan klien yang menghasilkan user
requirement. User requirement tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan Sistem Informasi
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Billing Elektronik untuk Penyebaran Invoice dan Kartu Piutang. Klien yang ditemui adalah
salah satu admin finance accounting yang bertugas memasukkan data kartu piutang ke dalam
Microsoft Excel.
Hasil dari pertemuan ini berupa user requirement yang diharapkan oleh sisi klien. User
requirement ini bertujuan untuk bisa mendistribusikan kartu piutang dan invoice secara
langsung menggunakan sistem, tanpa harus dilakukan secara konvensional (pos) seperti
biasanya.
Quick Plan
Rencana dari pengembangan sistem ini dibagi dalam tiga iterasi. Pertama, adalah modul
CRUD Admin, kedua adalah Tenant, dan ketiga adalah Log Aktivitas. Rencana pengembangan
Sistem Billing Elektronik ini dibuat berdasarkan user requirement yang telah diperoleh pada
tahap sebelumnya. Sistem ini dibuat berbasis web dengan framework Codeigniter. Deskripsi
user dari Sistem Billing ini dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 1. Deskripsi User Sistem Billing Elektronik

User

Deskripsi User

Admin

Orang yang bertugas mengolah data Invoice dan Kartu Piutang

Tenant

Orang / perusahaan yang ingin melihat Invoice dan Kartu Piutang sesuai dengan gedung / lahan yang
disewa

Modelling Quick Design
Sistem informasi ini dibuat berbentuk dashboard dengan menggunakan template
gentella. Hal tersebut karena fungsi utama sistem ini lebih banyak digunakan oleh admin dan
tenant hanya melihat data mereka saja. Berdasarkan user requirement yang telah dibuat, maka
dibuatlah use case I dan activity diagram I dari sistem yang akan dikembangkan dapat dilihat
pada Gambar 1 dan Gambar 3. Dari Usecase I dan Activity Diagram I dibuatlah class diagram
seperti Gambar 2.

Gambar 1. Use Case diagram Sistem Billing Elektronik
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Gambar 2. Class Diagram I Sistem Informasi Billing Elektronik
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Gambar 3. Activity Diagram I

Construction of Prototype
Berdasarkan analisa dari tahapan sebelumnya, prototipe Sistem Informasi Billing
Elektronik dibuat dengan nama Prototipe I. Pembuatan Prototipe I menggunakan framework
Codeigniter 3 untuk menghasilkan kerangka kasar dari sistem yang akan dibuat. Tampilan yang
digunakan adalah SB-Admin sebagai tampilan dashboard admin. Berikut adalah salah satu
tampilan dari Prototipe I yang akan ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan pemilihan properti kavling Sistem Informasi Billing Elektronik

Deployment, Delivery, and Feedback
Sebelum diuji oleh pengguna, pengembang terlebih dahulu menguji dengan black box
agar meminimalisir fungsi yang tidak berjalan. Kemudian sistem diujikan ke Admin Finance
Accounting yang mengelola data Kartu Piutang dan Invoice di PT. XYZ. Hasil dari evaluasi
pada iterasi I dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Evaluasi dari Admin Finance Accounting PT. XYZ

No

Nama Modul

Keterangan

1

Pembayaran Sewa

Sewa dapat dibayarkan lebih dari satu kali

2

Tenant

Fungsi dan tampilan tenant belom tersedia

ISSN: 9-772622-984006

193

Iterasi 2
Communication, Quick Plan and Modelling Quick Design
Feedback pada Tahap Deployment, Delivery and Feedback pada iterasi pertama,
menjadi acuan untuk tahap ini. Dalam tahap ini, terjadi komunikasi antara pengembang dan
admin finance accounting perihal pembayaran sewa yang bisa lebih dari satu kali. Rancangan
tersebut mengubah class diagram I dengan menambahkan tabel pembayaran sewa seperti
Gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5. Class Diagram II

Construction of Prototype
Pada tahap ini, dibuat Prototipe II. Prototipe II berganti template menggunakan Gentella
karena request dari stakeholder untuk menyamakan dengan sistem yang lain. Hal ini juga
bertujuan memperbaiki tampilan yang kurang pada Prototipe I. Berikut beberapa contoh
tampilan dari Prototipe II bisa dilihat di gambar 6 dan gambar 7.

Gambar 6. Pembayaran Sewa

Gambar 7. Tampilan Tenant
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Deployment, Delivery and Feedback
Kembali lagi pengembang memberikan Prototipe II kepada admin finance accounting.
Hasil dari evaluasi yang di dapatkan dari admin finance accounting dapat dilihat pada Tabel 3
dibawah ini.
Tabel 3. Evaluasi dari Admin Finance Accounting

Nama Modul

Keterangan

Pemabayaran Kavling Fungsi fitur kurang sesuai dengan yang dilakukan oleh admin.

Iterasi 3
Communication
Dari Feedback yang di berkan dari hasil tes Prototipe II, didapatkan bahwa masih kurang
sesuai fungsi fitur pembayaran kavling. Maka dari itu, pengembang menggali informasi dengan
cara berkomunikasi secara langsung kepada admin finance accounting. Tahap ini juga
pengembang ingin mengerjakan modul Log Aktivitas agar semua kegiatan dalam sistem
tercatat oleh sistem.
Construction of Prototype
Pada Tahap ini, pengembang mengerjakan request admin mengenai pembayaran kavling
dan juga menambahkan modul log aktivitas dan membuat prototipe baru, yaitu Prototipe III.
Gambar 8 adalah tampilan dari modul log aktivitas Sistem Informasi Billing Elektronik.

Gambar 8. Tampilan Log Aktivitas

Deployment, Delivery, and Feedback
Pengujian Prototipe III dilakukan oleh admin finance accounting. Berikut hasil evaluasi
pada iterasi III yang diberikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Evaluasi Prototipe III

No

Nama Modul

Keterangan

1

Modul Properti Deposit

Sudah berjalan baik

2

Modul Properti Sewa

Sudah berjalan baik

3

Modul Properti Utilitas

Sudah berjalan baik

4

Modul Properti PBB

Sudah berjalan baik

5

Modul Properti Denda

Sudah berjalan baik

6

Modul Kavling

Sudah berjalan baik

7

Modul Invoice

Sudah berjalan baik
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No

Nama Modul

Keterangan

8

Modul Log Aktivitas

Sudah berjalan baik

9

Modul Profile Tenant

Sudah berjalan baik

Berdasarkan tabel diatas, pihak admin maupun stakeholder lain sudah merasa sistem
cukup dengan target awal yang telah ditentukan.

SIMPULAN
Sistem Informasi Billing Elektronik untuk Penyebaran Invoice dan Karrtu Piutang telah
dikembangkan dengan baik dan memenuhi ekspektasi dari segi pengembang maupun
stakeholder PT. XYZ. Dengan hadirnya sistem ini diharapkan mampu mengatasi masalah
penyebaran invoice dan kartu piutang yang masih dilakukan secara konvensional.
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Abstrak
Pengembangan sistem informasi marketplace Travinesia.com merupakan penelitian
lanjutan dari sistem informasi IndoExplor.id 1.0. Penelitian ini hanya difokuskan pada forntend bagian user. Pengembangan sistem informasi Travinesia.com ini diimplementasikan
dengan menggunakan metode scrum. Front-end bagian user berbasis web ini merupakan salah
satu modul yang dikerjakan bersama tiga peneliti lainnya. Kebutuhan sistem dalam metode
scrum tercantum dalam product backlog. Tahapan scrum terdiri dari sprint planning, daily
scrum, sprint review dan sprint retrospective. Hasil dari penelitian ini terdapat 43 product
backlog dimana front-end bagian user memiliki 21 product backlog. Ke-21 product backlog ini
dikerjakan dalam empat kali sprint dengan rincian sprint pertama lima product backlog, sprint
kedua enam product backlog, sprint ketiga tujuh product backlog dan sprint keempat tiga
product backlog serta dilakukan integrasi dengan bagian back-end dan dilakukan testing.
Sistem informasi marketplace modul front-end bagian user telah selesai dikembangkan, untuk
selanjutnya diintegrasikan dengan modul lainnya pada fase rilis.
Kata Kunci: front-end, marketplace, web.
Abstract
The development of market information system Travinesia.com is a follow-up study of the
information system IndoExplor.id 1.0. This study focuses only on the user's fornt-end. The
development of Travinesia.com information system is implemented by using Scrum method.
Front-end web-based user part is one module that is done with three other researchers. System
requirements in the Scrum method are listed in the product backlog. Scrum stages consist of
sprint planning, daily scrum, sprint review and sprint retrospective. The results of this study
there are 43 product backlog where the user's front-end has 23 product backlog. The 23 product
backlogs are done in four sprints with the first sprint breakdown of five product backlogs, the
second sprint of six product backlogs, the third sprint of seven product backlogs and the fourth
sprint of three product backlogs and integration with the back end and testing. The marketplace
information system of the front-end module of the user section has been developed, for further
integration with other modules in the release phase.
Keywords: front-end, marketplace, web.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki destinasi wisata yang beragam
mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, dan wisata kuliner. Hal ini karena
Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki letak yang strategis. Pariwisata adalah
perjalanan berkali-kali dari satu tempat ketempat lain. Menurut Sinaga (2010), pariwisata
adalah suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu
tempat ke tempat lain dengan tujuan mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Pariwisata di
Indonesia menjadi salah satu dari beberapa sektor yang ikut berperan penting dalam


Penulis korespondensi

ISSN: 9-772622-984006

197

pembangunan negara. Sektor pariwisata di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Januari-November 2017
mengalami kenaikan sebesar 21.84 % dibanding tahun sebelumnya pada bulan yang sama.
Namun, masih banyak destinasi wisata yang masih belum diketahui oleh wisatawan. Hal
itu disebabkan karena banyak destinasi wisata yang letaknya yang sulit untuk dijangkau.
Banyak tempat wisata yang sulit terjangkau oleh wisatawan yang mrenyebabkan wisatawan
sulit untuk menuju ke tempat wisata tersebut. Kurangnya informasi tentang akses dan medan
yang dilalui wisatawan juga merupakan kendala bagi para wisatawan untuk mengunjungi
temapat wisata tersebut. Selain itu wisatawan juga kurang mengetahui tempat wisata yang
bagus dikarenakan kurangnya wadah informasi yang bisa digunakan oleh wisatawan.
Wadah untuk para wisatawan yang sesuai dengan jaman sekarang adalah marketplace.
Marketplace pada era sekarang membantu pelaku bisnis dalam memasarkan produknya.
Marketplace adalah sebuah lokasi jual beli produk dimana penjual dan juga konsumen saling
bertemu. Penjual akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh e-commerce
dengan konsep marketplace. Menurut Breun et al. (2002), e-marketplace adalah wadah
komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat
ambil andil dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan e-business lain. Indrajit (2001)
menjelaskan mengenai e-marketplace sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya dimana
calon pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui media
internet. Boone et al. (2005) e-marketing atau e-marketplace adalah salah satu komponen dalam
e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan,
pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang. Dengan demikian e-commerce dapat
membantu agen travel dalam memasarkan produknya dan sekaligus membantu wisatawan
untuk mencari wisata yang ingin dikunjungi.
Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dikerjakan oleh Rachmansyah (2017) dengan
judul “Pengembangan Front-end Sistem Informasi Marketplace IndoExplore.id Berbasis
Web”. Pengembangan IndoExplore.id dibagi menjadi dua platform yaitu sistem berbasis web
dan sistem berbasis android. Pengembangan sistem IndoExplore.id dikerjakan oleh empat
orang, Rachmansyah (2017) mengerjakan bagian front-end berbasis web, Ikhsan (2017)
mengerjakan bagian REST API, Zito (2017) mengerjakan modul klien pada sistem android, dan
Dinata (2017) mengerjakan modul provider pada sistem android. Peneleitian sebelumnya
memiliki beberapa kekurangan yaitu kurang memadainya referensi desain front-end yang
sesuai dengan kebutuhan. Selain itu masih terdapat kendala dalam menampilkan requirement
yang harus ditampilkan dan kecepatan akses sistem masih kurang.
Penelitian ini akan dilakukan untuk mengembangkan sistem IndoExplore 1.0 pada bagian
front-end yang kemudian bernama Travinesia.com. Perubahan nama IndoExplore.id ke
Travinesia.com dikarenakan sudah ada yang memakai nama IndoExplore. Travinesia.com
merupakan suatu organisasi untuk pengembangan start-up yang terdiri dari delapan orang.
Penulis merupakan salah satu anggota bagian front-end web. Penelitian ini memiliki tujuan
umum dan khusus. Tujuan secara umum penelitian ini untuk membantu para wisatawan dalam
mencari destinasi wisata yang diinginkan. Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah untuk
mengembangkan front-end yang memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengakses sistem
informasi marketplace Travinesia.com

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode scrum. Scrum memiliki tiga
pembagian peran dalam membangun suatu sistem informasi diantaranya adalah Product
Owner, Scrum Master, dan Development Team. Product Owner merupakan orang yang memiki
gagasan ide produk yang akan dibuat dan bertanggung jawab terhadap rancangan software.
Scrum Master bertugas untuk memastikan bahwa semua yang dikerjakan sesuai dengan alur
dari scrum tersebut. Developer team bertugas untuk mengimplementasikan product backlog
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kedalam barisan code, Bagian-bagian tersebut kemudian diterapkan pada pengembangan sistem
informasi marketplace Travinesia.com berbasis website. Pengembangan sisem informasi
marketplace Travinesia.com berbasis website dikerjakan oleh tiga anggota yang tergabung
kedalam start-up Travinesia.com. Tiga anggota tersebut adalah Pratama (2018) mengerjakan
back-end bagian provider, Dwiyanto (2018) mengerjakan back-end bagian user, dan penulis
mengerjakan front-end bagian user.
Pada penelitian ini penulis menggunakan arsitektur Model, View, ViewModel (MVVM).
Pada bagian Model berisi logic dan validasi. Pada bagian View berisi tentang tampilan yang
bisa dilihat oleh pengguna. Pada bagian ViewModel berisi tentang REST API penghubung
antara tampilan dan data.

Gambar 1. Metode scrum (atas), Arsitektur front-end bagian user Travinesia.com(bawah)

Product Backlog
Product backlog merupakan daftar yang memuat daftar fungsi yang diperlukan oleh user
dan yang akan dikerjakan oleh front-end bagian user. Product Owner memastikan product
backlog jelas dan dapat dilihat semua pihak sekaligus menunjukkan apa yang akan dikerjakan
oleh scrum team selanjutnya, Memastikan Tim Pengembang dapat memahami item dalam
Product Backlog hingga batasan yang diperlukan. Product Owner bertanggung jawab terhadap
isi yang ada pada Product Backlog. Pada penelitian ini product owner melakukan analisis untuk
merencanakan bagian yang akan dikerjakan pada bagian front-end bagian user.
Sprint Planing
Pada tahapan ini product owner menentukan fungsi yang memiliki prioritas utama untuk
dikerjakan oleh bagian front-end. Producr owner menjelaskan fungsi yang harus dikerjakan
terlebih dahulu oleh bagian front-end. Seluruh anggota tim scrum bekerjasama untuk
memahami pekerjaan di dalam sprint. Fungsi yang memiliki prioritas tertinggi selanjutnya
dibagi lagi kedalam beberapa task yang nantinya dikerjakan oleh back-end bagian provider,
back-end bagian user, dan front-end pada setiap sprint. Sprint yang sudah ditentukan, kemudian
front-end mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan product backlog. Ketika
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ada perubahan yang terjadi pada saat pengembangan sprint pertama ditunda sampai sprint
selanjutnya.
Daily Scrum Master
Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap sprint backlog yang dikerjakan back-end
bagian user, back-end bagian provider, dan front-end. Pada tahapan ini pengembang front-end
dan tim pengembang lain menyampaikan hasil kerja. Waktu untuk menyelesaikan setiap sprint
backlog yang dikerjakan oleh front-end dibahas pada akhir pertemuan untuk mengetahui
adakah tambahan task dan waktu yang akan dikerjakan. Tujuan dari daily scrum dapat
meningkatkan komunikasi, mengidentifikasi masalah, meningkatkan pengetahuan, dan
merupakan kunci dari proses pembuatan sistem.
Sprint Review
Sprint review merupakan pertemuan yang membahas tentang apa saja yang telah
dilakukan selama sprint. Sprint review diadakan di akhir sprint untuk melihat pekerjaan yang
telah dilakukan dan penyesuaian terhadap sprint backlog yang telah dikerjakan oleh bagian
front-end. Bagian front-end mendemonstrasikan pekerjaan yang telah dikerjakan setelah sprint
meeting. Product owner menentukan task yang sudah selesai dan belum selesai dari product
backlog yang dikerjakan oleh front-end.
Sprint Retrospective
Tahapan ini scrum master akan memberikan masukan terhadap kinerja meningkat dan
proses scrum berjalan lebih efektif. Pada tahap ini pengembang front-end dan pengembang lain
menyampaikan dan mempelajari kendala yang dialami pada sprint sebelumnya dan harus dapat
mengidentifikasi peningkatan yang akan diimplementasikan di sprint berikutnya. Setiap
product backlog yang dikerjakan oleh front-end dikatakan selasai apabila tidak ada
penambahan oleh product owner terhadap product backlog yang telah dikerjakan.
Lingkup Pengembangan
Penelian ini dikerjakan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat
keras yang digunakan adalah Laptop MSI fx400 dengan spesifikasi RAM 4.00 GB dan prosesor
Intel® Core™ i3-380M CPU 2.30 GHz. Perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi
Windows 10 Pro 64 bit, Google Chrome untuk menampilkan interface user, Visual Studio code
sebagai text editor, dan Node.js dengan framework Angular 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pengembangan sistem informasi marketplace Travinesia.com dikerjakan oleh tiga
pengembang yang merupakan peneliti dan juga tim pengembang lain yang tergabung dalam
start-up Travinesia.com. Tiga pengembang peneliti terdiri dari pengembang back-end bagian
provider yang dikerjakan oleh Pratama (2018), back-end bagian user yang dikerjakan oleh
Dwiyanto (2018), dan pengembang front-end bagian user yang dikerjakan oleh peneliti.
Pengembangan sistem informasi Travinesia.com terdapat tiga tokoh utama scrum, yaitu scrum
master, co-product owner, dan developer team. Scrum master dan co-product owner
diperankan oleh Mashar (2018). Developer team diperankan oleh Pratama (2018), Dwiyanto
(2018) dan penulis. Pada penelitian ini berfokus pada pengembangan front-end bagian user.
Pengembangan tampilan dari front-end bagian user mengacu pada desain yang dikerjakan oleh
pengembang lain.
Arsitektur pada sistem informasi marketplace Travinesia.com menggunakan arsitektur
Model, View, ViewModel (MVVM). Pada bagian Model berisi logic dan validasi. Pada bagian
View berisi tentang tampilan yang bisa dilihat oleh pengguna. Pada bagian ViewModel berisi
tentang REST API penghubung antara tampilan dan data. Pada bagian back-end dibagi menjadi
dua bagian, yaitu back-end bagian provider dan back-end bagian user. Back-end bagian user
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dikerjakan oleh Dwiyanto (2018) dan back-end bagian provider dikerjakan oleh Pratama
(2018).
Product Backlog
Sistem informasi marketlace Travinesia.com dibuat berdasarkan daftar kebutuhan yang
terdapat pada product backlog yang berisi semua fitur yang dibutuhkan. Product backlog yang
ada didalam sistem informasi Travinesia.com terdapat beberapa fungsi yang dikembangkan dari
sistem informasi IndoExplore.id dan fungsi tambahan yang merupakan re-desain dari sistem
Travinesia.com. Product backlog yang ada di dalam Travinesia.com terdiri dari product
backlog untuk back-end bagian provider, back-end bagian user dan bagian front-end. Sebelum
mendapatkan product backlog, product owner melakukan analisis kebutuhan terhadap product
backlog yang ada pada sistem informasi IndoExplore.id. Berdasarkan analisis tersebut
didapatkan product backlog baru yang sesuai untuk Travinesia.com. Kemudian product owner
menentukan product backlog kepada semua anggota tim pengembang. Total produck backlog
yang ada di dalam Travinesia.com keseluruhan ada 43 item. Dari 43 item tersebut dibagi
menjadi back-end untuk provider sebanyak 16 item, back-end bagian user sebanyak 16 item,
dan bagian front-end sebanyak 37 product backlog. Pada product backlog untuk fornt-end
dibagi menjadi front-end bagian user sebanyak 21 item dan bagian provider sebanyak 16 item.
Pada penelitian ini berfokus pada front-end bagian user. Daftar fitur yang dikerjakan pada
front-end bagian user bisa dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Product Backlog front-end bagian user

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Deskripsi
Analisis database IndoExplore 1.0
Re-design database Travinesia.com
Analisis Proses Bisnis IndoExplore 1.0
Re-design sistem Travinesia.com
Implementasi database Travinesia.com
Pengembangan tampilan Pencarian
Pengembangan tampilan Detail Paket
Pengembangan tampilan Proses Pemesanan
Pengembangan tampilan Proses Pembayaran
Pengembangan tampilan Homepage
Pengembangan tampilan Register
Pengembangan tampilan Login
Pengembangan tampilan Detail Proses Bayar
Pengembangan Chat Provider
Pengembangan tampilan Edit Profil
Pengembangan tampilan Lupa Password
Pengembangan tampilan Favorit
Pengembangan tampilan Pesan Masuk
Pengembangan tampilan Diskusi
Pengembangan tampilan Riwayat Pemesanan
Pengembangan tampilan Pemesanan

Prioritas
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi

Estimasi
(jam)
4
3
2
16
8
10
8
8
8
8
4
4
5
10
5
5
3
8
5
3
10

Tingkat
Kesulitan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi

Sprint
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4

Pada Table 1 terdapat estimasi waktu, prioritas dan tingkat kesulitan yang diberikan oleh
product owner kepada peneliti untuk menyelasikan sistem. Product backlog yang dikerjakan
dibagi kedalam empat sprint. Setiap sprint dikerjakan kurang lebih selama empat minggu.
Waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal mulai bulan januari sampai jadwal waktu seminar.

Sprint 1
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Sprint Planning Meeting
Pada tahap ini pengembang front-end web bagian user dan tim pengembang lain
berkumpul untuk melakukan diskusi menentukan sekenario dari alur yang akan dibuat. Semua
pengembang front-end web bagian user dan tim pengembang lain mengusulkan batasan dan
cakupan yang dibuat oleh seluruh anggota tim. pengembang front-end web bagian user dan tim
pengembang lain melakukan kajian dan mempelajari sistem informasi yang serupa. Kemudian
front-end bagian user dan tim pengemabang memilih fitur pada product backlog untuk
dikerjakan pada sprint 1. Fitur yang diplih tersebut dinamakan sprint backlog.
Daily Scrum
Pada tahapan ini dilakukan analisis untuk menyempurnakan proses bisnis pada
marketpacle Travinesia.com. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat tambahan beberapa
fungsi baru dan beberapa fungsi lama yang disempurnakan. Dari analaisis tersebut didapatkan
use case baru berdasarkan analisis yang sudah disepakati. Gambar 2 menunjukan use case yang
digunakan untuk sistem informasi marketplace Travinesai.com bagian front-end bagian user.
Use case diagram digunakan untuk mempermudah proses pengembangan sistem dan
melakukan pengembangan dari use case yang sudah ada sebelumnya.

Gambar 2. Use case Travinesia.com front-end bagian user

Sprint Review Meeting
Pada tahap ini pengembang front-end dan tim pengembang lain dikumpulkan untuk
membahas pekerjaan yang telah dikerjakan selama sprint 1 berlangsung. Scrum master
memastikan bahwa tahapan ini telah dikerjakan sesuai dengan jadawal yang berlangsung.
Pengembang front-end dan tim pengembang lain mempresentasikan sprint backlog yang
dikerjakan pada sprint satu. Hasil dari sprint 1 di review untuk mendapatkan tanggapan atas redesign database dan re-design sistem pada Travinesia.com. Item sprint backlog yang telah
dikerjakan disetujui oleh product owner seingga tidak ada perubahan pada sprint 1.
Sprint Retrospective
Pada tahap ini pengembang front-end dan tim pengembang lain berdiskusi untuk
membahas kekurangan dan kendala yang dialami pada sprint satu. Apabila terdapat tambahan
maka akan dikerjakan pada sprint selanjutnya. Product Owner menyampaikan dan menyetujui
hasil yang dikerjakan pada sprint satu.
Sprint 2
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Sprint Planning Meeting
Pada tahap ini anggota back-end dan front-end berdiskusi product backlog yang tersisa
dan membahas product backlog apa yang dikerjakan pada sprint 2. Dari 20 product backlog
masih tersisa sebanyak 16 product backlog. Sprint planning pada sprint dua membahas
pembuatan halaman Homepage, Register, Pencarian, Proses Pemesanan, Proses Pembayaran,
dan Proses Detail Paket.
Daily Scrum
Pada tahap ini dibuat halaman berdasarkan wireframe yang telah dibuat sebelum
mengimplementasikan kedalam tampilan website. Pembuatan wireframe dikerjakan oleh
pengembang tim lain yang tergabung kedalam pengembangan sistem informasi marketplace
Travinesia.com. Sprint backlog pada sprint 2 dikerjakan pembuatan tampilan belum
panggabungan dengan bagian back-end. Pada tahap ini dibuat halaman berdasarkan wireframe
yang telah dibuat sebelum mengimplementasikan kedalam tampilan website. Pembuatan
wireframe dikerjakan oleh pengembang tim lain yang tergabung kedalam pengembangan
sistem informasi marketplace Travinesia.com. Sprint backlog pada sprint 2 dikerjakan
pembuatan tampilan belum panggabungan dengan bagian back-end. Pada Gambar 2
ditampilkan beberpa wireframe dan hasil dari implementasi dari wirerame ke kode.

Gambar 2. Wireframe halaman Home (kiri atas), hasil implementasi dari desain ke code halaman
Home (kiri bawah), wireframe halaman Register (kanan atas), hasil implementasi dari desain ke code halaman Register
(kanan bawah)

Sprint Review Meeting
Pada tahapan ini pengembang front-end dan tim pengembang lain menjelaskan dan
menampilkan semua pekerjaan yang telah dikerjakan pada sprint 2 kepada product owner.
Sprint backlog yang telah diselesaikan pada sprint 2 kemudian dilakukan review. Hasil dari
review, product owner menyetujui dengan hasil yang dilkukan pada sprint 2 dan bisa
melanjutkan ke sprint selanjutnya.
Sprint Retrospective
Pada tahap ini seluruh pengembang front-end bagian user dan tim pengembang lain
berdiskusi untuk membahas kekurangan dan kendala yang dialami pada sprint 2. Setiap
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individu melakukan introspeksi terhadap pekerjaan yang dilakukan pada sprint 2. Product
Owner menyampaikan dan menyetujui hasil yang dikerjakan pada sprint 2.
Sprint 3
Sprint Planning Meeting
Pada tahap ini dilakukan diskusi tentang product backlog yang tersisa pada sprint 2.
Product backlog yang tersisa pada sprint 2 sebanyak 10 item product backlog. Sprint planning
pada sprint 3 dibuat halaman Chat Provider, Edit Profil, Login, Lupa Password, Favorit, dan
Riwayat pemesanan.
Daily Scrum
Pada tahap ini dibuat halaman berdasarkan wireframe yang telah dibuat sebelum
mengimplementasikan kedalam tampilan website. Pembuatan wireframe dikerjakan oleh
pengembang tim lain yang tergabung kedalam pengembangan sistem informasi marketplace
Travinesia.com. Sprint backlog pada sprint 3 dikerjakan pembuatan tampilan belum
panggabungan dengan bagian back-end. Pada Gambar 3 ditampilkan beberapa hasil
implementasi dari desain ke kode dan wireframe yang dikerjakan oleh tim pengembang lain.

Gambar 3. Wireframe halaman Edit Profil (kiri atas), hasil implementasi dari desain ke code halaman Edit Profil (kiri
bawah), wireframe halaman Lupa Password (kanan atas), hasil implementasi dari desain ke code halaman Lupa Password
(kanan bawah)

Sprint Review Meeting
Pada tahapan ini peneliti menjelaskan dan menampilkan semua pekerjaan yang telah
dikerjakan pada sprint 3 kepada product owner. Sprint backlog yang telah diselesaikan
kemudian dilakukan review dan mendapatkan masukan dari product owner.
Sprint Retrospective
Pada tahap ini seluruh anggota tim berdiskusi untuk membahas kekurangan dan kendala
yang dialami pada sprint satu. Product Owner menyampaikan dan menyetujui hasil yang
dikerjakan pada sprint tiga.
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Sprint 4
Sprint Planning Meeting
Tahap ini masih dilakukan pengembangan sistem dengan product backlog yang masih
tersisa tiga. Pada tahap ini masih berlangsung dan ada beberapa product backlog yang belum
dikerjakan diantaranya, halaman pemesanan, pesan masuk, dan diskusi. Pada tahapan ini
dilanjutkan dengan integrasi dengan peneliti lain bagian back-end (Pratama (2018) back-end
bagian provider dan Dwiyanto (2018) back-end bagian user).
Daily Scrum
Pada tahap ini dilakukan integrasi dengan bagian back-end dengan mengguanakan REST
API yang sudah dibuat. Semua data yang ditampilkan terhubung dengan REST API yang telah
dibuat. Pengambilan data REST API berupa JSON menggunakan Typesript. Beberapa code
yang digunakan dalam penampilan data. Potongan kode dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Potongan kode fungsi Register untuk mengirim data REST API

Sprint Review
Pada tahapan ini pengembang front-end dan tim pengembang lain menjelaskan dan
menampilkan semua pekerjaan yang telah dikerjakan pada sprint 4 kepada product owner.
Sprint backlog yang telah diselesaikan pada sprint 4 kemudian dilakukan review. Hasil dari
review, product owner menyetujui dengan hasil yang dilkukan pada sprint 4.
Sprint Retrospective
Pada tahap ini seluruh pengembang front-end bagian user dan tim pengembang lain
berdiskusi untuk membahas kekurangan dan kendala yang dialami pada sprint 4. Setiap
individu melakukan introspeksi terhadap pekerjaan yang dilakukan pada sprint 4. Product
Owner menyampaikan dan menyetujui hasil yang dikerjakan pada sprint 4.

SIMPULAN
Sistem informasi marketplace modul front-end bagian user telah selesai dikembangkan,
untuk selanjutnya diintegrasikan dengan modul lainnya pada fase rilis. Pengembangan
dikerjakan dengan sebanyak empat kali sprint dengan sprint satu sebanyak lima product
backlog, sprint dua sebanyak enam product backlog, sprint tiga sebanyak tujuh product backlog
dan sprint empat ada tiga product backlog sekaligus dilakukan testing dan integrasi dengan
peneliti lain bagian back-end.
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Abstrak
Penelitian adalah sebuah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi
atau data untuk mengembangkan dan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penelitian perlu didukung oleh sarana yang baik agar tercapai tujuannya dan terjamin kualitas
prosesnya. Salah satu sarana untuk mendukung kegiatan penelitian adalah Sistem Informasi
Manajemen Peneliti (SIM-Peneliti). SIM-Peneliti adalah sistem informasi yang dibuat untuk
membantu manajemen dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian. SIMPeneliti juga dapat membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan atau membuat
sebuah kebijakan. Pada penelitian ini dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Peneliti
untuk manajemen puncak Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) IPB. Manajemen
puncak dapat melihat informasi jumlah peneliti, status kemajuan penelitian, kegiatan seminar
dan workshop yang telah diikuti peneliti, status kemajuan kegiatan pengabdian masyarakat, dan
rekam jejak peneliti. Sistem Informasi Manajemen Penelitian dikembangkan dengan metode
Prototyping. Dalam studi ini telah berhasil dibangun prototipe yang mengimplementasikan
semua kebutuhan fungsional SIM-Peneliti untuk Manajemen Puncak.
Kata kunci: Manajemen puncak, Peneliti, Prototyping, Sistem Informasi Manajemen
Abstract
Research is a process of gathering, analyzing, and transforming information or data to
develop and or to apply science and technology. Research should be be supported by good
facilities and infrastructure in order to achieve its goals and ensure the quality of its process.
Moreover, management information system is also required for handling and monitoring
research process. Management Information System Researcher (SIM-Researcher) is an
information system which is developed to assist management in controlling research activities.
SIM-Researchers could also assist top management in making decisions or making policies
related to the progress or achievement of a research. This study developed Management
Information Systems Researchers for top management of Tropical Biofarmaka Study Center
(Trop BRC) IPB. Top management could get the information of researchers, the progress status
of research, seminarsthat have been conducted by researchers, the progress status of
community service activity, and the track record of researcher. SIM-Researcher was developed
by Prototyping method. This study has been successfully implemented all functional
requirements of SIM-Resarcher for Top Management.
Keywords: Research, Prototyping, Management Information System, Top-Management

PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 20, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Saat ini IPB telah memiliki sebanyak 22 Pusat Studi di bawah
koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Salah satu
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lembaga penelitian yang dimiliki oleh Institut Pertanian Bogor adalah Pusat Studi Biofarmaka
Tropika (Trop BRC) yang bergerak di bidang kesehatan khususnya obat-obatan yang terbuat
dari bahan herbal.
Berdasarkan SK Rektor No 118/K13/HK/OT/1998, dalam melaksanakan kegiatan
penelitian Trop BRC terdiri atas unit dan divisi. Trop BRC memiliki lima unit, yaitu Unit
Konservasi Budidaya Biofarmaka (UKKB), Laboratorium TropBRC (LTropBRC), Unit Plot
Plan & Workshop (UPPW), Unit Kandang Hewan Percobaan (UKHP), Unit Informasi dan
Humas (UIH). Selain itu Trop BRC juga memiliki empat divisi, yaitu Divisi Pengembangan
Sumber Daya Alam dan Budidaya Biofarmaka (PSDABB), Divisi Pengembangan Produk
Biofarmaka (PPB), Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pasar Biofarmaka
(PMPPB), dan Divisi Kerjasama dan Jejaring (KJ).
Saat ini Trop BRC memiliki 62 peneliti yang aktif melakukan penelitian. Kegiatan
penelitian yang baik harus didukung oleh sarana penelitian yang baik. Salah satu sarana
penelitian yang diperlukan adalah sistem informasi penelitian. Menurut buku Pandauan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh
Kemenristekdikti edisi XII, penelitian memiliki standar pengelolaaan yang harus dipenuhi,
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan penelitian. Saat ini Trop BRC belum memiliki sistem informasi yang dapat membantu
memenuhi standar tersebut. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian di Trop
BRC masih dilakukan secara konvensional. Akibatnya pihak manajemen tidak bisa melihat
capaian, prestasi, dan rekam jejak saat sedang diperlukan.
Berdasarkan keadaan yang terjadi di Trop BRC saat ini, dibutuhkan pengembangan
sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sebuah sistem
yang menyediakan informasi masa lalu dan masa sekarang yang dapat mendukung proses
perencanaan, pengendalian dan operasi sebuah organisasi dengan memberikan informasi yang
seragam guna membantu proses pengambilan keputusan (Asemi 2011). Menurut Babaei dan
Beikzad (2013), unsur utama dari SIM adalah (1) sistem harus terintegrasi agar bisa melayani
semua orang, (2) sistem harus dapat menghubungkan mengolah data menjadi informasi, (3)
terdapat user-machine interface untuk proses pencarian, (4) menyajikan informasi untuk
manajemen, (5) mendukung operasi dan pengambilan keputusan.
Yanuardi dan Jananto (2005) telah melakukan penelitian tentang Perancangan Sistem
Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank. Sistem
tersebut dikembangkan dengan metode SDLC (System Development Life Cylce) yang terdiri
dari tahap perencanaan, tahap analisa sistem, tahap perancangan sistem, dan tahap rencana
implementasi sistem. Sistem yang dikembangkan berguna untuk membantu proses pendataan
usulan penelitan dan pengabdian masyarakat yang akan digunakan untuk pembuatan surat
usulan surat tugas kepada pimpinan dan mempermudah penyusunan laporan berdasarkan suatu
kriteria (fakultas, program studi, semester, dosen).
Pengembangan sistem informasi manajemen peneliti dibutuhkan untuk mendukung
kegiatan penelitian. Pada penelitian ini akan dikembangkan sitem informasi manajemen peneliti
untuk manajemen puncak. Sistem ini diharapkan dapat membantu manajer puncak dalam
mengambil keputusan terhadap kegiatan penelitian. Studi kasus penelitian untuk
mengembangkan sistem ini adalah di Trop BRC.

METODE
Data Penelitian
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dara
sumbernya yaitu manajer pusat studi biofarmaka IPB. Data ini diambil dengan melakukan
wawancara pada para manajer puncak Trop BRC.
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Tahapan Penelitian
Peneliti menggunakan metode Prototyping untuk mengembangkan SIM-Peneliti.
Menurut Pressman (2010), metode Prototyping dapat mempermudah pengembang perangkat
lunak dan pemangku kepentingan untuk saling memahami kebutuhan dari perangkat lunak yang
akan dikembangkan. Adapun menurut Afrina dan Ibrahim (2012), Prototyping merupakan
metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program
dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Tahapan dari
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 31 Metode Prototyping (Pressman 2010)

Komunikasi
Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan yaitu peneliti
dan manajemen puncak Trop BRC untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak,
dan garis besar sistem yang akan dibangun. Peneliti mencatat dan membuat daftar
kebutuhan yang telah didapatkan dari hasil wawancara. Catatan tersebut kemudian akan
dikembangkan menjadi diagram aktivitas, diagram sekuen, dan diagram kelas.
2. Analisis kebutuhan
Fokus dari tahap ini adalah melakukan analisis kebutuhan fungsional dari hasil
komunikasi tahap pertama. Tahap ini akan mendefinisikan kebutuhan fungsional dari
modul-modul yang akan dikembangkan pada SIM-Peneliti Pusat Studi Biofarmaka (Trop
BRC). Pada tahapan ini juga akan dihasilkan use case diagram dari SIM-Peneliti.
3. Perancangan cepat
Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahap komunikasi dan analisis kebutuhan.
Tahap ini menghasilkan diagram aktivitas, diagram kelas, dan diagram sekuens. Hasil
dari tahapan ini akan menjadi dasar dari perancangan prototipe.
4. Membuat prototipe
Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototipe SIM-Peneliti. Prototipe sistem
dikembangkan dengan menggunakan framework Laravel dan MySQL sebagai DBMS.
5. Pengujian, pengiriman, dan umpan balik
Setelah SIM-Peneliti sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, SIMPeneliti harus diuji terlebih dahulu. Pengujian dilakukan bersama dengan pemangku
kepentingan yaitu bagian manajemen puncak Trop BRC. Pemangku kepentingan
mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Umpan balik akan digunakan sebagai evaluasi dan masukan untuk SIM-Peneliti yang
telah dikembangkan. Perangkat lunak yang telah diuji dan sesuai kebutuhan siap untuk
digunakan.
1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi
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Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan, yaitu peneliti di
Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) dan manajemen puncak pusat Trop BRC. Hasil
komunikasi antara peneliti dengan pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 7 Data hasil wawancara

Narasumber
Peneliti
Trop BRC

Hasil
•
•
•

Manajemen
puncak
Trop BRC

•
•
•

Kegiatan peneliti ada empat, yaitu penelitian, pengabdian
masyarakat, seminar/conference, dan workshop
Ada dua jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian
dikti dan penelitian kerjasama
Tahap dari penelitian dikti diawali dengan pembuatan proposal,
kemudian pengumuman lolos proposal, proses penelitian dan
pembuatan RAB, membuat laporan kemajuan, membuat laporan
akhir.
Jumlah peneliti yang ada di Trop BRC sebanyak 62
Jika ada kerjasama melalui Trop BRC, manajemen puncak akan
melakukan perekrutan tim penelitian berdasarkan bidang yang akan
diteliti.
Manajemen puncak melakukan pemantauan terhadap kegiatan
penelitian

Analisis kebutuhan
Setelah mendapatkan hasil wawancara, dilakukan analisis kebutuhan fungsional dari
sistem yang akan dibuat. Berdasarkan hasil wawancara di tahap satu, disimpulkan bahwa belum
ada sistem informasi yang membantu manajemen puncak Trop BRC untuk memantau kegiatan
yang dilakukan peneliti. Maka dari itu dihasilkan kebutuhan fungsional dan use case diagram
SIM-Peneliti yang dapat dilihat di Tabel 2 dan Gambar 2.
Tabel 8 Kebutuhan fungsional SIM-Peneliti

Pengguna
Manajemen Puncak

Fungsi Sistem
Melihat Jumlah Peneliti
Melihat Daftar Peneliti
Melihat Detail Peneliti
Melihat Jumlah Penelitian
Melihat Penelitian Selesai dan Berlangsung
Melihat Jumlah Seminar dan Workshop
Melihat Data Kegiatan Tiga Tahun Kebelakang
Melihat Peneliti Berdasarkan Fakultas
Melihat jenis penelitian yang paling banyak dilakukan
Melihat jenis pengabdian masyarakan yang paling banyak
dilakukan
Melihat tingkatan seminar dan workshop yang paling banyak
diikuti

Berdasarkan Gambar 2, manajemen puncak dapat memantau atau memonitor kegiatan
penelitian dengan cara melihat jumlah peneliti yang ada di Trop BRC, melihat penelitian yang
sedang berlangsung dan yang telah selesai, melihat rekam jejak peneliti, dan melihat statistik
penelitian tahun sebelumnya.
Perancangan cepat
Peneliti membuat diagram aktivitas, diagram kelas, dan diagram sekuen sesuai dengan
kebutuhan yang telah didapatkan di tahap komunikasi dan tahap analisis kebutuhan. Diagram
aktivitas melihat rekam jejak peneliti dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 32 Diagram use case SIM-Peneliti manajemen puncak

Gambar 33 Diagram aktivitas melihat rekam jejak peneliti

Diagram aktivitas pada Gambar 3 menunjukkan alur saat manajemen puncak ingin
melihat rekam jejak seorang peneliti. Diawali dengan membuka SIM-Peneliti, kemudian sistem
akan menampilkan halaman login. Setelah itu sistem akan melakukan autentifikasi kepada
email dan password yang dimasukan. Setelah berhasil login, manajemen puncak memilih menu
“Peneliti”. Sistem akan mengambil data peneliti dari basis data dan menampilkannya kedalam
bentuk bar chart dan tabel. Kemudian manajemen puncak memilih tombol “Detail” dan sistem
akan menghitung jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut dan
menampilkannya ke dalam bentuk chart. Selain diagram aktivitas, peneliti juga membuat
diagram kelas yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Berdasarkan diagram kelas pada Gambar 4, Pegawai Trop BRC dibagi menjadi dua jenis
yaitu Tendik dan Peneliti. SIM-Peneliti Manajemen Puncak berfokus kepada pegawai Trop
BRC yang berstatus sebagai peneliti. Dalam kegiatan penelitian, peneliti Trop BRC dapat
berkolaborasi dengan peneliti dari luar Trop BRC. Peneliti Trop BRC berasal dari departemen
yang ada di Institut Pertanian Bogor. Seorang peneliti dapat memiliki nol atau banyak kegiatan.
Kegiatan yang dilakukan peneliti diantaranya penelitian, kerja sama, seminar atau workshop,
dan pengabdian masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan
dokumen. Dokumen tersebut kemudian disimpan sebagai arsip Trop BRC. Peneliti juga
membuat diagram sekuen dari fungsi SIM-Peneliti. Salah satu diagram sekuen dapat dilihat
pada Gambar 5.
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Gambar 4 Diagram kelas SIM-Peneliti

Gambar 5 Sekuens diagram melihat rekam jejak peneliti

Gambar 5 menunjukkan diagram sekuen dari melihat rekam jejak peneliti. Terdapat role
Tampilan dan objek Peneliti. Manajemen puncak mengirim pesan ke Tampilan dengan cara
memilih menu “Peneliti”. Kemudian diteruskan ke objek Peneliti dengan bentuk fungsi
“getPenelitiAll()”. Selanjutnya objek Peneliti mengirim respon ke Tampilan sesuai pesan yang
diterima. Peneliti juga merancang diagram kelas sebagai gambaran dari hubungan antar kelas
yang ada dalam sistem.
Membuat prototipe
Pada tahap ini dibuat prototipe SIM-Peneliti sesuai dengan hasil perancangan cepat yang
sudah dilakukan. Prototipe dikembangkan menggunakan framework Laravel. Gambar 6
merupakan tampilan “Dashboard” SIM-Peneliti. Bagian yang di dalam kotak oranye adalah
bagian menu SIM-Peneliti. Terdapat lima menu yaitu Dashboard, Peneliti, Penelitian, Seminar
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dan Workshop, dan Pengabdian masyarakat. Bagian yang terdapat dalam kotak merah
merupakan rangkuman dari jumlah peneliti, jumlah penelitian, jumlah seminar dan workshop,
dan jumlah pengabdian masyarakat yang ada di Trop BRC. Sedangkan bagian yang terdapat
dalam kotak hijau adalah chart kegiatan penelitian Trop BRC tiga tahun terakhir.

Gambar 34 Tampilan Dashboard SIM-Peneliti

Gambar 7 merupakan tampilan dari menu Peneliti. Bagian yang terdapat dalam kotak
merah adalah bar chart yang menunjukan jumlah peneliti Trop BRC yang berasal dari fakultas
di IPB. Sedangkan bagian yang terdapat dalam kotak berwarna ungu merupakan daftar peneliti
yang ada di Trop BRC. Tombol “Detail” berfungsi untuk melihat rekam jejak peneliti.

Gambar 35 Tampilan Peneliti SIM-Peneliti

Pengujian, pengiriman, dan umpan balik
Tahap ini adalah tahap pengujian sistem. Sistem telah diuji oleh pemangku kepentingan
yaitu peneliti dan manajemen puncak Trop BRC dengan cara mencoba semua fungsi sistem.
Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.
Table 9 Hasil pengujian sistem

No fungsi
TOP-001
TOP-002
TOP-003

Fungsi Sistem
Melihat
Jumlah Peneliti
Melihat
Daftar Peneliti
Melihat Detail
Peneliti

Hasil yang diharapkan
Manajemen puncak dapat melihat jumlah peneliti
yang ada di Trop BRC
Manajemen puncak dapat melihat nama-nama peneliti
yang ada di Trop BRC
Manajemen puncak dapat melihat rekam jejak peneliti
secara detail

Hasil Uji
Berhasil
Berhasil
Berhasil
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No fungsi
TOP-004
TOP-005

TOP-006

TOP-007

TOP-008

TOP-009

TOP-010

TOP-011

Fungsi Sistem
Melihat
Jumlah Penelitian
Melihat
Penelitian Selesai
dan Berlangsung
Melihat Jumlah
Seminar dan
Workshop
Melihat Data
Kegiatan Tiga
Tahun Terakhir
Melihat
Peneliti Berdasarkan
Fakultas
Melihat jenis
penelitian yang
paling banyak
dilakukan
Melihat jenis
Pengabdian
masyarakan yang
paling banyak
dilakukan
Melihat
tingkatan
seminar
dan workshop
yang paling
banyak diikuti

Hasil yang diharapkan
Manajemen puncak dapat melihat jumlah penelitian
yang ada di Trop BRC
Manajemen puncak dapat melihat jumlah penelitian
yang telah selesai dan sedang berlangsung

Hasil Uji
Berhasil

Manajemen puncak dapat melihat jumlah seminar dan
workshop yang telah diikuti oleh peneliti Trop BRC

Berhasil

Manajemen puncak dapat melihat data kegiatan
penelitian tiga tahun terakhir

Berhasil

Manajemen puncak dapat melihat jumlah peneliti
Trop BRC berdasarkan Fakultas yang ada di IPB

Berhasil

Manajemen puncak dapat melihat jenis penelitian
yang paling banyak dilakukan oleh peneliti Trop BRC

Berhasil

Manajemen puncak dapat melihat jenis Pengabdian
masyarakan yang paling banyak dilakukan oleh
peneliti Trop BRC

Berhasil

Manajemen puncak dapat Melihat tingkatan seminar
dan workshop yang paling banyak diikuti oleh peneliti
Trop BRC

Berhasil

Berhasil

SIMPULAN
SIM-Peneliti untuk manajemen puncak Trop BRC berhasil dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan yang didapatkan pada tahap komunikasi dan analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil
pengujian, semua fungsionalitas sistem telah berjalan. Manajemen puncak Trop BRC dapat
mengontrol kegiatan penelitian dengan cara melihat jumlah peneliti yang ada di Trop BRC,
melihat penelitian yang sedang berlangsung dan yang telah selesai, melihat rekam jejak peneliti,
dan melihat statistik penelitian tahun sebelumnya. Manajemen puncak juga dapat melihat
tingkatan seminar dan workshop yang paling banyak diikuti serta melihat jenis penelitian dan
pengabdian masyarakat yang paling banyak dilakukan oleh peneliti Trop BRC. Tambahkan
hasil pengujian.
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Abstrak
Sistem informasi manajemen pelaporan keuangan adalah sebuah sistem yang digunakan
pada suatu organisasi yang dapat mengelola penganggaran, perbendaharaan, dan membuat
laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen
pelaporan keuangan di Pusat Studi Biofarmaka Tropika. Sistem ini dikembangkan
menggunakan metode REST API dengan Vuejs sebagai front-end, PHP dengan framework
Laravel sebagai back-end, dan MySql sebagai Database Management System. Metode
pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prototyping yang
dilakukan dengan dua kali iterasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat
mempermudah kegiatan perbendaharaan dan mempercepat dalam membuat laporan keuangan
proyek atau penelitian, laporan keuangan operasional unit, dan laporan keuangan rutin tahunan.
Kata Kunci: metode Prototyping, pelaporan keuangan, sistem informasi manajemen
Abstract
Financial reporting management information system is a system that can be used in an
organization for managing budget, treasury, and reporting organization financial. The
objective of this research is to develop a financial reporting management information system
at Tropical Biopharmaca Research Center. This system was developed using REST API method
with Vuejs as front-end, Laravel a framework for PHP as back-end, and MySql as a Database
Management System. This research used Prototyping as software development method in two
iterations. The testing results showed that the system could simplify treasury activities and
generate project or research financial reporting, operational unit financial reporting, and
yearly routine financial reporting.
Keywords: Financial reporting, management information system, Prototyping method.

PENDAHULUAN
Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) adalah salah satu organisasi penelitian dan
pelayanan masyarakat milik IPB yang bergerak dalam bidang penelitian biofarmaka.
Biofarmaka adalah semua material yang berasal dari hewan, tanaman, dan mineral yang
berpotensi sebagai obat dan makanan. Saat ini Trop BRC merupakan pusat studi yang sudah
bertaraf nasional dan memiliki keinginan untuk mecapai taraf internasional. Hal ini perlu
didukung dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik untuk menunjangan kegiatan
penelitian yang merupakan tujuan utama dari pusat studi. Trop BRC telah melakukan kerja
sama yang berbasis riset dengan banyak perusahaan dan biaya yang dianggarkan mencapai
puluhan juta hingga ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, dalam pembuatan
laporan keuangannya dinilai masih kurang efektif, karena dibutuhkan waktu selama 2 pekan
untuk memisahkan data transaksi dan menyusun laporan yang dilakukan dengan menggunakan
aplikasi pengolah angka. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kerterlambatan saat
menyerahkan laporan kepada pimpinan Trop BRC.
Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi. Sistem informasi
dapat membantu dalam pengambilan keputusan, pengendalian kegiatan, menganalisis masalah,
ISSN: 9-772622-984006

215

dan memvisualisasi persoalan yang kompleks dalam suatu organisasi dengan cara menyimpan,
memproses, dan mendistribusikan informasi (Laudon dan Laudon 2014). Menurut Dener et al.
(2011) sistem informasi manajemen keuangan (SIMK) adalah suatu rangkaian solusi yang
terotomatisasi yang memungkinkan pemerintah pada suatu organisasi untuk merencanakan,
mengeksekusi, dan mengawasi anggaran dengan membantu dalam penentuan prioritas,
eksekusi, pelaporan pengeluaran, dan pelaporan pendapatan. Salah satu SIMK yang sudah ideal
adalah sistem yang telah digunakan oleh The World Bank. Sistem ini terdiri atas beberapa
komponen sistem yang membangunnya, yaitu sistem penganggaran, sistem perbendaharaan,
dan sistem yang bukan menjadi inti dari SIMK seperti pembelian dan inventaris.
Penelitian yang terkait sistem informasi manajemen pelaporan keuangan di Indonesia
adalah penelitian yang dilakukan oleh Migunani dan Mukhofifah (2011) yaitu Perancangan
Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web (Studi Kasus pada PT.EMKL Titrasari Abadi
Sejahtera Semarang). Peneliti telah berhasil merancang aplikasi berbasis web yang
memudahkan bagian keuangan dalam pengolahan laporan keuangan perusahaan dan membantu
dalam pelaporan kepada pimpinan perusahaan. Penelitian lainnya yang terkait adalah penelitian
yang dilakukan oleh Anggionaldi (2013) yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Pelaporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada Koperasi Mahasiswa
Universitas Islam Bandung).
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membangun sistem informasi
manajemen pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang ada di
Trop BRC seperti Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi
Manajemen Peneliti. Sistem ini memiliki beberapa fungsi seperti pendataan transaksi harian
Trop BRC, pembuatan laporan keuangan proyek atau penelitian, pembuatan laporan keuangan
operasional unit, pembuatan laporan keuangan rutin tahunan Trop BRC. Sistem ini dapat
membantu bendahara dalam membuat semua laporan keuangan yang ada di Trop BRC dan
membantu eksekutif dalam memantau keuangan Trop BRC.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan
stakeholder dari Trop BRC.
Tahapan Penelitian
Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mengikuti kaidah dari metode
pengembangan sistem informasi Prototyping. Metode ini dipilih karena Trop BRC masih belum
mengetahui secara detail sistem informasi yang akan dikembangkan. Tahapan penelitian yang
dilakukan pada pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi (Communication)
Pada tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan stakeholder (sekertaris
eksekutif dan bendahara) dari Trop BRC. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan semua
informasi yang dibutuhkan peneliti dalam pengembangan sistem informasi. Hasil yang
didapatkan dari tahap ini berupa daftar semua requirement dari sistem informasi yang akan
dikembangkan.
2. Perencanaan cepat (Quick plan)
Tahapan ini berfokus pada analisis requirement sistem yang dihasilkan dari tahapan
pertama. Hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah berupa diagram use case yang akan
dikembangkan pada sistem informasi manajemen pelaporan keuangan Trop BRC.
3. Pemodelan rancangan cepat (Modeling Quick design)
Tahapan ini merupakan tahapan untuk membuat sebuah model dari daftar fungsifungsi yang telah didapatkan dari tahapan kedua, sehingga end-user dapat melihat sistem
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informasi yang akan dikembangkan. Model-model yang akan dibuat pada tahapan ini adalah
berupa diagram class dan diagram activity.
4. Konstruksi prototipe (Construction of prototype)
Prototipe yang akan dibuat adalah hasil implementasi dari tahapan sebelumnya. Pada
penelitian ini, prototipe diimplementasikan menggunakan Vuejs sebagai front-end, bahasa
pemrograman PHP dengan framework Laravel sebagai back-end, dan MySQL sebagai
DBMSnya.
5. Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik (Deployment, Delivery, dan Feedback)
Tahap deployment dan delivery adalah proses presentasi dan pengujian hasil prototipe
yang telah dibuat kepada stakeholder Trop BRC untuk mengevaluasinya. Hal ini dilakukan
untuk mendapatkan feedback dari stakeholder yang digunakan untuk memperbaiki
requirement sistem sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ninik Lestari sebagai bendahara Trop BRC dan
sekretaris eksekutif Trop BRC didapatkan kebutuhan pengguna sebagai berikut:
1. Sekretaris eksekutif dan kepala pusat dapat melihat laporan keuangan setiap proyek
kerjasama dan penelitian yang dibiayai oleh DIKTI.
2. Sekretaris eksekutif dan kepala pusat dapat melihat laporan penggunaan dana operasional
dari setiap unit.
3. Sekretaris eksekutif dan kepala pusat dapat melihat laporan keuangan tahunan Trop BRC.
4. Bendahara dapat mencatat setiap penggunaan dana proyek kerjasama, penelitian DIKTI,
dan operasional unit.
5. Unit kerja biofarmaka dapat melakukan pengajuan penggunaan dana
6. Pencatatan penggunaan dana dapat dilakukan secara manual oleh bendahara atau
menyimpan data penggunaan dana yang diajukan lewat sistem
7. Setiap laporan dapat diunduh dalam fail pengolah angka yaitu Microsoft Excel
Perencanaan Cepat
Kebutuhan pengguna yang dihasilkan dari tahap pertama dianalisis sehingga
menghasilkan diagram use case yang dapat dilihat pada Gambar 1. Diagram use case pada
sistem ini memiliki empat aktor utama yaitu, Bendahara, Sekretaris Eksekutif dan Kepala Pusat,
Pegawai Unit dan melibatkan sistem lainnya yaitu SIM Peneliti. Bendahara memiliki tujuh use
case, yaitu mencatat penggunaan dana proyek/penelitian yang telah diajukan oleh peneliti dari
SIM peneliti, melihat laporan keuangan proyek/penelitian, mengelola kategori transaksi,
membuat laporan rutin tahunan, mengelola simpanan dana, mencatat penggunaan dana dari
setiap unit, dan melihat laporan keuangan operasional unit.
Pemodelan Rancangan Cepat
Daftar fungsi yang dibuat pada tahap kedua dimodelkan menjadi diagram activity dan
diagram class sebagai berikut:
a. Diagram activity
Salah satu diagram activity yang ada dalam sistem ini adalah membuat laporan
proyek atau penelitian pada Gambar 2. yang diawali dari pengajuan penggunaan dana dari
SIM Peneliti, kemudian Bendahara akan mencatat datanya ke dalam transaksi proyek pada
menu pengajuan penggunaan dana sesuai tipe nominalnya, selanjutnya sistem yang akan
menghitung saldo yang tersisa pada proyek atau penelitian yang bersangkutan, dan diakhiri
oleh Bendahara yang dapat mengunduh laporannya dalam format Microsoft Excel.
b. Diagram class
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Sistem yang dikembangkan dimodelkan menjadi tujuh class,yaitu class Pegawai,
User, Transaksi, Kegiatan, Kategori Umum, Simpanan Dana, dan Unit Kerja seperti yang
terdapat pada Gambar 3. Pegawai memiliki tepat satu user dan pegawai dapat melakukan
transaksi yang mungkin dapat termasuk kegiatan, unit kerja, kategori umum, atau
simpanan dana.

Gambar 1. Diagram usecase SIM Pelaporan Keuangan Trop BRC
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Gambar 2. Diagram activity membuat laporan keuangan proyek/penelitian

Gambar 3. Diagram class SIM Pelaporan Keuangan Trop BRC
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Konstruksi Prototipe
Model yang telah dibuat pada tahap sebelumya diimplementasikan kedalam prototipe
sistem yang berbasis web dengan menggunakan metode REST API. Prototipe dirancang
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel sebagai back-end dan
VueJS sebagai front-end yang menghasilkan beberapa halaman, dua diantaranya adalah daftar
pengajuan penggunaan dana pada Gambar 4. dan laporan keuangan proyek pada Gambar 5.
Kedua halaman tersebut merupakan presentasi data yang didapat dari back-end dalam bentuk
JSON seperti pada Gambar 6.

Gambar 4. Halaman memasukan pengajuan penggunaan dana ke transaksi proyek

Gambar 5. Halaman riwayat transaksi proyek

Gambar 6. JSON riwayat transaksi proyek
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Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik
Pada tahap ini sistem dijalankan di server lokal dan diuji dengan metode pengujian blackbox. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. hasil pengujian prototipe dengan metode pengujian black-box

Fungsi

Skenario

Hasil pengujian

Mencatat penggunaan dana secara
manual

Bendahara mencatat penggunaan dana yang
diajukan secara manual tanpa sistem

Berhasil

Mencatat penggunaan dana melalui
menu pengajuan penggunaan dana

Bendahara mencatat data penggunaan dana yang
telah diajukan lewat sistem

Berhasil

Melihat laporan keuangan

Bendahara, sekretaris eksekutif, dan kepala pusat
ingin melihat deskripsi penggunaan dana pada
laporan keuangan

Berhasil

Mengunduh laporan keuangan

Bendahara ingin mengunduh laporan keuangan
dalam bentuk Excel

Berhasil

Mengajukan penggunaan dana

Pengguna unit ingin mengajukan penggunaan
dana melalui sistem dan mengunduh formulirnya

Belum berhasil

Membuat laporan rutin tahunan

Bendahara ingin membuat laporan rutin tahunan
dari data yang telah dia masukan dalam setahun
dan mengunduh dalam bentuk Microsoft Excel

Belum Berhasil

SIMPULAN
Sistem informasi manajemen pelaporan keuangan berhasil dikembangkan di Trop BRC.
Sistem dikembangkan menggunakan metode Prototyping dengan iterasi sebanyak dua kali.
Pengguna sistem ini adalah bendahara dan asisten peneliti. Sistem ini dapat membantu
bendahara dalam mencatat transaksi harian, membuat laporan rutin pertahun, membuat laporan
perproyek, dan membuat rekap laporan keuangan pertahun. Sistem ini juga dapat membantu
asisten peneliti dalam mengajukan penggunaan dana. Semua fungsi yang ada pada sistem ini
sudah diuji oleh pengguna yang terkait dan dinyatakan bahwa sistem ini telah berhasil
memenuhi semua kebutuhan fungsional yang didefinisikan.
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Abstrak
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terbesar dalam suatu organisasi. Oleh
karena itu organisasi harus bisa mengelola SDM-nya dengan baik agar dapat bersaing.
Pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) merupakan salah satu cara
terbaik dalam mengelola SDM sekarang ini. Penelitian ini mengembangkan sebuah SISDM
untuk Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC). Trop BRC belum menerapkan SISDM
dalam pengelolaan SDM-nya. Metode pengembangan yang diterapkan adalah metode
prototyping, karena metode ini cukup fleksibel. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya
SISDM dengan fitur penugasan untuk menangani hal-hal terkait tugas pegawai, seperti
pemberian, pengumpulan, dan penilaian tugas pegawai. Sistem juga memiliki fitur penilaian
dan pemonitoran kinerja pegawai.
Kata Kunci: Prototyping, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.
Abstract
Human resource (HR) is the biggest asset in an organization. The organization should be
able to manage their HR well in order to compete with others. Human Resource Information
System (HRIS) is one of the best way to manage the HR in an organization. The objective of
this research is to develop a HRIS for Tropical Biopharmaca Research Center (Trop BRC).
Trop BRC has not implemented HRIS in it’s HR management yet. The Prototyping is the method
that was chosen to develope this HRIS, because this method is flexible. The result of this
research is the establishment of a HRIS with assignment feature to handling matters related to
employee’s tasks such as giving, collecting, and assessment of tasks. The system also have
assessment and monitoring performance of employees.
Keywords: Human Resource, Human Resource Information System, Prototyping

PENDAHULUAN
Pegawai sebagai suatu sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terbesar dalam suatu
organisasi atau perusahaan (Tansley 2001). Jika tidak dikelola dengan baik, maka ada
kemungkinan menyebabkan kemunduran bahkan kegagalan pada organisasi atau perusahaan
tersebut. Kesuksesan suatu organisasi semakin dikaitkan dengan pertumbuhan pengaruh dari
aset pengetahuannya (Drucker 1993 dalam Tansley Carole 2001). Dalam konteks globalisasi
sekarang ini, mengelola pegawai pada suatu organisasi menjadi sangat kompleks, manajer suatu
organisasi menghadapi kesulitan dalam mengelola pegawainya yang tersebar melalui berbagai
macam daerah, budaya, dan sistem politik (Benfatto [tahun tidak diketahui]). Keefektifan
pengelolaan SDM untuk bisa mendapatkan keuntungan berkompetisi di lingkungan sekarang
ini membutuhkan waktu yang lama dan informasi yang akurat dalam mencari potensialitas
pegawai di pasar tenaga kerja (Gupta 2013).
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) menawarkan sesuatu yang sangat
menjanjikan dalam mengelola SDM bagi suatu organisasi di lingkungan sekarang ini. Pada
tahun 1992 Overman (1992) dalam Beadles et al (2005) melakukan sebuah survei mengenai
keuntungan dari SISDM, ia mengatakan bahwa SISDM memiliki potensi untuk mempercepat
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pemrosesan informasi, meningkatkan keakuratan informasi, meningkatkan perencanaan dan
program pengembangan, dan meningkatkan komunikasi antar pegawai menjadi lebih baik.
SISDM didesain untuk menyokong perencanaan, administrasi, pengambilan keputusan, dan
mengontrol aktivitas SDM (DeSanctis 1986). SISDM diimplementasikan ke dalam tiga level
yang berbeda: menghasilkan informasi, transaksi otomatis, dan terakhir mengubah cara
pengelolaan SDM pada organisasi dengan mengubah SDM menjadi partner strategis dalam
menjalankan bisnis, dengan kata lain dari informasi ke automatisasi dan dari automatisasi ke
transformasi (Beadless et al 2005).
Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) merupakan organisasi yang berada di bawah
naungan Institut Pertanian Bogor (IPB) bagian Research and Community Services. Organisasi
ini didirikan pertama kali pada tahun 1998 dengan nama Biopharmaca Research Center (BRC),
kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi Trop BRC. Trop BRC bekerja dalam bidang
pengembangan biofarmaka, konservasi sumber daya alam, pengajuan kebijakan dan regulasi
bioprospective.
Sebagai suatu organisasi yang mempunyai visi untuk menjadi pusat studi yang terkemuka
dalam kajian Biofarmaka, Trop BRC belum menerapkan Sistem Informasi Sumber Daya
Manusia dalam pengelolaan SDM-nya. Berbagai macam hal mengenai manajemenisasi
pegawai masih menganut cara lama. Salah satunya dalam hal pemonitoran pegawai oleh top
management level. Pemonitoran masih mengharuskan top management untuk datang langsung
ke kantor atau ke lapangan, yang mana akan merepotkan jika jaraknya cukup jauh. Hal ini jelas
memakan waktu dan usaha lebih, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan kapan saja.
Penelitian yang terkait dengan pengembangan SISDM sudah cukup banyak dilakukan.
Beberapa di antaranya adalah SISDM bagi perguruan tinggi swasta: Universitas Bina Darma
(Kurniawan 2012), SISDM berbasis web untuk PT. Group Riset Potensial (Siswantoro 2008),
implementasi SISDM pada Perusahaan Jasa PT. Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service
(Hussein et al. 2014), dan pengembangan SISDM berbasis web untuk PT. Grafindo Media
Pratama (Frimansyah et al. 2017).
Berdasasarkan masalah di atas, maka akan dikembangkan sebuah sistem informasi
manajemen yang disebut Sistem Informasi Sumber Daya Manusia untuk mengelola sumber
daya manusia di Trop BRC secara lebih efisien, cepat, dan mudah, dengan menggabungkan
beberapa fungsi yang diperlukan dan kemudian menjadi sistem yang terintegrasi dengan baik.

METODE
Metode Prototyping
Metode Prototyping merupakan metode terbaik yang cocok untuk berbagai situasi.
Menurut Pressman (2010), seringkali seorang pelanggan menjelaskan kebutuhan sistemnya
secara umum namun tidak mengatakan secara detail fungsi dan fitur yang dari sistem
diinginkannya. Kasus lain yang juga terjadi, pengembang terkadang tidak yakin dengan tingkat
efisiensi algoritmenya, kecocokan sistem dengan lingkungannya, atau kemampuan orang yang
akan menggunakan sistem tersebut. Dalam berbagai situasi tersebut, paradigma prototyping
bisa memberikan pendekatan yang terbaik.
Gambar 1 menggambarkan tahapan-tahapan dalam metode prototyping secara umum.
Dimulai dengan proses komunikasi, dilanjutkan dengan perencanaan dan perancangan model
cepat, kemudian konstruksi prototipenya, setelah itu di-deploy untuk kemudian didapatkan
feedback dari klien.
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Gambar 36 Paradigma Prototyping (Presman 2010).

Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi (Communication)
Tahap pertama adalah tahap komunikasi. Pada tahap ini akan dilakukan pertemuan antara
developer dan stakeholder. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai para stakeholder
Trop BRC yang memiliki informasi tentang semua hal mengenai sumber daya manusia yang
ada di Trop BRC. Hasil yang didapat dari tahap ini adalah berupa requirements dari sistem yang
akan dikembangkan dan waktu pengerjaannya.
2. Perencanaan cepat (Quick plan)
Hasil dari tahap komunikasi sebelumnya akan dianalisis pada tahap ini. Analisis
dilakukan untuk mendapatkan fungsi dan fitur-fitur apa saja dibutuhkan dan akan
dikembangkan pada sistem ini yang dituangkan dalam bentuk usecase diagram. Use case
menggambarkan aktor-aktor dari sistem ini dan apa saja hal-hal yang bias dilakukannya.
3. Pemodelan rancangan cepat (Modeling Quick design)
Setelah didapatkan fungsi-fungsi dan fitur-fitur apa saja yang akan dikembangkan,
peneliti akan membuat model-model untuk mempermudah pengembangan sistem ini. Tahap ini
akan menghasilkan activity diagram dan class diagram yang nantinya akan dibuat untuk
membangun prototype SISDM Trop BRC.
4. Konstruksi prototipe (Construction of prototype)
Pada tahap ini, peneliti mulai membuat prototipe dengan mengimplementasikan hasil
yang telah didapat dari tahapan sebelumnya. Pada penelitian ini, prototipe akan dikembangkan
dengan menggunakan framework PHP yaitu Laravel untuk seluruh bagiannya, dan MySQL
sebagai Database Management System (DBMS).
5. Penyebaran, Penyampaian, dan Umpan Balik (Deployment, Delivery, and Feedback)
Protipe yang telah selesai dikembangkan akan di-deploy untuk dievaluasi oleh para
stakeholders Trop BRC. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan feedback yang akan digunakan
untuk melengkapi kebutuhan sistem yang dirasa belum terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi
Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan pertemuan dengan stakeholder Trop BRC
untuk mendapatkan kebutuhan dari SISDM Trop BRC ini. Stakeholder Trop BRC yang akan
datang pada pertemuan ini adalah Bapak Wisnu Ananta Kusuma selaku Sekretaris Trop BRC
dan Ibu Susi Indariani selaku sekretaris teknis Trop BRC yang memiliki informasi mengenai
pengelolaan SDM di Trop BRC.
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Pertemuan yang dilakukan di gedung Trop BRC, menghasilkan beberapa kebutuhan yang
dapat diimplementasikan pada SISDM Trop BRC ini. Berikut adalah kebutuhan-kebutuhan dan
beberapa informasi yang didapat dari tahap komunikasi ini:
1. Pihak top management ingin dapat memonitoring kinerja pegawainya melalui sistem ini.
2. Fungsi untuk mempermudah pemberian tugas insidensial ke pegawai.
3. Tugas insidensial dapat diberikan oleh Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Sekretaris
Teknis.
4. Fungsi tugas rutin.
5. Fungsi untuk menilai kinerja pegawai.
6. Fungsi untuk mengubah kriteria nilai waktu tugas insidensial oleh sekretaris pusat.
Perencanaan cepat
Rencana pengembangan SISDM Trop BRC dibuat berdasarkan kebutuhan yang
disampaikan para stakeholder Trop BRC sebelumnya. Sistem ini akan dikembangkan berbasis
web dengan menggunakan framework Laravel.
Dari analasis kebutuhan yang didapat sebelumnya, pengguna dalam sistem ini akan dibagi
menjadi empat kategori dan tiap pengguna memiliki kebisaan yang berbeda pada sistem ini.
Tabel 13 menunjukkan pengguna dan deskripsi dari sistem ini.
Tabel 13 pengguna sistem

Pengguna
Top Management
Middle Management Khusus
Middle Management
Low Management

Deskripsi Pengguna
Kepala Pusat, Sekretaris Pusat
Sekretaris Teknis
Kepala Unit dan Kelapa Divisi
Selainnya

Pengguna sistem ini terdiri dari empat tipe: 1. Top management, 2. Middle management
khusus, 3. Middle management, dan 4. Low management. Pengguna top management
merupakan orang-orang eksekutif Trop BRC seperti kepala pusat dan sekretaris pusat.
Pengguna middle management khusus adalah seorang sekretaris teknis. Pengguna middle
management adalah para kepala unit dan kepala divisi. Pengguna low management adalah
semua pegawai selain dari dua tipe pengguna sebelumnya yang merupakan anggota dari
unit/divisi yang di kepala oleha pengguna middle management.
Setelah mengetahui aktor-aktor dan kebutuhan dari sistem ini, kita dapat membuat use
case dari sistem ini seperti yang terlihat pada Gambar 37.
Dari Gambar 37, terlihat hal-hal apa saja yang bisa dilakukan masing-masing aktor di
dalam sisem ini. Contohnya top managent akan memberikan tugas insidensial. Tugas ini akan
dikerjakan oleh low/middle management, yang kemudian akan dinilai oleh top management
kembali.
Pemodelan rancangan cepat
Dari hasil pada tahap sebelumnya yaitu tipe pengguna dan usecasenya, akan dibuat
activity diagram untuk mensimulasikan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem
ini agar kebutuhannya dapat tercapai. Salah satu contoh activity diagram-nya adalah seperti
yang terlihat pada Gambar 38.
Acivity diagram pada Gambar 38, menjelaskan bagaimana alur pemberian tugas
insidensial dari top management ke low management terjadi. Dimulai dari seorang top
management yang menambahkan tugas, kemudian dikerjakan oleh seorang low management,
lalu hasilnya dinilai oleh top management kembali.
Supaya semua fungsi dapat berjalan dan dengan semestinya, sistem informasi
membutuhkan basisdata. Untuk mempermudah pembuatan basisdata, buatlah model terlebih
dahulu yang menunjukkan relasi antar tabel pada basisdata seperti class diagram. Class
diagram dari sistem ini terlihat pada Gambar 39.
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Gambar 37 Usecase diagram

ISSN: 9-772622-984006

227

Gambar 38 activity diagram tugas insidensial

PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

228

Gambar 39 class diagram

Sistem ini memiliki delapan belas tabel pada basis datanya seperti yang terlihat pada
Gambar 39. Tabel “sistem informasi”, “Tbl_userSi, “, ”Tbl_ToleSi”, dan “Role”, merupakan
tabel tambahan supaya sistem dapat terintegrasi dengan sistem lain di Trop BRC yang sedang
dikembangkan juga oleh peneliti lain.
Konstruksi prototipe
Setelah class diagram dan semua activity diagram selesai dibuat, tahap berikutnya adalah
membangun prototipe. Tampilan prototipe dibuat dengan melihat alur yang ada pada acticity
diagram sebelumnya. Salah satu tampilan pada sistem ini adalah seperti yang terlihat pada
Gambar 40.

Gambar 40 Prototipe
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Pada Gambar 40, tampilan tersebut dibuat berdasarkan alur pada salah satu activity
diagram yaitu activity diagram pada Gambar 38.
Penyebaran, Penyampaian, Umpan Balik
Pada tahap akan dilakukan pengujian pada prototipe yang telah dibuat. pengujian yang
dilakukan menggunakan metode blackbox testing. Tabel 14 memperlihatkan fungsi-fungsi dari
prototipe sistem yang telah dibuat.
Tabel 14 Hasil pengujian

No.
1.

Fungsi
Fungsi tambah tugas insidensial

2.
3.

Fungsi edit tugas insidensial
Fungsi hapus tugas insidensial

4.

Fungsi tambah tugas rutin

5.
6.
7.

11.

Fungsi edit tugas rutin
Fungsi hapus tugas rutin
Fungsi penilaian kualitas tugas
insidensial
Fungsi penilaian kualitas kerja
pegawai
Fungsi mengubah kriteria nilai
waktu tugsa insidensial
Fungsi mengerjakan tugas
insidensial
Fungsi chart rating kinerja unit

12.

Fungsi rating pegawai

8.
9.
10.

Skenario berhasil
Record tugas insidensial berhasil ditambahkan dan
masuk ke database.
Record tugas insidensial berhasil diubah di database.
Record tugas insidensial berhasil dihapus dari
database.
Record tugas rutin berhasil ditambahkan dan masuk ke
database.
Record tugas rutin berhasil diubah di database.
Record tugas rutin berhasil dihapus dari database.
Nilai yang dimasukkan berhasil masuk ke kolom pada
tabel tugas insidensial di database.
Nilai yang dimasukkan berhasil masuk ke kolom pada
tabel kinerja di database.
Record berhasil diubah dan diperbarui di database.

Status
Berhasil

Status record tugas insidensial berhasil berubah di
database menjadi telah dikerjakan.
Chart menampilkan data nilai kinerja unit yang diambil
dari database, lalu dikalkulasi, dan ditampilkan melalui
bar chart dengan benar.
Peringkat pegawai ditampilkan dengan urutan yang
benar dengan nilai tertinggi berada pada urutan paling
atas.

Berhasil

Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

Berhasil

Berhasil

Pengujian yang telah dilakukan pada fungsi-fungsi di Tabel 14, memperlihatkan hasil dari
testing. Dari kedua belas fungsi yang diuji, semuanya berhasil bekerja dengan semestinya.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari blackbox testing yang telah dilakukan, protipe SISDM ini sudah
berjalan dengan baik dan telah memenuhi semua kebutuhan dari analisis yang telah dilakukan.
Modul mengelola tugas yang termasuk modul utama sudah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, mulai dari penambahan, penyuntingan, hingga penghapusan tugas. Modul kinerja
dan pemonitoran pegawai juga berjalan dengan baik. Dengan ini semua kebutuhan fungsional
telah terpenuhi.
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Abstrak
Penelitian merupakan kegiatan inti dari suatu pusat studi, sehingga penting bagi Pusat
Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) IPB untuk mengelola informasi penelitian dengan baik.
Sebagai salah satu pusat studi unggulan di Indonesia, Trop BRC membutuhkan sistem
informasi penelitian untuk mengelola informasi tentang penelitian dan kegiatan yang dilakukan
tiap penelitinya. Sistem informasi penelitian adalah sistem yang dapat mengelola semua
informasi penelitian yang relevan. Studi ini bertujuan mengembangkan sistem informasi
penelitian berbasis web yang digunakan oleh masyarakat umum dan low level management di
Trop BRC. Sistem informasi penelitian ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman
PHP dengan framework Laravel dan Database Management System (DBMS) MySQL. Sistem
ini menjadikan Pure sebagai referensi. Pure adalah sistem informasi penelitian yang sudah
banyak diimplementasikan oleh berbagai pusat studi dan universitas di berbagai negara.
Beberapa fitur yang telah dikembangkan pada sistem informasi penelitian ini antara lain
pendataan informasi penelitian, peneliti, dan kegiatan peneliti yang terkomputerisasi serta
pembuatan CV secara otomatis untuk peneliti.
Kata Kunci: Laravel, low level management, Pure, sistem informasi penelitian.
Abstract
Research is the core activity of a research center, thus it is important for Tropical
Biopharmaca Research Center (Trop BRC) IPB to manage its information of research in high
quality. As one of the leading research centers in Indonesia, Trop BRC requires a research
information system to manage information that covers the research activities of each
researcher. Research information system is a system that can manage all relevant research
information. This study aims to develop a web-based research information system that would
be used by public and low level management at Trop BRC. This research information system
was developed using PHP programming language with Laravel framework and MySQL as
Database Management System (DBMS). This system refers to Pure as a reference. Pure is a
research information system that has been widely implemented by various research centers and
universities in various countries. Some of the features that developed in this research
information system are collecting research activities data including data of researchers and
their activities, and generating CV of each researchers automatically.
Keywords: Laravel, low level management, Pure, research information system.



Penulis korespondensi

PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

232

PENDAHULUAN
Penelitian merupakan kegiatan inti dalam suatu pusat studi. Suatu pusat studi memerlukan
sistem informasi untuk menunjang seluruh kegiatan penelitiannya. Salah satu sistem informasi
penelitian yang sudah banyak diimplementasikan oleh berbagai pusat studi dan universitas di
berbagai negara adalah Pure. Sistem informasi manajemen penelitian keluaran Elsevier ini
memiliki fungsi utama menggabungkan informasi penelitian sebuah organisasi dari berbagai
sumber internal dan eksternal, menjamin keamanan data yang dapat mendorong keputusan
strategis, dan dapat diakses secara real time. Sistem Pure merupakan sistem terpusat yang
memiliki beberapa fitur seperti membuat laporan, melaksanakan penilaian kinerja, memonitor
dan menganalisa penelitian, mengelola profil peneliti, publikasi dan promosi penelitian,
membuat CV peneliti, memungkinkan jaringan penelitian dan penemuan keahlian (Pure 2013).
Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) IPB adalah organisasi yang tergabung
dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Trop BRC adalah
networking institution yang mengkoordinasi penelitian yang terkait dengan biofarmaka. Saat
ini Trop BRC memiliki sekitar 60 peneliti dari dalam dan luar negeri yang diharapkan akan
terus berkembang. Seluruh kegiatan dalam Trop BRC masih terkumpul dalam satu situs web.
Situs web yang tersedia juga tidak memberikan banyak tempat untuk menampilkan informasi
penelitian dan kegiatan yang dilakukan tiap peneliti. Pendataan penelitian, peneliti, dan
kegiatan peneliti masih belum terkomputerisasi, sehingga mengakibatkan proses pendataan
yang kurang efisien. Sebagai salah satu pusat studi unggulan di Indonesia, Trop BRC
membutuhkan sistem informasi penelitian seperti sistem Pure.
Sistem Pure akan sulit diimplementasikan di Trop BRC karena membutuhkan biaya yang
tidak sedikit. Penelitian lain oleh Widaningrum (2016), telah dilakukan perancangan sistem
informasi penelitian dan pengabdian dosen untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada
dasarnya fitur utama sistem ini adalah pendataan penelitian sehingga dapat dilihat dan diolah
secara real-time. Sistem tersebut dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan Database Management System (DBMS) MySQL.
Pada penelitian ini dikembangkan sistem informasi penelitian yang akan digunakan oleh
masyarakat umum dan low level management di Trop BRC. Fitur yang dikembangkan antara
lain pembuatan CV secara otomatis untuk peneliti, pendataan informasi penelitian, peneliti, dan
kegiatan peneliti yang terkomputerisasi. Pendataan yang terkomputerisasi tentunya akan
mempermudah pelaporan dan evaluasi penelitian yang dilakukan oleh top level management,
mempermudah pengaksesan kembali atas data penelitian jika dibutuhkan di waktu mendatang,
dan mempermudah sistem informasi penelitian sebagai sarana publikasi.
Menurut Van den Eynden et al. (2011), mempublikasikan informasi penelitian memiliki
beberapa keuntungan seperti mendorong penyelidikan dan debat ilmiah, mempromosikan
inovasi dan potensi penggunaan data baru, menghasilkan kolaborasi baru antara pengguna data
dan pencipta data, memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan penelitian
yang teliti, mendorong perbaikan dan validasi metode penelitian, mengurangi biaya
pengumpulan data duplikasi, meningkatkan dampak dan visibilitas penelitian, mempromosikan
penelitian, dapat memberikan kredit langsung kepada peneliti atas hasil penelitiannya, dan
menyediakan sumber-sumber penting untuk pendidikan dan pelatihan. Sistem informasi
penelitian ini dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan
framework Laravel dan DBMS MySQL.

METODE
Data Penelitian
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Data yang digunakan dalam penelitian antara lain atribut-atribut yang terdapat pada CV
peneliti dan laporan tahunan Trop BRC. Data yang digunakan di awal pengembangan bersifat
lokal.
Tahapan Penelitian
Pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode prototyping. Metode prototyping
merupakan pendekatan terbaik untuk situasi dimana pengguna hanya menjelaskan tujuan sistem
secara umum tanpa menjelaskan kebutuhan terhadap fungsi dan fitur secara spesifik (Pressman
dan Maxim2015). Paradigma prototyping dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Paradigma Protoyping (Pressman dan Maxim 2015)

1. Komunikasi
Pada tahapan ini dilakukan pertemuan dengan stakeholder untuk mendefinisikan
keseluruhan tujuan dari sistem, mengidentifikasi kebutuhan sistem, dan menguraikan
keseluruhan sistem secara spesifik (Pressman dan Maxim 2015). Pertemuan dilakukan
dengan stakeholder dari Trop BRC, membahas keadaan dan masalah-masalah yang
dihadapi dalam manajemen penelitian di Trop BRC, sistem informasi penelitian yang ideal
untuk sebuah pusat studi, selain itu dibahas fitur-fitur apa yang termasuk ke dalam low level
management yang cocok dikembangkan di Trop BRC.
2. Perencanaan Cepat
Pada tahapan ini melakukan perencanaan terhadap fungsi-fungsi yang akan dibuat,
banyak iterasi yang akan dilakukan, dan jangka waktu untuk tiap iterasinya setelah
menganalisa hasil dari tahapan komunikasi. Pada tahapan ini dihasilkan modul, fungsi yang
sesuai untuk sistem informasi penelitian untuk low level managament di Trop BRC. Selain
itu, tahapan ini juga menghasilkan use case diagram.
3. Pemodelan Perancangan Cepat
Tahapan ini merupakan tahapan representasi aspek-aspek sistem yang akan dibuat
yang selanjutnya digunakan untuk pembuatan prototipe (Pressman dan Maxim 2015). Pada
tahapan ini dihasilkan activity diagram, class diagram, dan sequence diagram.
4. Pembuatan Prototipe
Pada tahapan ini dibuat prototipe sistem berdasarkan hasil yang didapatkan dari
tahapan sebelumnya. Iterasi berbentuk sebagai prototipe untuk memenuhi kebutuhan dari
berbagai stakeholder, dan di saat yang bersamaan memahami hal yang perlu dilakukan
(Pressman dan Maxim 2015). Pembuatan prototipe dilakukan dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dengan framework Laravel dan DBMS yang digunakan adalah MySQL.
Prototipe dikembangkan dengan design pattern Model View Controller (MVC).
5. Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik
Prototipe disebarkan dan dievaluasi oleh stakeholder yang memberikan umpan balik
untuk lebih memahami kebutuhan sistem (Pressman dan Maxim 2015). Pada tahapan ini
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dilakukan pengujian terhadap prototipe terlebih dahulu sebelum diberikan kepada
stakeholder untuk dievaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi
Pada tahapan ini dilakukan diskusi dengan Sekretaris Eksekutif dan Peneliti di Trop BRC.
Diskusi yang dilakukan mengenai kebutuhan sistem dan informasi yang perlu disimpan ke
dalam sistem. Hasil analisis pada tahapan ini adalah sebagai berikut:
1. Sistem Informasi Penelitian akan dibagi ke dalam beberapa modul yaitu; modul low level
management, modul top level management, modul peneliti, dan modul masyarakat umum.
2. Pada penelitian ini akan dikembangkan modul low level management dan modul
masyarakat umum. Pengguna modul low level management adalah staf administrator Trop
BRC, sedangkan pengguna modul masyarakat umum adalah masyarakat umum pengunjung
sistem.
3. Sistem Informasi Penelitian modul low level management diharapkan dapat mengelola
peneliti luar Trop BRC.
a. Data utama yang disimpan yaitu id peneliti, nama peneliti, tipe identitas peneliti, dan
nomor identitas peneliti.
b. Sistem menampilkan data yang disimpan yang nantinya akan diolah bersama data
peneliti Trop BRC yang sudah tersedia. Sistem dapat melakukan fungsi create, read,
update, delete (CRUD).
4. Sistem Informasi Penelitian modul low level management diharapkan dapat mengelola
berita.
a. Data utama yang disimpan yaitu id berita, judul berita, konten berita, dan berkas berita.
b. Sistem menampilkan data yang disimpan sebagai informasi seputar kegiatan penelitian
di Trop BRC. Sistem dapat melakukan fungsi CRUD.
5. Sistem Informasi Penelitian modul low level management diharapkan dapat mengelola
publikasi jurnal.
a. Data utama yang disimpan yaitu id publikasi jurnal, judul publikasi jurnal, tipe publikasi
jurnal, nama jurnal, keterangan publikasi jurnal, dan tahun publikasi jurnal.
b. Data lain yang disimpan yaitu nama peneliti Trop BRC dan nama peneliti luar Trop
BRC sebagai pembuat publikasi tersebut.
c. Sistem menampilkan data yang disimpan sebagai informasi pencapaian peneliti dalam
mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Sistem dapat
melakukan fungsi CRUD.
6. Sistem Informasi Penelitian modul low level management diharapkan dapat mengelola
publikasi buku.
a. Data utama yang disimpan yaitu id publikasi jurnal, judul buku, judul chapter buku,
nama penerbit, dan tahun terbit.
b. Data lain yang disimpan yaitu nama peneliti Trop BRC dan nama peneliti luar Trop
BRC sebagai pembuat publikasi tersebut.
d. Sistem menampilkan data yang disimpan sebagai informasi pencapaian peneliti dalam
mempublikasikan tulisannya kedalam buku terbitan. Sistem dapat melakukan fungsi
CRUD.
7. Sistem Informasi Penelitian modul low level management diharapkan dapat mengelola
kegiatan.
a. Data utama yang disimpan yaitu id kegiatan, tipe kegiatan, nama kegiatan, tanggal awal
kegiatan, tanggal akhir kegiatan.
b. Data lain yang disimpan yaitu nama peneliti Trop BRC dan nama peneliti luar Trop
BRC sebagai pembuat publikasi tersebut.
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c. Terdapat 4 tipe kegiatan yaitu penelitian Dikti, penelitian kerjasama, pengabdian
masyarakat, dan seminar ilmiah.
d. Data lain yang disimpan untuk tipe kegiatan penelitian Dikti dan pengabdian
masyarakat yaitu berkas dengan tipe berkas: proposal, laporan RAB, laporan kemajuan,
dan laporan akhir.
e. Data lain yang disimpan untuk tipe kegiatan penelitian kerjasama yaitu berkas dengan
tipe berkas: surat kerjasama, file kwitansi, dan laporan akhir.
f. Data lain yang disimpan untuk tipe kegiatan seminar ilmiah yaitu berkas dengan tipe
berkas: artikel ilmiah dan poster.
g. Sistem menampilkan data yang disimpan sebagai informasi pencapaian peneliti dalam
mempublikasikan tulisannya ke dalam buku terbitan. Sistem dapat melakukan fungsi
CRUD.
8. Sistem Informasi Penelitian modul masyarakat umum diharapkan dapat menampilkan
beberapa data peneliti, publikasi jurnal, publikasi buku, kegiatan pengabdian masyarakat,
dan kegiatan seminar ilmiah yang disimpan.
Perencanaan Cepat
Pada tahapan ini hasil analisis kebutuhan sistem pada tahapan komunikasi
direpresentasikan dalam bentuk diagram use case pada Gambar 2

Gambar 2. Diagram use case Sistem Informasi Penelitian

Pemodelan Perancangan Cepat
Pada tahapan ini dihasilkan activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Tiap
fungsi memiliki activity diagram yang berbeda. Gambar 3 menunjukan activity diagram untuk
fungsi pengelolaan publikasi jurnal. Gambar 4 menunjukan class diagram Sistem Informasi
Penelitian. Gambar 5 menunjukan sequence diagram untuk fungsi create publikasi jurnal.
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Gambar 3. Activity diagram fungsi mengelola publikasi jurnal

Gambar 4. Class diagram Sistem Informasi Penelitian

Gambar 5. Sequence diagram fungsi create publikasi jurnal
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Pembuatan Prototipe
Pada tahapan ini mengimplementasikan hasil dari analisis tahapan sebelumnya kedalam
prototipe. Prototipe dibuat menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan framework
Laravel dan DBMS MySQL. Gambar 6 menunjukan tampilan laman awal sistem informasi
penelitian modul low level management. Pada Gambar 7 terdapat salah satu menu pada sistem
informasi penelitian modul low level management, yakni menu create publikasi jurnal.

Gambar 6. Tampilan laman awal sistem informasi penelitian modul low level management

Gambar 7. Tampilan menu create publikasi jurnal sistem informasi penelitian modul low level management

Penyebaran, Pengiriman, dan Umpan Balik
Pada tahapan ini dilakukan pengujian prototipe I. Hasil pengujian prototipe I, sebagian
besar fungsi sudah berjalan dengan baik sesuai hasil analisis kebutuhan sistem di awal. Antar
muka sistem masih memerlukan beberapa perbaikan. Pada modul low level management,
stakeholder meminta beberapa tambahan data yang disimpan untuk fungsi mengelola kegiatan
dan perubahan namadata yang disimpan pada fungsi mengelola publikasi jurnal. Selain itu,
stakeholder juga meminta fungsi tambahan untuk modul low level management, yaitu fungsi
master untuk mengelola beberapa atribut yang digunakan pada sistem informasi penelitian.
Pada modul masyarakat umum, stakeholder membatasi beberapa informasi yang tidak perlu
ditampilkan dan perlu ditampilkan.
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Tabel 1. Hasil pengujian prototipe I

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fungsi Sistem
CRUD peneliti luar Trop BRC
CRUD publikasi buku
CRUD publikasi jurnal
CRUD kegiatan (penelitian dikti, penelitian kerjasama, pengabdian,
seminar)
Membuat CV peneliti
Melihat daftar peneliti
Melihat publikasi buku
Melihat publikasi jurnal
Melihat kegiatan (penelitian dikti, penelitian kerjasama, pengabdian,
seminar)

Keterangan
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik
Berfungsi dengan baik

SIMPULAN
Sistem informasi penelitian untuk low level management dan masyarakat umum Pusat
Studi Biofarmaka IPB telah berhasil dikembangkan. Sistem dikembangkan menggunakan
metode prototyping sebanyak iterasi menggunakan framework Laravel. Berdasarkan hasil
pengujian yang dilakukan fungsi yang ada dalam sistem sudah berhasil diimplentasikan.
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Abstrak
Perangkat lunak R cukup dikenal dan populer untuk mengolah data spasial. Selain
dimanfaatkan untuk analisis data, R juga bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan teknik
geoprocessing pada data spasial. Pengolahan data spasial yang dilakukan melalui console R
seringkali menyulitkan pengguna khususnya yang tidak terlalu paham dengan script
pemrograman. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan sebuah antarmuka pada
program R yang sudah dibuat dengan menggunakan framework Shiny. Penelitian ini bertujuan
membangun sebuah antarmuka untuk operasi geoprocessing pada data spasial berbentuk
poligon pada R menggunakan framework Shiny. Penelitian ini berhasil mengembangkan
sebuah aplikasi yang dapat melakukan operasi geoprocessing khususnya intersect, union,
difference, dan exlusive or pada data spasial dalam bentuk shapefile dan sudah diujikan pada
data contoh dan data real. Aplikasi yang dibangun berhasil menggabungkan dua buah poligon
yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan operasi intersect, union, difference, dan
exclusive or.
Kata kunci: data spasial, geoprocessing, R, Shiny.
Abstract
R is a well-known and popular open source for spatial data processing. In addition for
data analysis, R is used to implement geoprocessing techniques on spatial data. Spatial data
processing through the R console may causes difficulties for users especially who do not
understand script programming. One of the solutions to overcome this problem is to provide
an interface for the R program using the Shiny framewok. This study aimed to develop the
application for processing spatial data using the operations of intersect, union, difference, and
exclusive or. The focus of this study is to give an application a simple interface using R
programming language and Shiny framework. The application was successfully tested to
perform geoprocessing operations using the sample spatial data and real spatial data in Riau
Province. The application was successsfull in combining two polygon that are provided by the
user using the operation intersect, union, difference, and exclusive or.
Keywords: data spatial, geoprocessing, R, Shiny.

PENDAHULUAN
Peta merupakan penyajian grafis dari sebagian atau seluruh permukaan bumi pada suatu
bidang datar dengan menggunakan suatu skala dan sistem proyeksi tertentu. Penyajian grafis
tersebut dapat direpresentasikan dengan menggunakan titik, garis, maupun poligon. Saat ini
sudah banyak cabang keilmuan yang menggunakan peta untuk menganalisis kondisi geografis
suatu wilayah, seperti menentukan daerah rawan longsor, daerah rawan kebakaran, ataupun
menentukan wilayah yang cocok untuk membuka lahan pertanian. Analisis tersebut dilakukan
dengan cara menggabungkan beberapa peta dengan tema tertentu ke dalam suatu peta tunggal
untuk diamati dan dianalisis. Teknik tersebut dikenal dengan map overlay. Map overlay
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merupakan sebuah teknik untuk menggabungkan beberapa peta dengan tema yang berbeda
menjadi sebuah peta tunggal yang memiliki atribut dan informasi dari beberapa peta yang
digabungkan tersebut. Beberapa teknik map overlay di antaranya dissolve, merge, clip,
intersect, union, dan assign data.
Saat ini banyak perangkat lunak yang mendukung penerapan teknik map overlay tersebut,
di antaranya adalah perangkat lunak Quantum GIS. Quantum GIS merupakan perangkat lunak
berbasis open source yang bisa digunakan untuk mengolah data spasial, baik itu data raster
maupun data vektor.
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan teknik overlay poligon khususnya
intersect, union, difference, dan exlusive or (XOR) menggunakan bahasa pemrograman R
dengan antarmuka menggunakan framework Shiny. Poligon adalah sebuah area yang ditandai
oleh beberapa garis yang saling terhubung dan berlubang (Gentleman et al. 2008). R merupakan
bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak berbasis open source untuk komputasi
statistik dan spasial (Cotton 2013). R selain dimanfaatkan untuk analisis data, juga bisa
dimanfaatkan mengimplementasikan fungsi geospasial yang sedang diteliti atau
dikembangkan.
Sebagai open source, R berkembang sangat pesat dan saat ini banyak modul (packages)
telah dikembangkan oleh para pengembang dari lingkungan SIG dari berbagai negara. R juga
sangat dikenal dengan kemampuan visualisasi grafiknya yang bahkan mengalahkan kualitas
grafik kebanyakan perangkat lunak berbayar (Lovelace dan Cheshire 2015). R sudah
mempunyai fitur-fitur seperti Rserve, Websock, dan Shiny untuk melakukan pengolahan
statistika spasial yang merupakan cabang dari statistika yang berfokus pada pemilihan model,
memprediksi data spasial yang diamati, dan berfokus pada lokasi spasial (Hinz et al. 2013).
Pemanfaatan R di kalangan para peneliti SIG belum sepopuler dengan perangkat lunak seperti
Open Geo dan Quantum GIS. Salah satu penyebabnya adalah karena R sebagian besar
menggunakan pendekatan skrip atau CLI, yang lebih cocok untuk para pengembang, bukan
para pengguna.
Usaha untuk membuat kemampuan R bisa diakses melalui menu grafis (GUI) telah
dimulai oleh beberapa pengembang untuk berbagai platform. Penelitian ini menggunakan
framework Shiny sebagai GUI dari fungsi intersect, union, difference, dan XOR yang tersedia
pada R untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan data spasial. Data yang digunakan
pada penelitian ini merupakan data contoh yang dibuat menggunakan perangkat lunak Quantum
GIS dan data real yaitu peta batas kabupaten di Provinsi Riau yang didapat dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Indonesia. Saat ini belum ada penelitian terkait tentang pembuatan antarmuka
pada fungsi yang terdapat di R khususnya operasi intersect, union, difference, dan XOR
menggunakan framework Shiny.

METODE
Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan penelitian yang ditunjukkan
oleh Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan penelitian
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Pengumpulan Data
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data contoh yang dibuat
menggunakan Quantum GIS. Data contoh yang dibuat merepresentasikan sebuah wilayah
dalam bentuk poligon dan disimpan dalam bentuk shapefile (shp). Selain menggunakan data
contoh, penelitian ini juga menggunakan data batas kabupaten di Provinsi Riau yang didapat
dari Badan Pusat Statistik Indonesia.
Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan dan
mendefinisikan batasan-batasan sistem. Analisis kebutuhan dari sistem yang akan dibuat antara
lain:
1 operasi intersect antara dua poligon
2 operasi union antara dua poligon
3 operasi difference antara dua poligon.
4 operasi XOR antara dua poligon.
5 antarmuka sederhana yang menampilkan hasil operasi intersect, union, difference, dan XOR
dari dua poligon.
Implementasi Overlay Poligon Menggunaan R
Intersect merupakan suatu teknik untuk memotong area overlapping dua buah poligon
dengan tujuan untuk mendapatkan kedua fitur yang ada pada kedua poligon tersebut. Union
merupakan suatu teknik untuk menggabungkan dua buah poligon atau lebih dengan tujuan
untuk mendapatkan kedua fitur yang ada di kedua poligon tersebut. Difference merupakan suatu
teknik untuk membuat sebuah tema baru dari overlay dua buah poligon yang salah satu dari
poligon tersebut berfungsi sebagai penghapus yang akan membuang bagian dari poligon yang
terletak di dalam poligon tersebut. Exlusive or merupakan suatu teknik untuk menghilangkan
area overlay pada dua poligon. Gambar 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut menunjukan ilustrasi dari
teknik intersect, union, difference, dan exclusive or.

Gambar 2. Operasi intersect antara dua poligon

Gambar 3. Operasi union antara dua poligon

Gambar 4. Operasi difference antara dua poligon
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Gambar 5. Operasi exclusive or antara dua poligon

Pembuatan Antarmuka Menggunakan Framwork Shiny
Modul R-shiny pada R merupakan modul yang dibuat oleh kelompok R studio dan dapat
dimanfaatkan untuk membuat menu web-GUI yang menggunakan antarmuka web grafis yang
bersifat interaktif yang dapat berinteraksi dengan R. Aplikasi Shiny tersusun atas komponen
server dan antarmuka yang terdapat dalam satu folder. Bagian server berisi instruksi yang
digunakan pada aplikasi yang disimpan dalam fail server.r (Beeley 2013). Server.r berisi uraian
dari semua perintah yang diminta untuk diproses R dan selanjutnya mengeluarkan hasilnya
sebagaimana yang diharapkan. Baris pertama pada fail server.r adalah library yang dibutuhkan
untuk membangun aplikasi. Pada aplikasi ini, diperlukan library Shiny untuk menampilkan peta
pada bahasa R. Bagian antarmuka berisi kode yang digunakan untuk membuat form input
maupun form output.
Pengujian Sistem
Tahap yang terakhir yaitu pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan
metode black box. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan sistem berjalan sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan data
contoh dan data real.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan Data
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data contoh yang dibuat
menggunakan Quantum GIS. Data contoh yang dibuat merepresentasikan sebuah wilayah
dalam bentuk poligon dan disimpan dalam bentuk shapefile. Berikut langkah-langkah untuk
membuat poligon pada Quantum GIS:
1 Untuk membuat layer baru bisa menggunakan New Shapefile Layer pada menu yang
terdapat pada tab Layer
2 Memilih tipe layer yang akan dibuat, CRS yang digunakan dan atribut yang akan dibuat pada
form yang muncul
3 Poligon sudah bisa dibuat pada layer yang disediakan
Selain menggunakan data contoh, penelitian ini juga menggunakan data batas kabupaten
di Provinsi Riau yang didapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia.
Analisis Kebutuhan
1
2
3
4
5

Analisis kebutuhan sistem yang dibuat antara lain:
Operasi intersect antara dua poligon. Operasi ini bertujuan memotong area overlapping dua
buah poligon untuk mendapatkan kedua fitur yang saling overlap di kedua poligon tersebut.
Operasi union antara dua poligon. Operasi ini bertujuan menghasilkan poligon baru dengan
bentuk dan atribut dari dua buah poligon yang saling overlay.
Operasi difference antara dua poligon. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan bagian
poligon dengan poligon yang lain dengan bentuk tertentu.
Operasi exclusive or antara dua poligon. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan bagian
yang saling overlay antar dua poligon.
Tampilan antarmuka sederhana yang menampilkan hasil operasi intersect, union, difference,
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dan exclusive or.
Kebutuhan sistem selanjutnya diimplementasikan menggunakan R.
Implementasi Overlay Poligon Menggunakan R
Setelah data terkumpul tahapan selanjutnya adalah implementasi operasi operasi
intersect, union, difference dan exclusive or menggunakan R. Implementasi ini menggunakan
data contoh dan data batas kabupaten di Provinsi Riau dan batas wilayah Kabupaten Indragiri
Hilir. Pada implementasi menggunaan R ini, data masih dibaca secara manual. Operasi operasi
intersect, union, difference, dan exclusive or dua buah poligon menggunakan bahasa
pemrograman R dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya:
1 Pembacaan data shapefile ke dalam R spatial data frame object.
2 Definisi proyeksi input menggunakan sintaks proj4string. Proj4string merupakan
sintaks untuk mengatur atau mengambil atribut proyeksi dari class yang terdapat pada data
spasial.
3 Pengubahan spasial data frame object menjadi objek PBSmapping menggunakan sintaks
combinePolys dan SpatialPolygons2 PolySet. SpatialPolygons2PolySet berfungsi
untuk mengkonversi spatial polygon class ke dalam polySet class agar sesuai dengan
package yang terdapat pada PBSmapping.
4 Penggabungan dua buah objek PBSmapping menjadi satu buah PBSmapping objek dengan
menggunakan sintaks combinePolys dan joinPolys. CombinePolys berfungsi untuk
menggabungkan beberapa poligon menjadi satu buah poligon, sedangkan joinPolys
berfungsi untuk menggabungkan dua buah polySet class menggunakan operasi logika
operasi intersect, union, difference, dan exclusive or.
5 Visualisasi hasil penggabungan dengan menggunakan fungsi plotPolys
6 Pembuatan hasil penggabungan menjadi shapefile baru menggunakan fungsi
writePolyShape. Fungsi WritePolyShape digunakan untuk menulis data dari
SpatialPolygonsDataFrame objek menjadi sebuah shapefile.
Pembuatan Antarmuka Menggunakan Framework Shiny
Setelah implementasi menggunakan R, selanjutnya operasi-operasi poligon overlay yang
telah dibuat akan dibangun sebuah antarmuka menggunakan framework Shiny. Framework
Shiny berfungsi membuat antarmuka yang memungkinkan pengembang membuat halaman web
interaktif sehingga kemampuan R yang pada dasarnya bersifat CLI bisa diakses melalui menu
web secara GUI web. Hasil implementasi rancangan antarmuka menggunakan framework Shiny
dapat dilihat pada Gambar 6. Implementasi ke dalam kode program dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut.
Pembacaan Data Input (Shapefile)
Berbeda dengan implementasi pada R sebelumnya, shapefile yang digunakan akan
dibuat dinamis, atau data yang digunakan berasal dari pengguna. Sistem akan menerima dua
buah shapefile yang dimasukan oleh pengguna dan kemudian mengeksekusi data tersebut.
Fungsi yang digunakan adalah readShapeSpatial yang berfungsi untuk membaca data
shapefile yang dimasukkan dan disimpan pada parameter shpFile. Parameter shpFile akan
dikembalikan dan nilainya akan disimpan pada parameter uploadShpfile. Komponen shapefile
yang harus diunggah adalah main file (.shp), index file (.shx), dan dBASE table (.dbf). Tabel
dBASE mengandung fitur atribut dengan satu record tiap fitur (ESRI 1998). Sistem proyeksi
dari fail yang diunggah adalah WGS 84, jika bukan maka sistem akan mengubah sistem
proyeksi fail yang diunggah menjadi WGS 84.
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Gambar 6. Antarmuka aplikasi menggunakan Shiny

Visualisasi Data Input
Setelah shapefile berhasil diunggah, tahapan selanjutnya adalah menampilkan data dan
peta dari kedua shapefile tersebut. Untuk menampilkan data dari shapefile digunakan sintaks
summary dan menampilkan peta dengan menggunakan sintaks plotmap. Tampilan ringkasan
data poligon yang berhasil diunggah dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar 7 berisi tipe class,
minimum dan maksimum koordinat, tipe proyeksi dan atribut dari shapefile yang diunggah.
Penggabungan Dua Buah Poligon
Tahapan selanjutnya adalah membuat fungsi utama dari sistem ini, yaitu menggabungkan
dua buah shapefile yang dimasukan oleh pengguna menjadi shapefile tunggal.

Gambar 7. Ringkasan data dari poligon yang berhasil diunggah

Pembuatan Shapefile Baru Untuk Poligon Hasil Penggabungan
Setelah operasi intersect, union, difference, dan exclusive or berhasil dilakukan tahapan
selanjutnya adalah membuat shapefile baru dari hasil intersect, union, difference, dan exclusive
or dengan menggunakan sintaks writePolyShape(shp, "nama.shp"). Poligon hasil
penggabungan yang dilakukan oleh sistem, datumnya belum ditetapkan.
Hasil Akhir Aplikasi
Tahapan implementasi antarmuka menggunakan framework Shiny menghasilkan sebuah
sistem yang dapat membaca dua buah shapefile yang dimasukkan pengguna dan menampilkan
informasi dari shapefile yang dimasukkan tersebut baik berupa summary data maupun berupa
peta. Sistem memiliki empat operasi overlay poligon yaitu intersect, union, difference, dan
exclusive or yang dapat dioperasikan pada shapefile yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem
juga memungkinkan pengguna untuk dapat mengunduh fail baru hasil dari operasi intersect,
union, difference, dan exclusive or tersebut dalam bentuk shapefile. Hasil dari summary data
dan poligon hasil operasi intersect, union, difference, dan exclusive or dapat dilihat pada
Gambar 8, 9, 10, dan 11.
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Gambar 8. Summary data hasil operasi intersect

Gambar 9. Poligon hasil operasi intersect

Gambar 10. Summary data hasil operasi union

Gambar 11. Poligon hasil operasi union

Tahap terakhir dalam pembuatan aplikasi yaitu pengujian. Pada tahap ini dilakukan
pengujian menggunakan metode black box. Tujuan dari pengujian untuk memastikan sistem
berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Pengujian sistem dilakukan dalam tiga
tahapan, tahapan pertama adalah pengujian fungsi unggah file, tahapan kedua adalah pengujian
dengan dua poligon yang saling overlay, dan tahapan yang ketiga adalah pengujian dengan dua
poligon yang tidak saling overlay. Gambar 12 menunjukkan tampilan aplikasi untuk upload
input 1 dan upload input 2 yang berhasil dilakukan. Gambar 13 menunjukkan operasi intersect
pada poligon yang tidak saling overlay.

Gambar 12. Tampilan aplikasi upload data

Gambar 13. Tampilan aplikasi untuk operasi Intersect pada poligon
yang tidak saling overlay

Skenario pengujian operasi overlay dengan dua poligon yang saling overlay dapat dilihat
pada Tabel 1, dan skenario pengujian operasi overlay dengan dua poligon yang tidak saling
overlay dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil pengujian dapat dinyatakan bahwa sistem berhasil membaca fail yang
dimasukkan pengguna dan menampilkannya dalam bentuk poligon serta summary data. Sistem
juga berhasil melakukan operasi intersect, union, difference, dan exclusive or pada poligon yang
saling overlay dari yang dimasukan pengguna.
Tabel 1. Pengujian sistem dengan poligon yang saling overlay
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Pengujian
Menjalankan fungsi
Intersect
Menjalankan fungsi
Union
Melihat summary data
hasil intersect dan
union
Membuat shapefile
baru dari hasil
agregasi

Skenario

Hasil yang diharapkan

Pengguna melakukan operasi
intersect menggunakan
poligon yang saling overlay
Pengguna melakukan operasi
union menggunakan poligon
yang saling overlay
Pengguna melihat summary
data shapefile yang berhasil
di-intersect dan di-union

Sistem melakukan operasi intersect
pada dua poligon yang saling overlay

Pengguna menekan menu
unduh shapefile untuk
membuat shapefile baru dari
hasil agregasi

Hasil
pengujian
Berhasil

Sistem melakukan operasi union pada
dua poligon yang saling overlay

Berhasil

Menampilkan summary data shapefile
yang berhasil di-intersect dan diunion. Hasil pengujian dapat dilihat
pada Gambar 8 dan Gambar 10
Shapefile baru berhasil dibuat

Berhasil

Berhasil

Tabel 2. Pengujian sistem dengan poligon yang tidak saling overlay

Pengujian

Skenario

Menjalankan
fungsi Intersect

Pengguna melakukan operasi
intersect menggunakan poligon
yang tidak saling overlay

Menjalankan
fungsi Union

Pengguna melakukan operasi
union menggunakan poligon yang
tidak saling overlay

Hasil yang diharapkan
Sistem gagal melakukan operasi
intersect pada dua poligon yang tidak
saling overlay. Hasil pengujian dapat
dilihat pada Gambar 13.
Sistem melakukan operasi union pada
dua poligon yang tidak saling overlay

Hasil
pengujian
Berhasil

Berhasil

SIMPULAN
Penelitian telah berhasil melakukan operasi overlay poligon khususnya intersect, union,
difference, dan exclusive or pada data buatan dan data real dengan menggunakan bahasa
pemrograman R. Penelitian ini juga berhasil membangun antarmuka untuk fungsi
geoprocessing yang terdapat di R khususnya intersect, union, difference, dan exclusive or
menggunakan framework Shiny dan menyimpan hasil penggabungan poligon ke dalam sebuah
shapefile baru. Aplikasi ini juga telah diujikan dengan menggunakan metode black box dalam
tiga tahapan pengujian, yaitu tahapan unggah file, tahapan operasi intersect, union, difference,
dan exclusive or pada poligon yang saling overlay, dan tahapan operasi intersect, union,
difference, dan exclusive or pada poligon yang tidak saling overlay. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun dapat digunakan untuk melakukan geoprocessing
yang terdapat di R khususnya intersect, union, difference, dan exclusive or menggunakan data
yang dimasukkan oleh pengguna.
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Abstrak
Perkembangan teknologi perangkat genggam (smartphone) yang pesat membuat lebih dari
100 juta pengguna smartphone lebih leluasa mengakses aplikasi melalui perangkat genggam
mereka. PT Versa Technology sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan
teknologi informasi memiliki sistem pemesanan tiket maskapai yang bergerak pada segmen B2C
(Business to Customers) bernama Siptiket. Sistem Siptiket berjalan pada platform web yang dapat
diakses dengan web browser, namun pada praktiknya aplikasi sulit untuk diakses pada perangkat
mobile. Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi mobile dari sistem Siptiket sebagai interface pada
pengguna smartphone. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga iterasi metode
pengembangan sistem prototyping. Berdasarkan hasil komunikasi dengan stakeholder, aplikasi
harus dapat dijalankan pada sistem operasi smartphone yaitu Android dan iOS. Untuk
mempersingkat waktu pengembangan aplikasi digunakan framework IONIC yang berbasis
AngularJS. Komunikasi dengan engine Siptiket pada platform web menggunakan protokol HTTP
dengan model arsitektur komunikasi Representational State Tranfer (REST). JSONP digunakan
pada method POST dan GET untuk menghindari access control origin pada engine. Pengujian
aplikasi dilakukan dengan metode black-box. Dari hasil pengujian selama tiga iterasi, seluruh fungsi
pada aplikasi dapat dijalankan dengan baik. Aplikasi yang dibuat dapat diunduh ke perangkat
Android melalui PlayStore dan iOS melalui App Store.
Kata Kunci: Aplikasi IONIC Prototyping REST Smartphone.
Abstract
The growth of mobile technology (smartphone) makes more than 100 million smartphone
users free to access applications through their handheld devices. PT Versa Technology that
engaged in information technology development has an airline ticketing system on B2C
(Business to Customers) segment named Siptiket. Siptiket system runs on web platforms
accessed through web browser, accessing application is difficult on mobile devices. This study
developed a mobile application of Siptiket as interface on smartphone. Development was done
using three iteration of prototyping system development method. Based on the results of
communication with stakeholders, the application must be able to running on two smartphone
operating systems, Android and iOS. To shorten development time IONIC framework based on
AngularJS used to develop application. To communicate with Siptiket engine on web platform
used HTTP protocol with Representational State Tranfer (REST) communications architecture
model. JSONP used in POST and GET method to avoid access control origin in the engine.
Application testing done by black-box method. The test result of three iterations, show that all
functions in application running correctly. Applications created can be downloaded to Android
via PlayStore and iOS via App Store.
Keywords: Apps IONIC Prototyping REST Smartphone.

PENDAHULUAN
Telepon pintar (smartphone) merupakan salah satu perangkat yang banyak digunakan
oleh masyarakat Indonesia. Terdapat lebih dari 100 juta pengguna smartphone aktif di
Indonesia (Rahmayani 2015). Selain digunakan sarana komunikasi, smartphone juga dapat
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digunakan sebagai perangkat untuk komputasi karena telah dilengkapi dengan sistem operasi.
Dengan dilengkapi dengan akses internet, memungkinkan smartphone menjadi salah satu
pilihan perangkat untuk mengakses sistem secara online baik melalui web browser maupun
melalui aplikasi native.
PT Versa Technology merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
pengembangan teknologi informasi. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan telah
memiliki beberapa produk, salah satu di antaranya adalah sistem pemesanan dan pembelian
tiket maskapai bernama Siptiket yang bergerak pada segmen B2C (Business to Customers).
Sistem Siptiket berjalan pada platform web dan dapat diakses melalui web browser pada
perangkat yang terhubung ke jaringan. Namun sistem ini cukup sulit untuk diakses melalui
smartphone dikarenakan kurangnya kompatibilitas sistem untuk menyesuaikan tampilan
dengan ukuran layar smartphone yang relatif kecil.
Sistem Siptiket berjalan dengan skema back-end dan front-end, oleh karena itu sistem ini
memiliki engine untuk mengolah dan tampilan yang terpisah. Sistem front-end dan back-end
pada Siptiket saling berkomunikasi menggunakan model arsitektur REST (REpresentational
State Transfer). Model arsitektur REST menawarkan pengidentifikasian sumber daya yang
didistribusikan pada jaringan menggunakan URI (Uniform Resource Identifier) sedangkan
untuk protokol komunikasi data digunakan HTTP (Xiao-Ling 2014). Dengan demikian engine
Siptiket dapat digunakan tanpa harus menggunakan sistem front-end yang tersedia.
Sebelumnya Wang et al (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “Design a New
Mobile Optimized Application Architecture for M-Learning”. Pada penelitiannya Wang et al
(2017) berhasil mengimplementasikan framework IONIC pada pengembangan aplikasi lintas
platform untuk M-Learning dan pengembangan aplikasi industri elektronik. Penelitiannya juga
membuktikan bahwa penggunaan IONIC dapat meningkatkan performa dan menyelesaikan
masalah aksesibilitas perangkat keras pada aplikasi berbasis web.
Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi mobile sebagai interface dari sistem Siptiket
pada smartphone. Aplikasi berjalan pada platform Android dan iOS. Aplikasi dikembangkan
menggunakan framework hybrid application IONIC. IONIC merupakan kerangka
pengembangan berbasis HTML5. IONIC menggunakan HTML5, JavaScript, CSS dan teknologi
lainnya untuk membuat aplikasi mobile yang mendekati pengalaman native. IONIC
menggunakan cordova untuk mengakses API native dari sistem operasi pada smartphone (Yang
et al 2017). Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk: (i) membuat aplikasi mobile Siptiket
pada smartphone, (ii) menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat berjalan pada platform Android
dan iOS, (iii) membuat aplikasi Android dan iOS menggunakan framework IONIC.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan metode pengembangan sistem
prototyping yang dikemukakan oleh Pressman (2010). Penelitian ini membahas setiap tahapan
dari iterasi yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi hingga aplikasi dinyatakan layak oleh
stakeholder untuk dipublikasikan.

METODE
Data Penelitian
Data penelitian yang digunakan adalah data dokumentasi REST API (Application
Programming Interface) dari engine Siptiket. Dokumentasi ini menjelaskan tentang bentuk
komunikasi data antara client side dan server side dari sistem Siptiket melalui protokol HTTP.
Skema komunikasi dengan model arsitektur REST diilustrasikan pada Gambar 1 (kiri).
Tahapan Penelitian
Aplikasi mobile Siptiket dikembangkan mengikuti metode prototyping menurut
Pressman (2010). Metode prototyping terdiri atas lima tahapan untuk setiap iterasi yang
dilakukan. Tahapan pada metode prototyping meliputi communication, quick plan, modelling
quick design, construction of prototyping, dan deployment, delivery and feedback. Alur dari
metode prototyping diilustrasikan pada Gambar 1 (kanan).
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Gambar 1. Skema model arsitektur REST (kiri), Alur tahapan metode prototyping (kanan)

Communication – Pada tahapan ini dilakukan wawancara dengan stakeholder untuk
mendefinisikan aplikasi yang dibuat. Selain itu tahapan ini juga dilakukan untuk mengetahui
kebutuhan stakeholder terhadap aplikasi yang dibuat. Kemudian dapat didefinisikan
pengguna dari aplikasi dan task yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi yang dibuat.
Quick plan – Tahapan ini meliputi pendefinisian use case diagram dari aplikasi
berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder. Setiap use case memiliki proses bisnis
yang berbeda, oleh karena itu didefinisikan activity diagram untuk menjabarkan aktivitas
yang dilakukan oleh pengguna pada setiap use case. Activity diagram merupakan diagram
perilaku yang menunjukkan aliran kontrol atau objek dengan penekanan kepada urutan dan
kondisi aliran (Booch et al 2015). Pada tahapan ini juga didefinisikan class diagram. Class
diagram menerangkan tentang abstraksi dari objek yang akan ditangani oleh aplikasi dan
bagaimana hubungan dari objek-objek tersebut pada aplikasi yang dibuat (O’Docherty 2005).
Modelling quick design – Pada tahapan ini didefinisikan sequence diagram dan mockup dari halaman aplikasi yang dibuat. Sequence diagram mendefinisikan interaksi antara
objek pada aplikasi dengan berfokus kepada message yang dipertukarkan selama interaksi
objek. Mock-up merupakan desain awal dari halaman-halaman pada aplikasi yang
mendefinisikan input, output, serta kontrol pada aplikasi.
Construction of prototype – Konstruksi prototipe dilakukan dengan menggunakan
framework IONIC. Pembuatan prototipe meliputi pembuatan tampilan dan pembuatan logic
dari aplikasi. Elemen-elemen tampilan yang terdapat pada IONIC digunakan sesuai
kebutuhan berdasarkan mock-up yang telah didefinisikan. Fitur AngularJS pada IONIC juga
digunakan untuk membuat logic dari aplikasi yang dibuat.
Deployment, delivery and feedback – Pengujian aplikasi dilakukan dengan metode
black-box. Metode pengujian black-box berfokus kepada sisi fungsional pada aplikasi
khususnya input dan output aplikasi tanpa melakukan pengujian algoritme. Selain itu aplikasi
juga dianalisis oleh stakeholder untuk mengetahui apakah aplikasi sudah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan stakeholder dan apakah aplikasi sudah dapat diluncurkan.

Lingkungan Pengembangan
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lingkungan pengembangan Laptop HP 430
melakukan penelitian ini antara lain Visual Studio Code, Mozilla Firefox, Advance REST
Client, NodeJS v6.1.0, Terminal CMD Windows 10, Android Studio, Power Designer, Draw.io,
Screen Recorder, dan XCode.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Iterasi 1
Communication
Wawancara dilakukan dengan direktur utama PT Versa Technology sebagai
representatif dari PT Versa Technology. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara
tidak terstruktur di mana pertanyaan tidak ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan yang
diajukan saat wawancara meliputi tentang pendefinisian aplikasi yang dibuat dan
kebutuhan stakeholder dari aplikasi. Dari hasil wawancara dapat didefinisikan aplikasi
yang dibuat adalah aplikasi mobile Siptiket yang merupakan interface dari sistem Siptiket
pada smartphone. Aplikasi menggunakan engine Siptiket sebagai backend. Aplikasi dapat
berjalan pada dua sistem operasi smartphone dengan maket share terbesar, yakni Android
dan iOS.
Stakeholder membutuhkan aplikasi untuk dapat melakukan pemesanan tiket pada
engine Siptiket. Kemudian dianalisis aplikasi serupa atas rekomendasi dari stakeholder
untuk mengetahui pengguna dan task-task yang dapat dilakukan pada aplikasi. Hasil
analisis task-taks yang dapat dilakukan pada aplikasi serupa dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengguna dan Task yang Dapat Dilakukan

Pengguna
Customer Siptiket

Task
Memilih bandara
Memilih tanggal penerbangan
Memilih jumlah penumpang
Mencari jadwal penerbangan
Memilih jadwal penerbangan
Memasukkan data penumpang
Memasukkan data kontak
Melakukan pemesanan tiket
Melihat rincian hasil pemesanan tiket

Quick Plan
Kebutuhan-kebutuhan dasar sistem yang telah didefinisikan, dianalisis untuk kemudian
dibuat use case diagram. Use case diagram mendefinisikan fitur-fitur yang terdapat pada
aplikasi dan pengguna yang dapat menggunakan fitur tersebut. Sebagai perincian proses bisnis
dari setiap use case, activity diagram juga didefinisikan. Activity diagram mendefinisikan alur
proses bisnis yang dilalui oleh pengguna pada use case yang dilakukan. Pada tahapan ini juga
didefinisikan class diagram berdasarkan analisis lebih lanjut dari activity diagram. Class
diagram menerangkan tentang abstraksi dari objek yang terlibat dalam proses bisnis serta
hubungan antara objek-objek tersebut dalam proses bisnis yang dilakukan. Use case, activity dan
class diagram pada aplikasi diilustrasikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Modelling quick design
Modelling quick design terbagi atas dua tahapan, yakni pemodelan user interface dan
pemodelan logic dari aplikasi yang dibuat. Pemodelan user interface dilakukan dengan
mendefinisikan mock-up dari aplikasi, sedangkan pemodelan logic dari aplikasi dilakukan
dengan mendefinisikan sequence diagram. Pada aplikasi terdapat empat halaman utama,
yakni halaman pencarian penerbangan, halaman jadwal penerbangan, halaman pemesanan
tiket penerbangan dan halaman hasil pemesanan tiket penerbangan.
Halaman pencarian penerbangan menangani use case memilih bandara, memilih
tanggal penerbangan dan memilih jumlah penumpang. Halaman jadwal penerbangan
menangani use case mencari dan memilih jadwal penerbangan. Use case memasukkan data
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penumpang dan memasukkan data kontak serta memesan tiket ditangani oleh halaman
pemesanan tiket penerbangan. Sedangkan halaman hasil pemesanan tiket menangani use
case melihat hasil pemesanan. Mock-up dari halaman-halaman pada aplikasi dapat dilihat
pada Gambar 4.

Gambar 2. Use case diagram (kiri) dan Activity diagram (kanan)
Http : 2
HomeCtrl : 2
- app_name
: string
- search_params : SearchParams
- airports
: array
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

startUp ()
chooseAirport ()
openChooseAirport ()
closeChooseAirport ()
openDatepicker ()
selectDate ()
closeDatepicker ()
changePassenger ()
findSchedule ()
requestSchedule ()
getAirport ()

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void

- url
: string
- params : string
- option : string
+ get ()
+ post ()

Modal : 2
+
+
+
+
+

fromTemplate ()
: Modal
fromTemplateURL () : Modal
hide ()
: void
remove ()
: void
show ()
: void

Gambar 3. Sebagian class diagram

Halaman pencarian penerbangan menangani use case memilih bandara, memilih
tanggal penerbangan dan memilih jumlah penumpang. Halaman jadwal penerbangan
menangani use case mencari dan memilih jadwal penerbangan. Use case memasukkan data
penumpang dan memasukkan data kontak serta memesan tiket ditangani oleh halaman
pemesanan tiket penerbangan. Sedangkan halaman hasil pemesanan tiket menangani use
case melihat hasil pemesanan. Mock-up dari halaman-halaman pada aplikasi dapat dilihat
pada Gambar 4.
Logic aplikasi didefinisikan melalui sequence diagram untuk setiap use case yang
dilakukan. Sequence diagram dibentuk berdasarkan activity diagram dan class diagram.
Sequence diagram menerangkan tentang interaksi antar objek yang terdapat pada aplikasi
dengan berfokus pada pertukaran message antar objek selama proses bisnis berlangsung.
Salah satu sequence diagram yakni pencarian jadwal penerbangan dapat dilihat pada Gambar 5.
Construction of prototyping
Setelah dilakukan pemodelan perancangan cepat, prototipe aplikasi dikonstruksi pada
tahapan Construction of Prototyping. Pada tahapan ini digunakan IONIC sebagai kerangka
kerja. Bagian controller dikonstruksi menggunakan bahasa pemrograman JavaScript
sedangkan bagian tampilan dikonstruksi menggunakan HTML dan CSS.
Pada konstruksi controller digunakan API (Application Programming Interface) yang
terdapat pada engine Siptiket. API yang digunakan antara lain adalah API untuk
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meregistrasikan pencarian penerbangan, mendapatkan hasil pencarian jadwal penerbangan
secara berkala, dan memesan tiket untuk jadwal penerbangan terpilih. Proses konstruksi
bagian controller dari aplikasi didasarkan pada sequence diagram dan class diagram yang
telah didefinisikan pada tahapan sebelumnya.

Gambar 4. (dari kiri ke kanan) Mock-up halaman pencarian penerbangan, halaman jadwal penerbangan dan halaman
pemesanan tiket penerbangan

Gambar 5. Sequence diagram pencarian jadwal penerbangan

Komunikasi dengan API menggunakan model arsitektur REST, di mana resource
(sumber daya) didapatkan menggunakan URI tertentu menggunakan protokol HTTP. Pada
engine Siptiket hanya origin dari web front-end Siptiket yang diberikan kontrol akses
terhadap data engine. Untuk itu digunakan method JSONP pada AngularJS yang telah
termuat dalam framework AngularJS yang terdapat pada IONIC untuk melakukan
komunikasi antar aplikasi dengan engine Siptiket. Komunikasi dilakukan pada proses latar
aplikasi secara asynchronous. Komunikasi dengan method JSONP pada AngularJS
memungkinkan aplikasi untuk mengakses sumber daya pada engine meski berada pada
domain yang berbeda dan tidak memiliki access control terhadap sumber daya pada engine.
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State pada aplikasi dibuat dengan menggunakan method state yang terdapat pada
AngularJS. State mengkonfigurasi nama state, url dan views dari state pada aplikasi. Contoh
salah satu block state pada aplikasi adalah state yang mengonfigurasi halaman awal yang
merupakan halaman pencarian jadwal penerbangan. Kode yang digunakan adalah sebagai
berikut.
angular.state(home', {
url: '/home',
views: {
'home': {
templateUrl: 'templates/home.HTML',
controller: 'HomeCtrl'
}
}
})

Controller pada aplikasi dibuat menggunakan method controller pada AngularJS.
Pembuatan controller dilakukan dengan menggunakan kode sebagai berikut.
angular.controller(
//nama controller//,
function(//depedensi controller//) {
//fungsi untuk menginisiasi objek controller//
}
)

Halaman-halaman pada aplikasi dibuat menggunakan komponen-komponen CSS yang
terdapat pada IONIC. Komponen CSS pada IONIC diaplikasikan pada tag HTML
menggunakan atribut class pada tag HTML. Konstruksi halaman pada aplikasi didasarkan
pada mock-up yang didefinisikan di tahapan sebelumnya. Hasil dari konstruksi halaman dapat
dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. (dari kiri ke kanan) halaman pencarian penerbangan, halaman jadwal penerbangan dan halaman pemesanan tiket
penerbangan

Deployment, delivery and feedback
Prototipe dari aplikasi yang telah dikonstruksi kemudian diberikan kepada stakeholder
untuk diuji dan dievaluasi pada tahapan deployment, delivery, and feedback. Pengujian
dilakukan secara black-box dan berfokus kepada task yang telah didefinisikan dari tahapan
komunikasi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh task yang terdapat pada use case diagram
berhasil dijalankan. Untuk detail hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil evaluasi dari stakeholder didapatkan kebutuhan-kebutuhan lain
pengguna terhadap aplikasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah dapat melihat
detail penerbangan sebelum memilih jadwal penerbangan, dapat melakukan payment request
untuk melakukan pembayaran tiket yang telah dipesa , dan dapat melakukan switch pada
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bandara asal dan tujuan yang telah dipilih. Hasil dari evaluasi prototipe pada iterasi satu akan
menjadi landasan untuk dilakukannya iterasi kedua.
Tabel 2. Hasil Pengujian Prototipe pada Iterasi 1

No
1

Pengujian
Memilih bandara

2

Memilih tanggal
penerbangan

3

Memilih jumlah
penumpang

4

Mencari jadwal
penerbangan

5

Memilih jadwal
penerbangan

6

Menginputkan data
penumpang
Menginputkan data
kontak

7

8

Melakukan
pemesanan

Skenario
Memilih bandara
dari list bandara
Memilih tanggal
penerbangan dari
tanggal yang
tersedia
Memilih jumlah
penumpang pada
popup yang
tersedia
Menjalankan
fungsi pencarian
jadwal
Memilih salah
satu jadwal yang
tersedia

Menjalankan
fungsi pemesanan

Hasil yang Diharapkan
Bandara pada halaman
beranda sesuai dengan pilihan
Tanggal penerbangan pada
halaman beranda sesuai
dengan pilihan

Hasil Uji
Berhasil

Jumlah masing-masing
penumpang sesuai dengan
pilihan

Berhasil

Jadwal ditemukan sesuai
dengan parameter yang dipilih

Berhasil

Diarahkan ke halaman
pemesanan beserta dengan
jadwal yang dipilih
Data penumpang tersimpan
pada aplikasi
Data tersimpan pada aplikasi
dan data yang tidak valid
dapat terdeteksi
Diarahkan ke halaman hasil
pemesanan dan dapat
menampilkan peringatan
apabila pemesanan gagal
diproses

Berhasil

Berhasil

Berhasil
Berhasil

Berhasil

Iterasi 2
Communication, quick plant, modelling quick design dan construction of prototyping
Tahapan komunikasi pada iterasi kedua dilakukan bersamaan dengan tahapan
deployment, delivery and feedback di iterasi pertama. Kebutuhan-kebutuhan pengguna yang
didapat dari stakeholder pada evaluasi didefinisikan pada use case diagram. Selain itu juga
didefinisikan proses bisnis dari use case yang ditambahkan pada activity diagram yang
kemudian dapat merumuskan kelas-kelas yang perlu ditambahkan pada aplikasi.
Penambahan kelas pada aplikasi meliputi penambahan method pada kelas HomeCtrl,
penambahan method untuk menampilkan detail penerbangan pada kelas FlightResultCtrl
dan penambahan kelas PaymentCtrl sebagai controller dari halaman pembayaran.
Berdasarkan perubahan class diagram dan activity diagram, didefinisikan sequence diagram
untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai method-method dan kelas yang ditambahkan.
Kemudian dilakukan perancangan mock-up untuk halaman detail penerbangan dan halaman
pembayaran.
Halaman detail penerbangan dirancang sebagai sebuah modal pada halaman jadwal
penerbangan. Untuk mengakses modal digunakan tombol yang disembunyikan di belakang
jadwal penerbangan yang akan ditampilkan detailnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari
pengguna men-trigger fungsi pemilihan jadwal penerbangan saat akan mengakses halaman
detail penerbangan.
Mengakses tombol detail penerbangan dapat dilakukan dengan cara melakukan swipe
gesture ke kiri terhadap jadwal penerbangan. Pada bagian kanan jadwal penerbangan
diberikan ikon berupa tiga garis vertikal guna menandakan bahwa jadwal penerbangan dapat
di-swipe ke arah kiri. Hal ini mengadaptasi dari perangkat keras yang menggunakan texture
bergaris pada bagian yang dapat dibuka dengan menggeser penutup seperti halnya pada
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bagian kotak baterai pada remote televisi. Kemudian dilakukan pembuatan prototipe sesuai
dengan squence diagram dan mock-up yang telah didefinisikan. Desain mock-up dari
halaman jadwal penerbangan, perubahan use case diagram dan hasil konstruksi halaman
jadwal penerbangan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Mock-up halaman jadwal penerbangan dan perubahan pada use case diagram

Deployment, delivery and feedback
Prototipe aplikasi kembali diberikan kepada stakeholder untuk diuji dan dievaluasi.
Dari hasil pengujian, seluruh use case berdasarkan hasil communication pada iterasi ke dua
berhasil dilakukan. Dari evaluasi oleh stakeholder, stakeholder menginginkan agar
pengguna dapat melihat hasil pemesanan yang mereka lakukan sebelumnya untuk disimpan
dan pengguna juga dapat mencari pemesanan berdasarkan kode pemesanan dan nama
belakang kontak pemesan. Selain itu, pada aplikasi juga disediakan halaman yang
menerangkan tentang kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi permasalahan pada
aplikasi. Ketiga permintaan stakeholder merupakan landasan untuk dilakukannya iterasi
ketiga pada penelitian ini.
Iterasi 3
Communication, quick plant ,modelling quick design dan construction of prototyping
Berdasarkan evaluasi pada iterasi kedua, dilakukan pendefinisian use case diagram,
activity diagram dan class diagram untuk iterasi ketiga. Permasalahan yang ditemui pada
saat dilakukannya perancangan pada fungsi untuk melihat kembali hasil pemesanan pada
aplikasi. Pada engine Siptiket pemesanan hanya dapat dicari menggunakan kode pemesanan
dan nama belakang kontak pemesan. Hal ini dikarenakan tidak adanya fungsi autentikasi
pada engine Siptiket sehingga pemesanan tidak dapat dilacak berdasarkan pengguna
tertentu.
Untuk itu hasil pemesanan disimpan pada penyimpanan lokal perangkat yang terinstal
aplikasi. Hasil pemesanan disimpan dalam bentuk string JSon karena penyimpanan lokal
menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Key dari data tersimpan merupakan
index urutan dari data sedangkan value merupakan bentuk string JSon dari data.
Berdasarkan activity diagram dan class diagram kemudian didefinisikan sequence
diagram sebagai dasar dari konstruksi prototipe aplikasi. Untuk tampilan aplikasi
ditambahkan beberapa halaman meliputi halaman riwayat pemesanan, halaman pencarian
pemesanan dan halaman tentang aplikasi. Halaman-halaman ini termasuk halaman awal
akan dibentuk dalam tab-tab halaman pada aplikasi. Indikator tab terletak pada bagian bawah
halaman. Pada saat pengguna menjalankan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan pada
tab pencarian penerbangan, yang sebelumnya merupakan halaman awal dari aplikasi.
Kemudian dilakukan konstruksi prototipe didasarkan kepada sequence diagram dan mockup
yang telah didefinisikan.
Deployment, delivery and feedback
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Prototipe pada iterasi ketiga kembali diberikan kepada stakeholder untuk diuji dan
dievaluasi. Berdasarkan hasil pengujian, pencarian pemesanan berdasarkan kode pemesanan
dan nama belakang kontak pemesan, serta penyimpanan riwayat pemesanan pada perangkat
berhasil dilakukan. Sedangkan halaman tentang aplikasi menampilkan versi, nama aplikasi,
nama provider aplikasi serta kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi permasalahan
dalam pemesanan tiket pesawat.
Berdasarkan hasil evaluasi dari stakeholder, aplikasi dinyatakan telah memenuhi
semua kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder. Aplikasi kemudian diluncurkan pada
playstore menggunakan akun resmi PT Versa Technology bagi pengguna Android.
sedangkan untuk peluncuran pada App Store bagi pengguna iOS ditunda terlebih dahulu
dikarenakan proses dari verifikasi perusahaan belum dapat diselesaikan.

SIMPULAN
Pada penelitian ini kebutuhan stakeholder terhadap aplikasi mobile Siptiket dapat tercapai
setelah dilakukan tiga iterasi metode prototyping. Seluruh use case yang terdapat pada aplikasi
dapat berjalan dengan baik berdasarkan pengujian oleh stakeholder menggunakan metode
pengujian black-box Prototipe akhir yang telah disetujui oleh stakeholder kemudian menjadi
versi release 1.3.0. Aplikasi versi 1.3.0 kemudian diunggah ke Google Play Store dengan nama
“Siptiket Mobile” menggunakan akun PT Versa Technology bagi pengguna smartphone
berbasis Android. Sedangkan untuk peluncuran pada App Store bagi pengguna iOS ditunda
terlebih dahulu dikarenakan proses verifikasi perusahaan yang belum dapat diselesaikan.
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Sistem Informasi Verifikasi Soal Ujian di Departemen Ilmu
Komputer IPB
Exam Verification Information System in Department of Computer
Science IPB
Sutrisno, Husnul Khotimah
Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680,
email: sutrisnoeno53@gmail.com; husnulhkh@gmail.com

Abstrak
Ujian merupakan alat yang bertujuan untuk menilai prestasi akademik mahasiswa setelah
melakukan proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Soal ujian diberikan berdasarkan
rencana perkuliahan yang tertuang dalam Satuan Acara Pengajaran (SAP). Oleh karena itu, soal
ujian perlu diverifikasi oleh tim verifikasi (verifikator) agar sesuai dengan learning outcome
yang telah disusun. Saat ini, proses verifikasi soal ujian di Program Studi S1 Ilmu Komputer
IPB dari tim pengajar ke verifikator maupun sebaliknya masih dilakukan secara manual melalui
perantara Komisi Pendidikan S1 Ilmu Komputer IPB. Penelitian ini bertujuan membangun
sistem informasi verifikasi soal ujian (SIVES) untuk membantu dosen Program Studi S1 Ilmu
Komputer IPB dalam mengelola file draf soal ujian. SIVES berhasil dibangun dengan
menggunakan metode prototyping dan memiliki fungsi utama seperti fungsi mengunggah,
memverifikasi, dan mengunduh draf soal ujian maupun mengunduh hasil verifikasi. SIVES
dapat mengirimkan pemberitahuan berupa surel kepada verifikator jika tim pengajar telah
mengunggah soal ujian. SIVES membuat proses verifikasi tidak membutuhkan perantara dalam
pengiriman file, sehingga verifikasi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: metode prototyping, sistem informasi, verifikasi soal ujian.
Abstract
Exam is a tool that aims to assess student academic achievement after doing the learning
process within a certain period. The exam questions are given based on the lecture plan
contained in the Teaching Events Unit (SAP). Therefore, exam questions need to be verified by
the verification team (verifier) to fit the learning outcomes that have been prepared. Currently,
the verification process of the exam in the IPB Computer Science Study Program from the
teaching team to the verifier and vice versa is still done manually through an intermediary of
the Commission of S1 Computer Science IPB. This study aims to build verification exam
information systems (SIVES) to help lecturer IPB Computer Science Study Program in
managing draft files about the exam. SIVES successfully built using the prototyping method and
has the main functions such as function of uploading, verifying, and downloading the draft of
exam and download the verification result. SIVES may send email notification to the verifier if
the team has uploaded the exam. SIVES makes the verification process requires no
intermediaries in file submissions, so verification can be more effectively and efficiently.
Keywords : information system, prototyping method, verification exam.

PENDAHULUAN
Ujian merupakan salah satu alat untuk mengukur dan menilai hasil belajar mahasiswa.
Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai prestasi akademik mahasiswa setelah melakukan
proses belajar dalam jangka waktu tertentu dan mengevaluasi keberhasilan program pengajaran
(Djaali dan Muljono 2008). Tujuan ujian dapat tercapai jika soal ujian mengacu pada Satuan
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Acara Pengajaran (SAP) yang disusun untuk masing-masing mata kuliah. SAP merupakan
rencana kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk setiap topik pembahasan yang memberi
petunjuk secara rinci pertemuan demi pertemuan. SAP berisi tujuan, ruang lingkup, materi yang
diajarkan, proses pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan. Salah satu
cara untuk memastikan soal ujian yang dibuat telah sesuai dengan SAP adalah dengan
melakukan verifikasi.
Berdasarkan Prosedur Operasional Baku (POB) No.POB/KOM-PP/05 tentang persiapan
soal ujian, verifikasi merupakan prosedur yang mencakup kegiatan pemeriksaan kesesuaian
materi yang diujikan pada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan materi
yang tertuang pada SAP. Verifikasi yang dilakukan bertujuan untuk pengendalian mutu soal
ujian. Proses persiapan soal ujian dimulai dengan penyusunan draf soal ujian oleh tim pengajar.
Draf soal ujian kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan SAP oleh tim verifikasi soal ujian
(verifikator). Draf soal ujian yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai akan diserahkan
kepada Staf Administrasi Akademik untuk dicek ulang format penulisannya sebelum soal ujian
diperbanyak dan disebarkan.
Sebelum sistem dikembangkan, teknis pengiriman draf soal ujian baik dari tim pengajar
ke verifikator maupun sebaliknya dilakukan melalui perantara orang ketiga yaitu Komisi
Pendidikan S1 Ilmu Komputer. Tim pengajar mengirimkan draf soal ujian ke Komisi
Pendidikan S1 Ilmu Komputer yang kemudian akan diteruskan ke verifikator yang
bersangkutan. Jika draf soal ujian tidak lolos verifikasi oleh verifikator, maka draf soal ujian
diserahkan kembali kepada tim pengajar untuk dilakukan revisi. Pengiriman draf soal ujian
dengan cara tersebut tidak efektif karena seringkali email yang berisi draf soal ujian tertimbun
oleh email lain sehingga menghambat proses penerusan draf soal ujian dari tim pengajar ke
verifikator maupun sebaliknya.
Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem informasi verifikasi soal ujian (SIVES)
berbasis web untuk membantu dosen Departemen Ilmu Komputer IPB dalam mengelola file
draf soal ujian. SIVES memiliki fungsi utama seperti fungsi mengunggah, memverifikasi, dan
mengunduh draf soal ujian maupun mengunduh hasil verifikasi. SIVES dikembangkan dengan
mengikuti kaidah metode prototyping dan PHP framework Laravel 5.5 sebagai bahasa
pemrograman. SIVES diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Pendidikan S1 Ilmu Komputer
IPB dalam mendukung proses persiapan soal ujian agar lebih efektif dan efisien.

METODE
Tahapan penelitian sistem informasi verifikasi soal ujian mengikuti tahapan metode
prototyping. Metode prototyping merupakan metode pengembangan dan pengujian yang cepat
dengan menggunakan model kerja (prototipe) aplikasi baru melalui proses interaksi berulang
yang biasa digunakan oleh ahli sistem informasi dan ahli bisnis (O’Brien 2005). Menurut
Pressman (2010) metode prorotyping terdiri dari lima tahapan, yaitu communication, quick
plan, modeling quick design, construction of prototype, dan tahapan deployment, delivery, and
feedback. Adapun rincian setiap tahap yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 1.
Communication
Tahapan communication pada penelitian ini dilakukan dengan cara berkomunikasi
langsung dengan stakeholder dan memahami berkas Prosedur Operasional Baku (POB) yang
menjadi acuan dalam pembuatan sistem. Stakeholder pada penelitian ini adalah Komisi
Pendidikan S1 Ilmu Komputer IPB. Komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang
saat ini dihadapi dan mengetahui kebutuhaan sistem yang pengguna butuhkan. Keluaran dari
tahapan ini berupa user requirements yang menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem.
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Gambar 41 Tahapan Metode Prototyping (Pressman 2010)

Quick Plan
Tahapan quick plan merupakan tahap menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan
fungsional dari sistem yang akan dibangun. Analisis ini mengacu pada user requirements yang
yang telah didapatkan dari tahapan komunikasi dengan stakeholder. Hasil pendefinisian fungsi
dapat direpresentasikan dengan use case diagram dan activity diagram. Use case diagram
dibuat untuk menggambarkan business rule yang digunakan pada sistem. Sementara itu, detail
business flow digambarkan pada activity diagram.
Modeling Quick Design
Tahapan modeling quick design merupakan tahap perancangan desain sistem. Tahap ini
dilakukan analisis use case untuk menentukan entitas yang akan digunakan pada basis data.
Hubungan antar tabel pada basis data digambarkan oleh class diagram.
Construction of Prototype
Tahapan construction of prototype merupakan tahap pembangunan sistem berdasarkan
keluaran dari tahapan sebelumnya. Tahap ini dilakukan pengimplementasian coding dengan
menggunakan HTML, Bootstrap, bahasa pemrograman PHP framework Laravel 5.5, dan
DBMS MySQL.
Deployment, Delivery, and Feedback
Tahap deployment, delivery, and feedback terdiri atas tahap pengujian sistem, hosting
sistem, dan evaluasi sistem oleh pengguna atau stakeholder. Pengujian sistem dilakukan secara
black box oleh pengembang dan stakeholder guna mengidentifikasi apakah sistem yang dibuat
sudah memenuhi user requirements yang diungkapkan pada tahap communication. Evaluasi
diberikan sebagai umpan balik terhadap sistem yang telah dibangun sehingga dapat dilakukan
proses penyempurnaan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses analisis dan pengembangan sistem informasi verifikasi soal ujian (SIVES)
berlangsung dari bulan Februari 2018. SIVES dibangun menggunakan bahasa pemrograman
PHP framework Laravel 5.5. Laravel menghilangkan kesulitan saat pengembangan sistem
dengan mengurangi tugas umum yang digunakan di sebagian besar proyek web (Glimore 2015).
Sesuai dengan metode yang direncanakan, SIVES ini dikembangkan dengan mengikuti tahapan
metode prototyping.
Communication
Tahapan communication merupakan tahap bertemunya pengembang dengan stakeholder.
Pada tahapan ini pengembang melakukan diskusi bersama Ibu Husnul Khotimah, SKomp
MKom selaku Komisi Pendidikan S1 Ilmu Komputer IPB yang berperan sebagai stakeholder.
Komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan mengetahui
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kebutuhan sistem yang pengguna inginkan. Selain diskusi dengan stakeholder, pengembang
juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait untuk memperjelas gambaran
proses bisnis yang selama ini berjalan. Dokumen terkait yang pengembang analisis adalah
dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) Verifikasi Soal Ujian (POB/KOM-PP/05 Rev.00)
dan Form Verifikasi Soal Ujian (POB/KOM-PP/05/FRM-01-00).
Berdasarkan hasil analisis dokumen, proses bisnis verifikasi soal ujian yang berlaku dan
sedang berjalan di Departemen Ilmu Komputer IPB tertuang di dalam dokumen POB Verifikasi
Soal Ujian (POB/KOM-PP/05 Rev.00). Rincian proses bisnis digambarkan dalam flow chart
verifikasi soal ujian yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 42 Flow chart proses bisnis verifikasi soal ujian di Departemen Ilmu Komputer IPB.

Koordinator mata kuliah bersama tim pengajar membuat soal ujian berupa soal UTS,
UAS, ujian praktikum, ujian ulang, atau ujian perbaikan untuk diserahkan kepada Komisi
Pendidikan S1 Ilmu Komputer IPB. Komisi Pendidikan S1 Ilmu Komputer IPB menerima soal
ujian lalu mempersiapkan form verifikasi soal ujian, lampiran berupa Satuan Acara Pengajaran
(SAP) dan silabus mata kuliah.
Tim verifikasi soal ujian (verifikator) memeriksa kesesuaian soal ujian dengan learning
outcomes (kompetensi dasar) mata kuliah dan kesesuaian dengan materi perkuliahan yang
diberikan kepada mahasiswa yang tertulis dalam SAP. Tim pengajar melakukan revisi soal
ujian yang dinyatakan tidak sesuai dengan lerning outcomes dan SAP berdasarkan hasil
verifikasi. Soal yang sudah dinyatakan sesuai dengan learning outcomes dan SAP berdasarkan
hasil verifikasi diserahkan kepada Staf Administrasi Akademik untuk dilakukan penggandaan
atau dicetak dan dipersiapkan lembar jawaban soal sesuai kebutuhan.
Quick Plan
Tahapan quick plan merupakan tahap mengidentifikasi karakteristik pengguna dan
menganalisis kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan berdasarkan
komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis karakteristik pengguna dilakukan untuk
mengetahui dan mendefinisikan siapa saja aktor yang akan menggunakan sistem. Hasil analisis
karakteristik pengguna dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 15 Karakteristik pengguna sistem informasi verifikasi soal ujian

Nama Aktor
Admin

Definisi
Memiliki hak akses untuk mengelola keseluruhan sistem.

Tim Pengajar

Memiliki hak akses untuk mengunggah, mengunduh, dan melihat hasil verifikasi soal ujian.

Verifikator

Memiliki hak akses untuk mengunggah, mengunduh, memverifikasi, dan melihat hasil
verifikasi soal ujian.
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Nama Aktor
Staf Administrasi
Akademik

Definisi
Memiliki hak akses untuk mengunduh soal ujian dan mengunduh hasil verifikasi soal ujian.

Kebutuhan fungsional merupakan aktifitas atau fungsi yang dapat dilakukan pada sistem
yang akan dikembangkan. Kebutuhan fungsional dianalisis berdasarkan hasil komunikasi yang
telah didapatkan sebelumnya. Adapun hasil analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 16 Kebutuhan fungsional pada sistem informasi verifikasi soal ujian

Kode Fungsi

Nama Fungsi

SIVSU-F01

Login

SIVSU-F02

Logout

SIVSU-F03

CRUD Dosen

SIVSU-F04
SIVSU-F05

CRUD Mata Kuliah
CRU Verifikator

SIVSU-F06

CRU Verifikasi

SIVSU-F07

CRUD Jadwal Ujian

SIVSU-F08

CR Konfigurasi

SIVSU-F09

Unggah Soal Ujian

SIVSU-F10

Unduh Soal Ujian

SIVSU-F11

Unduh Form Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil komunikasi dan pendefinisian fungsi pada Tabel 2, didapatkan use case
diagram dan activity diagram. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan business rule
yang digunakan pada sistem. Sementara itu, detail business flow digambarkan pada activity
diagram. Terdapat 4 aktor dan 10 aktivitas utama pada use case yang dihasilkan. Admin
memiliki aktivitas mengelola mata kuliah, mengelola verifikator, mengelola dosen, mengelola
jadwal ujian, mengelola konfigurasi sistem, melihat hasil verifikasi, mengunduh soal ujian dan
mengunduh form hasil verifikasi. Tim pengajar memiliki aktivitas mengunggah soal ujian,
mengunduh soal ujian dan melihat hasil verifikasi. Verifikator memiliki aktivitas memverifikasi
soal ujian, mengunduh dan mengunggah soal ujian. Sedangkan staf administrasi akademik
memiliki aktifitas mengunduh soal ujian dan form hasil verifikasi saja. Use case diagram sistem
informasi verifikasi soal ujian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 43 Use case diagram sistem informasi verifikasi soal ujian

Activity diagram merupakan representasi business flow dan penjabaran dari satu fungsi
use case. Gambar 4 merupakan salah satu activity diagram fungsi memverifikasi soal ujian
yang dilakukan oleh verifikator.
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Gambar 44 Activity diagram memverifikasi soal ujian

Modeling Quick Design
Tahapan modeling quick design dilakukan perancangan basis data yang mengacu pada
use case yang telah dibuat. Analisis use case dilakukan guna menentukan entitas apa saja yang
akan dimasukan pada basis data. Hubungan antar tabel pada basis data digambarkan oleh class
diagram seperti pada Gambar 5.

Gambar 45 Class diagram verifikasi soal ujian

Construction of Prototype
Construction of Prototype merupakan tahapan dimana pengkodean sistem dilakukan.
Pengkodean sistem dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web PHP framework
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Laravel 5.5 dan DBMS MySQL dengan menggunakan templete Bootstrap sebagai acuan
tampilan. Tampilan sistem dibuat berbeda berdasarkan peran dan hak akses masing-masing tipe
user. Gambar 6 merupakan tampilan sistem hasil emplementasi yang telah dilakukan untuk tipe
user admin pada halaman tambah mata kuliah.

Gambar 46 Halaman tambah mata kuliah tipe user Admin

Gambar 7 merupakan halaman unggah soal ujian untuk tipe user Pengajar. Tim pengajar
bisa melihat daftar mata kuliah dan mengunggah soal ujian. Surel pemberitahuan bahwa
pengajar telah mengunggah soal ujian akan otomatis terkirim kepada verifikator yang
bersangkutan.

Gambar 47 Halaman unggah soal ujian tipe user Pengajar

Gambar 8 merupakan halaman form verifikasi soal ujian yang ada pada tipe user
Verifikator. Soal ujian yang dinyatakan revisi oleh verifikator maka akan dikirimkan kembali
kepada Tim Pengajar. Jika soal ujian dinyatakan diterima maka akan diteruskan kepada Staf
Administrasi Akademik untuk diperbanyak.
Gambar 9 merupakan halaman melihat hasil verifikasi soal ujian. Hasil verifikasi
dikelompokan menjadi 3, yaitu Pending, Revisi, dan Success. Pending merupakan status
dimana soal ujian telah diunggah oleh Tim Pengajar namun belum diverifikasi oleh Verifikator.
Revisi merupakan status dimana soal ujian yang telah diunggah dinyatakan tidak sesuai dan
harus diperbaiki, sedangkan success merupakan status dimana soal ujian yang telah diunggah
dinyatakan sesuai dan diterima untuk diperbanyak.
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Gambar 48 Halaman form verifikasi soal ujian tipe user Verifikator

Gambar 49 Halaman melihat hasil verifikasi soal ujian

Gambar 10 merupakan form hasil verifikasi soal ujian. Setiap soal ujian yang diunggah
memiliki hasil verifikasinya masing-masing. Form verifikasi akan tercetak secara langsung
berdasarkan data hasil verifikasi yang masukan oleh Verifikator.

Gambar 50 Form hasil verifikasi soal ujian

Deployment, Delivery, and Feedback
Sistem informasi verifikasi soal ujian yang telah dikembangkan dalam tahap construction
of prototype lalu dilakukan testing dan dievaluasi fungsinya. Testing dan evaluasi dilakukan
dengan cara blackbox. Berdasarkan testing dan evaluasi didapatkan hasil yang dapat dilihat
pada Tabel 3.
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Tabel 17 Hasil pengujian sistem informasi verifikasi soal ujian

Kode Fungsi
SIVSU-F01

Nama Fungsi
Login

SIVSU-F02
SIVSU-F03
SIVSU-F04
SIVSU-F05
SIVSU-F06
SIVSU-F07
SIVSU-F08
SIVSU-F09
SIVSU-F10
SIVSU-F11

Logout
CRUD Dosen
CRUD Mata Kuliah
CRU Verifikator
CRU Verifikasi
CRUD Jadwal Ujian
CRU Konfigurasi
Unggah Soal Ujian
Unduh Soal Ujian
Unduh Form Hasil
Verifikasi

Hasil yang diharapkan
User dapat melakukan login dan masuk ke halaman
home sesuai dengan tipe user nya masing-masing.
User dapat melakukan proses logout
User dapat mengelola data dosen
User dapat mengelola data mata kuliah
User dapat mengelola verifikator
User dapat mengelola data verifikasi
User dapat mengelola data jadwal ujian
User dapat mengelola konfigurasi
User dapat mengunggah soal ujian
User dapat mengunduh soal ujian
User dapat mengunduh form verifikasi

Hasil uji
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

SIMPULAN
Pengembangan sistem informasi verifikasi soal ujian (SIVES) telah dilakukan dengan
pendekatan metode prototyping. SIVES dikembangkan dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP framework Laravel 5.5 dan DBMS MySQL. Fungsi utama pada SIVES
seperti fungsi mengunggah, memverifikasi, dan mengunduh soal ujian maupun mengunduh
hasil verifikasi telah berhasil dikembangkan. SIVES diharapkan dapat mengotomatisasi proses
verifikasi soal ujian sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengembangan SIVES
sebaiknya menggunakan sistem keamanan yang lebih powerful menginggat berkas soal ujian
merupakan berkas yang penting dan rahasia.
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Abstrak
PT XYZ telah mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi untuk membantu
kegiatan di perusahaan, salah satunya yaitu penggunaan sistem informasi karyawan untuk
mengelola data karyawan. Pada PT XYZ masih ada beberapa kegiatan dalam pengolaan data
karyawan yang dilakukan secara manual dengan masih menggunakan Microsoft Excel dan
Microsoft Word, salah satunya yaitu pengelolaan cuti. Pengelolaan cuti pada PT XYZ masih
menggunakan kertas. Pengajuan cuti pada PT XYZ masih dilakukan secara konvensional
dengan harus melakukan beberapa tahapan yang kurang efektif dalam segi waktu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengubah cara yang konvensional menjadi digital dengan dibuatnya sebuah
fitur cuti pada sistem informasi karyawan di PT XYZ yang diharapkan dapat memudahkan
divisi terkait dalam pengelolaan cuti dan karyawan yang mengajukan cuti. Metode
pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Rational Unified Process
(RUP) dengan menggunakan framework CodeIgniter (CI).
Kata kunci: CodeIgniter, cuti, rational unified process, sistem informasi karyawan.
Abstract
PT XYZ has implemented information techonology to help any activities in the company,
one of which is use human resource information system for the management of employee data.
In PT XYZ there are still some activities in managing employee data manually with using
Microsoft Excel and Microsoft Word, one of which is the management of leave. Management
leave in PT XYZ still using paper. Application of leave is still done conventionally by having to
do some less effective steps in terms of time. This research aims to change the conventional way
into digital with the making of a feature leave in human resource information system in PT XYZ
which is expected to facilitate the related division in the management of leave and employees
who apply for leave. The development method used in this research is Rational Unified Process
method using framework CodeIgniter (CI).
Keywords: CodeIgniter, human resource information system, leave, rational unified process.

PENDAHULUAN
PT XYZ merupakan pengembang dan pengelola kawasan industri pertama di Indonesia
yang dimiliki oleh Negara RI dan Pemprov DKI Jakarta serta berlokasi di DKI Jakarta. PT XYZ
telah mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi untuk membantu kegiatan di
perusahaan, salah satunya yaitu penggunaan sistem informasi karyawan untuk mengelola data
karyawan. Sistem informasi karyawan pada PT XYZ sudah memiliki fitur karyawan yang berisi
data-data karyawan, fitur gaji yang berisi data gaji karyawan, fitur lembur, dan fitur pelatihan.
Masih ada beberapa kegiatan dalam pengolaan data karyawan yang dilakukan secara manual
pada perusahaan tersebut, salah satunya yaitu pengelolaan cuti.
Setiap karyawan di suatu perusahaan memiliki enam hak yang telah diatur berdasarkan
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, salah satunya yaitu cuti. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang
diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti dapat digunakan oleh pegawai untuk tidak masuk
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kerja dengan alasan tertentu, misalnya sakit, melahirkan, keguguran, menikah, kegiatan
keagamaan seperti umroh, haid, dan keperluan lainnya sesuai dengan peraturan di masingmasing perusahaan (Setiyanto et al. 2013).
Penelitian sebelumnya tentang sistem informasi cuti yang dilakukan oleh Setiyanto et al.
(2013) berfokus pada pengelolaan cuti di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Bahasa pemrograman yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu PHP dan basis data
MySQL. Sistem tersebut dapat melakukan pengecekan hak cuti, pengajuan, dan pengambilan
keputusan cuti terangkai secara sistematis. Penelitian lain mengenai sistem informasi cuti
karyawan dilakukan juga oleh Basuki (2011). Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP
dan Javascript. Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah SDLC
(System Development Life Cycle). Pada sistem tersebut dapat melakukan pengajuan cuti dan
terdapat laporan data karyawan yang melakukan cuti.
Pada PT XYZ pengelolaan cuti karyawan masih dilakukan secara manual dengan masih
menggunakan kertas. Setiap cuti memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda untuk
pengajuannya. Pengajuan cuti pada PT XYZ dilakukan dengan cara karyawan mengajukan
permohonan beberapa hari sebelum pelaksanaan cuti dengan mengisi form pengajuan
permohonan cuti. Setelah itu karyawan menyerahkan form tersebut kepada division head
Organization Development (OD). Setelah division head OD menerima form tersebut, form
tersebut disampaikan ke division head terkait dan direktur bidang serta division head
memberitahukan berapa jumlah cuti yang dapat digunakan oleh pemohon. Division head terkait
memberikan keputusan setelah menerima surat permohonan cuti. Jika disetujui direktur bidang
akan menerima pengajuan permohonan cuti penggunaan hak cuti dan memberikan keputusan
apakah cuti tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui division head OD akan memproses
pengajuan cuti tersebut.
Melihat proses pengajuan cuti yang tidak efektif dalam segi waktu dan tenaga pihak
pengajuan, faktor keefektifan menjadi hal utama dalam segi pelaksanaan mengajukan hak cuti.
Pengajuan cuti yang masih konvensional selama ini mengharuskan staf (pengaju) terlibat secara
langsung dalam mengantarkan surat, meminta paraf, serta tanda tangan kepada petinggi yang
bersangkutan. Untuk mempermudah alur tersebut pada penelitian ini akan dibuat sebuah fitur
cuti pada sistem informasi karyawan dengan menggunakan framework CodeIgniter (CI) yang
diharapkan dapat memudahkan karyawan dalam mengajukan cuti dan mendapatkan informasiinformasi terkait cuti serta memudahkan divisi Organization Development dalam pengelolaan
cuti.

METODE
Pengembangan fitur cuti pada sistem informasi karyawan menggunakan metode rational
unified process. Rational unified process merupakan suatu kerangka proses yang dapat
diadaptasi dan dapat disesuaikan oleh tim pengembang perangkat lunak yang akan memilih
elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014), RUP
merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well structured).
Metode ini membagi suatu sistem aplikasi menjadi beberapa komponen sistem dan
memungkinkan para developer aplikasi untuk menerapkan metode iterative (analisis, design,
implementasi dan pengujian) pada tiap komponen.
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Gambar 51. Tahapan metode Rational Unified Process (Wikipedia Indonesia)

Rational unified process membagi tahapan pengembangan menjadi 4 fase yang akan
digunakan dan dilakukan pada tahap penelitian sebagai berikut (Gambar 1):
1. Inception
Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan
dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain memahami proses
pelaksanaan pengajuan cuti pada PT XYZ, mengumpulkan informasi dan data dengan
melakukan wawancara dengan salah satu staf divisi Organization Development PT XYZ,
dan menentukan ruang lingkup pengembangan fitur cuti pada sistem informasi
karyawan.
2. Elaboration
Tahap ini merupakan hasil dari tahap inception yang dapat digunakan peneliti
untuk melakukan identifikasi masalah pada sistem yang akan dibuat. Ada dua tahapan
yang terdapat pada fase elaboration yaitu analisis dan perancangan. Tahap analisis yang
dilakukan yaitu analisis persyaratan dan analisis keputusan. Pada analisis persyaratan
peneliti menentukan kebutuhan fungsional atau requirement (fitur) apa saja yang ada
pada sistem. Pada analisis keputusan peneliti menentukan komponen-komponen apa
saja yang diperlukan oleh sistem seperti data-data yang diperlukan untuk
pengembangan sistem.
Tahap perancangan terdiri dari perancangan aplikasi menggunakan pemodelan
diagram UML meliputi usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class
diagram serta perancangan tampilan.
3. Construction
Pada tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem yang dibuat.
Implementasi pengembangan fitur cuti pada sistem informasi karyawan di PT XYZ
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter 3 dan MySQL
sebagai basis datanya. Pengembangan fitur cuti ini menggunakan arsitektur MVC pada
CodeIgniter 3. Pada tahapan MVC hal pertama yang dilakukan yaitu pembuatan model
sebagai representasi dari basis data yang terdapat pada MySQL. Setelah dibuat model,
tahap selanjutnyah yaitu membuat view. View merupakan tampilan halaman atau user
interface dari sistem yang dikembangkan. Tahapan selanjutnya adalah membuat
kontruksi controller. Controller merupakan penghubung antara model dengan view
pada arsitektur CodeIgniter 3.
Pada tahap akhir yaitu pengujian. Tahap ini akan dilakukan uji coba oleh user
apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah sesuai
dan disetujui oleh user maka sistem dirilis.
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4. Transition
Pada tahap ini dilakukan pembuatan panduan penggunaan dari sistem cuti dan
melakukan sosialisasi untuk divisi Organization Development dan divisi IT&GA.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode yang digunakan untuk mengembangkan fitur cuti pada sistem informasi
karyawan di PT XYZ atau SICuti adalah Rational Unified Process. Berikut adalah tahapan
penelitian yang dilakukan:
1. Inception
Pada fase inception dilakukan iterasi business modeling dan requirements. Iterasi
business modeling dilakukan pemahaman proses pelaksanaan cuti pada PT XYZ dengan
membaca dokumen panduan kerja karyawan terkait cuti, selanjutnya dilakukan tahap
requirement yaitu mengumpulkan data terkait cuti dan memverifikasi prosedur yang sudah ada
pada dokumen panduan kerja dengan mewawancarai narasumber yaitu salah satu staf dari divisi
Organization Development (OD). Hasil yang didapatkan yaitu:
a. Terdapat delapan jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan/keguguran,
cuti menikah, cuti ibadah haji, cuti keperluan lain, cuti haid, dan cuti sakit.
b. Setiap cuti memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.
c. Ada 3 tahapan yang harus dilalui sampai proses cuti disetujui. Tahap satu yaitu seorang
pegawai melakukan pengajuan cuti, tahap kedua atasan terkait memberikan
rekomendasi atau pertimbangan terhadap pengajuan cuti, dan tahap ketiga adalah tahap
persetujuan atau penundaan pengajuan cuti yang dilakukan oleh divhead atau direktur
bidang.
Pada tahap ini peneliti juga menentukan ruang lingkup pengembangan fitur cuti pada
sistem informasi karyawan dengan salah satu staf departemen IT. SICuti dikembangkan dengan
berbasis web dan pengguna sistem ini adalah karyawan pada PT XYZ. Ruang lingkup perangkat
lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu sistem operasi windows 10,
sublime text editor, XAMPP, web browser, dan MySQL Workbench.
2. Elaboration
Pada fase elaboration dilakukan tahap requirement, analisis, perancangan, dan pengujian.
Tahap requirement dilakukan analisis kebutuhan user. Hasilnya berupa user requirement untuk
diimplementasikan pada sistem dapat dilihat pada Tabel 1. Tahap analisis terdiri dari dua bagian
yaitu analisis persyaratan dan analisis keputusan. Tahap perancangan dilakukan setelah
melakukan tahap analisis seperti membuat perancangan menggunakan pemodelan diagram
UML dan perancangan tampilan.
Tabel 18. User requirement SICuti

Kode
UR-001
UR-002
UR-003
UR-004
UR-005
UR-006
UR-007

Keterangan
Dapat melakukan perhitungan jatah cuti
Dapat melihat list cuti serta jatah cuti
Dapat mengajukan cuti
Dapat melihat proses cuti sudah sampai mana. Apakah statusnya masih proses, ditunda atau
selesai.
Dapat memberikan pertimbangan atau rekomendasi terhadap cuti yang diajukan
Dapat memberikan persetujuan atau penundaan terhadap cuti yang diajukan
Dapat melihat surat masuk dan surat keluar

Pada analisis persyaratan dilakukan analisis kebutuhan fungsional. Hasilnya yaitu berupa
usecase diagram dapat dilihat pada Gambar 2 dan activity diagram dapat dilihat pada Gambar
3. Terdapat 4 pengguna yang akan menggunakan SICuti yaitu admin dari salah satu staf divisi
OD, staf, division head, department head, dan direktur bidang. Staf dapat melakukan beberapa
hal yaitu melihat jatah cuti, membuat pengajuan cuti, dan melihat status pengajuan cuti,
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sedangkan atasan terkait dan direktur bidang dapat memproses pengajuan cuti. Pada analisis
keputusan dilakukan penentuan modul-modul apa saja yang terdapat pada sistem. Modul yang
terdapat pada SICuti yaitu modul perhitungan jatah cuti, modul melihat jatah cuti, modul
pengajuan cuti, dan modul memproses pengajuan cuti.

Gambar 52. Usecase diagram SICuti

Berikut usecase description dari salah satu task yang ada pada usecase diagram:
Tabel 19. Deskripsi Usecase Membuat Pengajuan Cuti

Use Case Name:

Membuat Pengajuan Cuti

Scenario:

User mengajukan cuti

Triggering Event:

User mengajukan cuti dengan klik “Pengajuan cuti”

Brief Description:

1. User harus login terlebih dahulu
2. User mengajukan cuti dengan klik “Pengajuan cuti”
3. Mengisi kolom durasi cuti dan keperluan cuti. Jika cuti yang
mengaharuskan upload berkas, maka lakukn uplod berkas
4. Klik “submit”

Actors:

Pegawai, Atasan Terkait, Direktur Bidang/Kepala Divisi

Related Use Case:

Login

Stakeholders:

-

Preconditions:

User sudah melakukan login dan sudah menentukan cuti apa yang akan
diajukan

Postconditions:

Sistem menyimpan data pengajuan cuti user dan akan menampilkan halaman
cuti yang akan dimasukkan ke dalam tabel list cuti
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Flow of Activities:

Exception
Conditions:

Actor

System

1. User mengklik “Pengajuan Cuti”

1.1. Sistem menampilkan
halaman form pengajuan cuti

a. User mengisi durasi cuti dan keperluan
cuti. Setelah itu klik “Submit”

2.1 Sistem akan menyimpan
data yang telah diisi user dan
menampilkan halaman cuti
yang akan dimasukkan ke
dalam tabel list cuti

User belum melakukan login.
User tidak bisa mengajukan cuti jika durasi cuti yang diajukan tidak sesuai
dengan jatah cuti yang didapatkan dan tidak sesuai dengan prosedur
pengambilan cuti.

Berikut salah satu activty diagram SICuti:

Gambar 53. Activity diagram pengajuan cuti

Setelah dibuat usecase diagram dan activity diagram, langkah selanjutnya adalah
pembuatan domain model class diagram dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 54. Domain model class diagram SICuti

Tahap perancangan tampilan yaitu membuat mockup dengan Balsamic Mockup.
Beberapa tampilan yang dirancang adalah tampilan awal setelah login, tampilan form untuk
pengajuan cuti, tampilan form untuk pertimbangan dan persetujuan, dan tampilan list surat
pengajuan. Gambar 5 merupakan salah satu contoh perancangan antarmuka yang telah dibuat.

Gambar 55. Perancangan antarmuka modul awal tampilan setelah login

Perancangan yang sudah dibuat akan dilakukan tahap pengujian yaitu memverifikasi
apakah hasil yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hasil yang didapatkan
yaitu stakeholder setuju dengan apa yang telah dibuat. SICuti dikembangkan dengan berbasis
web dan framework CodeIgniter 3.
3. Construction
Pada fase construction dilakukan iterasi analisa desain, implementasi, dan pengujian.
Pada tahap analisa desain dilakukan pembuatan class diagram dapat dilihat pada Gambar 6.
Pada tahap implementasi dilakukan pembuatan SICuti menggunakan framework CodeIgniter.
CodeIgniter menggunakan design pattern MVC (Model View Controller). Antarmuka SICuti
menggunakan template bootstrap yaitu Gentelella karena menyesuaikan dengan sistem yang
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sudah ada di PT XYZ. Salah satu contoh hasil akhir antarmuka SICuti dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 56. Class diagram SICuti

Gambar 57. Antarmuka tampilan awal SICuti setelah login

Pada tahap pengujian dilakukan uji dengan perwakilan dari divisi OD yaitu divhead,
depthead, dan salah satu staf. Setelah dilakukan uji, pihak OD mengevaluasi dan hasilnya
adalah pihak OD ingin menambahkan modul unduh surat pengajuan atau penundaan cuti.
Setelah adanya evaluasi, peneliti melakukan tahap implementasi kembali yaitu membuat fitur
unduh surat pengajuan atau penundaan cuti. Tahap pengujian dilakukan kembali dengan pihak
OD. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa modul pengajuan cuti, modul melihat
cuti, modul proses pengajuan cuti, dan unduh surat persetujuan cuti sudah berjalan sesuai
harapan.
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4. Transition
Pada tahap transition dilakukan peralihan aplikasi dari pengembang kepada perusahaan.
Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan user guide SICuti.

SIMPULAN
Fitur cuti pada sistem infromasi karyawan di PT XYZ atau bisa disebut SICuti telah
dikembangkan dengan menggunakan metode RUP dan framework CodeIgniter. Modul yang
terdapat pada SICuti yaitu modul perhitungan jatah cuti, modul pengajuan cuti, modul melihat
cuti, modul proses pengajuan cuti, dan unduh surat persetujuan cuti. SICuti telah dikembangkan
dengan baik dan sesuai dengan harapan stakeholder maupun pengembang. Diharapkan dengan
adanya SICuti dapat memudahkan karyawan dalam mengajukan cuti dan memudahkan divisi
OD dalam mengelola cuti.
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Abstrak
Peningkatan layanan publik melalui penerapan smart governance merupakan kunci
utama dalam menyukseskan program smart city di Indonesia. Banyak kabupaten/kota di
Indonesia yang sudah menerapkan dan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan program
tersebut. Konsep utama smart city adalah menggunakan dan memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan indikator
dari BC’s Digital Literacy Framework sebagai acuan dan kompetensi dalam pembuatan soal.
Hasil dari penelitian ini adalah suatu sistem informasi (DIGASI) yang digunakan untuk
mengukur tingkat digital literacy staf pemerintah yang pengembangannya menggunakan
framework Laravel 5.5 dan metode prototyping. Kompetensi yang disediakan dalam sistem ini
terkait penggunaan komputer dasar, internet, sistem operasi Windows, Microsoft Office dan
lainnya. Keluaran dari sistem ini adalah level yang digunakan sebagai acuan posisi atau jabatan
dalam pemerintahan daerah.
Kata Kunci: BC’s digital literacy framework, digital literacy, metode prototyping, smart
governance, smart city.
Abstract
Improving public services through smart governance is a key of the smart city program
in Indonesia. Many districts/cities in Indonesia have implemented and made various efforts to
realize the program. The main concept of smart city is to use and utilize Information and
Communication Technology (ICT) in government. This research uses indicator from BC’s
Digital Literacy Framework. The result of this research is an information system (DIGASI)
used to measure the digital literacy level of government staff and development program using
Laravel 5.5 framework and prototyping method. Competencies provided in this system related
to the use of basic computer, internet, Windows operating system, Microsoft Office and others.
The output of this system is the level used as a reference position in local government.
Keywords: BC’s digital literacy framework, digital literacy, prototyping method, smart
governance, smart city.

PENDAHULUAN
Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang mengacu pada tata kelola
pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan kehidupan kota (Kominfo 2017).
Smart governance adalah salah satu dimensi dalam konsep smart city. Smart city merupakan
sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan menggunakan atau memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk menghubungkan, memonitor, dan
mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam suatu kota dengan lebih efektif dan
efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung adanya
pembangunan yang berkelanjutan (Mursalim 2017).
Banyak kota di Indonesia yang sedang menerapkan dan mengembangkan konsep smart city.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2017 melakukan
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pendampingan dan bimbingan teknis di kota/kabupaten sebagai upaya “Gerakan Menuju 100 Smart
City” (Devega 2017). Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan adanya
program smart governance seharusnya diimbangi dengan kecakapan atau peningkatan kualitas staf
pemerintah dalam menggunakan teknologi terutama untuk para penyedia layanan yang berkaitan erat
dengan pelayanan publik. Lembaga pemerintahan seharusnya bisa menjamin kebijakan pelayanan
dan sumber dayanya dimaksimalkan untuk kepentingan publik. Namun, dewasa ini publik masih
kurang puas terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hal ini dilihat di media sosial
dengan banyaknya keluhan masyarakat seperti pelayanan yang lambat, tidak sederhana, memerlukan
waktu yang cukup lama, tidak efisien, high cost, bahkan masyarakat ada yang menganggap pelayanan
cenderung dipersulit.
Kinerja pelayanan unit berpengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat, maka
diperlukannya suatu evaluasi agar terjadi perubahan kinerja pelayanan yang semakin baik dan
akan mempengaruhi masyarakat yang semakin baik pula (Aji dan Abdurachman 2011).
Mengevaluasi tingkat kecapakan staf pemerintah dalam mengunakan teknologi dapat diukur
menggunakan Digital Literacy. Digital literacy merupakan kemampuan yang harus dimiliki
oleh individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital sehingga dapat
menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi bersama orang lain,
berkomunikasi secara efektif dan tetap menghiraukan keamanan elektronik yang berkembang.
Mengevaluasi tingkat digital literacy dapat menggunakan BC’s digital literacy
framework, yaitu framework yang menguraikan enam karakteristik mengenai indikator
kemampuan digital literacy. Framework ini berbeda dengan digital literacy framework lainnya
karena framework ini mengevaluasi dari berbagai aspek seperti kemampuan sebagai digital
citizenship. Diperlukannya suatu Computer Asssisted Test (CAT) untuk mempermudah dalam
proses pengujian tingkat digital literacy staf pemerintah, sehingga lebih efektif dan efisien
dalam pengujian secara langsung. Sistem CAT digital literacy (DIGASI) adalah perangkat
lunak (software) yang memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi dan pengujian
kecakapan digital literacy staf pemerintah terhadap teknologi informasi melalui pertanyaan
yang disediakan berdasarkan indikator pada BC’s digital literacy framework.
Sistem CAT ini dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping sebanyak dua
iterasi dan menggunakan framework Laravel 5.5. DIGASI menyajikan beberapa kompetensi
berkaitan dengan penggunaan teknologi yang diambil dari Northstar Digital Literacy
Assessment Project Standard seperti penggunaan komputer dasar, sistem operasi Windows,
internet, Microsoft Office, etika menggunakan komputer, internet, dan lainnya yang dirangkum
dalam bentuk pertanyaan. Kemudian terdapat modul penilaian dari jawaban dan memberikan
hasil berupa level pemahaman terhadap digital literacy pada posisi atau jabatan staf pemerintah.
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat
sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang digunakan sebagai wujud
pengakuan yang dapat meningkatkan kredibilitas sebuah profesi. Sertifikasi ini dilakukan
secara langsung untuk melatih kompeten dalam mengenali resiko K3 (Keamanan, Kesehatan,
dan Keselamatan Kerja) dalam pelatihan dan melakukan antisipasi, mengaplikasikan
keterampilan dasar komunikasi, menyajikan presentasi, mendesain media pembelajaran dan
lainnya. Sertifikasi kompetensi kerja sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai satu tolak
ukur pengakuan atas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai
dengan standar kompetensi yang ada. Perbedaan sistem yang dikembangkan dalam penelitian
ini adalah DIGASI dapat digunakan secara online, hanya digunakan oleh staf pemerintah
berdasarkan indikator BC’s Digital Literacy Framework dan disesuaikan kondisi dinas di
Indonesia dan nilai tolak ukur setiap jabatan, sehingga membantu pemerintah daerah untuk
mengevaluasi dan menyeleksi staf pemerintah.
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METODE
BC’s Digital Literacy Framework
BC’s Digital Literacy Framework merupakan salah satu model digital literacy yang dijadikan
acuan dalam mengkaji kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan
mengelola informasi digital. British Columbia Public Libraries (2013) menguraikan enam
karakteristik beserta indikatornya yaitu:
1. Research and Information Literacy yaitu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan,
mengevaluasi dan menggunakan informasi.
a. Information Literacy yaitu berkaitan dalam hal menggunakan internet untuk melakukan
penelitian secara efektif dan bertanggung jawab seperti mengerti bahwa setiap orang bisa
menulis apa saja pada website sehingga tidak semua situs dapat dipercaya kebenarannya.
Kemudian mengerti pentingnya mengutip sumber informasi ketika meneliti dan mampu
menulis kutipan bibliografi di internet.
b. Information Processing and Management yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan
kemampuan dalam mengumpulkan, mengatur, menganalisa dan menilai secara relevan dari
adanya informasi digital seperti mengetahui cara mengintrepertasikan dan mengumpulkan
informasi digital yang relevan.
2. Critical Thinking, Problem Solving, and Decision Making, yaitu keterampilan berpikir kritis
untuk merencanakan dan melakukan penelitian, mengelola proyek, mecahkan masalah dan
membuat keputusan.
a. Specialized and Advanced Skills for Learning, menggunakan teknologi informasi secara digital
untuk memperbaiki kinerjanya yang berkaitan dalam hal mengumpulkan dan menganalisis data
untuk mengidentifikasi solusi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Mampu
membangun pengetahuan yang bermanfaat melalui interaksi dengan sumber daya yang tersedia
secara digital.
3. Creativity and Innovation, yaitu menunjukkan pemikiran yang kreatif, membangun pengetahuan,
mengembangkan produk dan inovatif dalam menggunakan teknologi.
a. Specialized and Advanced Skills for Creative Expression, menggunakan media untuk
mengekspresikan ide, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan ide yang menggunakan
teknologi dan mengubah konten digital yang ada menjadi sesuatu yang baru.
4. Digital Citizenship, yaitu memahami konsep terkait dengan teknologi khususnya dalam jejaring
sosial, dengan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, sesuai dengan norma dan etika
yang berlaku. Seseorang dikatakan sebagai Digital Citizenship jika memiliki indikator berikut.
a. Internet Safety, menggunakan internet secara aman dan mengetahui cara membedakaan antara
inapprociate contact dan positive connections. Mengetahui bahwa mengakses atau
mengunjungi situs harus tetap mengikuti aturan dan mampu membedakan situs web yang
dapat dikunjungi dan yang tidak.
b. Privacy and Security, mengetahui cara melindungi privasi diri sendiri dan menghargai privasi
orang lain serta mengetahui strategi untuk menjaga keamanan informasi dan data online.
Memahami bahwa informasi pribadi tidak boleh diberikan kepada orang lain dan mampu
membedakan antara spam dengan formulir yang memang benar harus diisi, dan mengetahui
cara mengidentifikasi dan mengatasinya.
c. Relationships and Communication, memahami konsep teknologi dan praktik hukum di dunia
digital. Memahami risiko dari memanfaatakan teknologi online dan menggunakan ICT untuk
berkomunikasi sopan dan mengembangkan hubungan secara efektif.
d. Cyberbullying, mengetahui penindas di dunia internet dan cara mengatasinya. Mengetahui
bahwa cyberbullying dapat meningkat karena postingan menyebar dengan cepat dan ditulis oleh
orang lain secara anonim. Memahami dinamika cyberbullying dan bagaimana hal itu
mempengaruhi semua orang yang terlibat.
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e. Digital Footprint and Reputation, mengetahui bahwa aktivitas diinternet meninggalkan
footprint. Mengerti bahwa informasi yang diposting dan sesuatu yang ditulis di internet
meninggalkan jejak. Jejak ini bisa besar atau kecil tergantung pada bagaimana mengelolanya
dan menyadari bahwa informasi yang di buat dapat dicari, disalin, diteruskan oleh orang lain.
f. Self-image and Identity, memahami citra diri dan identitas diri di internet. Mengetahui bahwa
gambar dapat dimanipulasi secara digital untuk tujuan positif atau negatif dan menyadari
bagaimana pengaruh terhadap dunia nyata.
g. Creative Credit and Copyright, menghormati hasil karya orang lain di internet. mengerti konsep
plagiarism sehingga tahu cara menggunakan karya orang lain.
h. Legal and Ethical Aspects, mengetahui berperilaku yang tepat di lingkungan digital dengan
menunjukkan kesadaran dan pengetahuan tentang aspek hukum dan etika mengenai
penggunaan konten teknologi informasi dan digital. Mempertimbangkan prinsip hukum dan
etika penggunaan dan publikasi informasi.
i. Balanced Attitude and Towards Technology, menunjukan sikap yang terbuka dan seimbang
dalam penggunaan teknologi digital. Menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan
teknologi yang mendukung kolaborasi, pembelajaran, dan produktivitas. Memiliki sikap positif
namun realistis terhadap manfaat dan risiko yang terkait dengan teknologi informasi.
5. Communication and Collaboration, yaitu menggunakan media digital untuk berkomunikasi dan
bekerja sama untuk mendukung pembelajaran individual dan berkontribusi pada pembelajaran
orang lain.
a. Technology Mediated Communication and Collaboration, yaitu menggunakan teknologi untuk
berkomunikasi secara efektif dan mengetahui bagaimana menggunakan media sosial untuk
mempromosikan hasil pekerjaan dan membuat konstribusi pengetahuan publik.
6. Technology Operations and Concepts, yaitu memahami konsep, sistem maupun mengoperasikan
teknologi dan mengembangkan kemampuan komputasi.
a. General Knowledge and Functional Skills, yaitu dapat menggunakan perangkat digital,
memahami perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak dan cara bekerjanya.
Memiliki keterampilan komputer dasar seperti mengetik, menggunakan komputer, dan
menjalankan program.
b. Use in Everyday Life, yaitu kemampuan menggunakan aplikasi dasar untuk mengedit, dan
membuat konten, dapatt mengunduh dan mengakses berbagai informasi dari internet, dapat
melakukan transaksi online, melengkapi formulir online dan lainnya
c. Informed Decision Making, yaitu megetahui berbagai hal yang dapat dilakukan menggunakan
ICT atau internet. Kemudian dapat memilih dan menggunakan aplikasi secara efektif dan
produktif.
d. Seamless Use Demonstrating Self-Efficacy, dapat menggunakan ICT yang berbeda untuk
mendapatkan hasil yang lebih cepat, mudah dan lebih baik. Kemudian dapat memecahkan masalah
teoritis atau praktis, keuntungan individua tau kolektif melalui dukungan teknologi.
e. Learning about and with Digital Technologies, yaitu menggunakan media digital untuk belajar,
dan untuk memperluas pengetahuan. Belajar dan beradaptasi bagaimana bekerja menggunakan
teknologi baru, dan mampu memecahkan masalah teknis dan tahu apa yang harus dilakukan
ketika teknologi tidak berfungsi.
Northstar Digital Literacy Assessment Project Standard
Northstar Digital Literacy Assessmenst Project Standard (2015) merupakan salah satu tes
digital literacy yang mengkaji komponen, kemampuan dalam menggunakan teknologi. Komponen
Northstar Digital Literacy Assessmenst Project Standard terdiri atas:
1. Basic Computer Skill, yaitu kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian komputer, dan
mendemonstrasikan pemahaman menggunakan program dan memperbaruinnya.
2. Internet, yaitu kemampuan mengidentifikasi website, homepage, dan hal-hal yang berkaitan
dengan web browser seperti menggunakan hyperlink untuk mengakses sebuah website.
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3. Operating System, yaitu kemampuan mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan,
mendemonstrasikan, dan pemahaman sstem operasi tersebut.
4. Email, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud email, manfaat, dan cara membuat email baru.
Dapat mengidentifikasi antara spam dengan email masuk.
5. Microsoft Word, yaitu kemampuan menggunakan Ms. Word seperti membuat, membuka,
menyimpan dan menyisipkan sebuah gambar dan lainnya.
6. Social Media, yaitu kemampuan dan pemahaman menggunakan media sosial, mampu
membedakan tipe media sosial dan fungsinya, membuat akun baru, dan mengenali informasi dan
konsekuensi yang didapatkan.
7. Microsoft Excel, yaitu kemampuan menggunakan Ms. Excel seperti menggunakan formula,
membuat grafik, menghapus dan mengyisipkan data di Ms. Excel.
8. Microsoft PowerPoint, yaitu kemampuan menggunakan Ms. PowerPoint seperti menggunakan
membuat presentasi, mengelola teks, dan mengaplikasikan tema.
9. Information Literacy, yaitu kemampuan mendefiniskan masalah, mengidentifikasi tipe dan
format dari suatau informasi online seperti artikel, database, gambar, video dan lainnya.
Tahapan Penelitian
Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem digital literacy. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode prototyping (Pressman 2010) sebanyak dua iterasi.

Gambar 58. Metode Prototyping

Paradigma pengembangan perangkat lunak prototyping (Gambar 1), dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Komunikasi
Tahap komunikasi yaitu melakukan analisis literatur untuk membangun sistem seperti
menganalisis kebutuhan dan cakupan yang akan dibuat. Melakukan proses evaluasi BC’s
Digital Literacy Framework dengan Northstar Digital Literacy Assessment Project
Standard untuk menyusun pertanyaan di sistem DIGASI.
2. Perancangan Prototipe
Tahap perancangan prototipe yaitu melakukan perbaikan pertanyaan untuk dimasukkan ke
dalam sistem dan merencanakan sistem sesuai dengan user requirement yang dibutuhkan.
Melakukan pembuatan use case diagram dan activity diagram untuk menentukan task dan
rule yang terdapat dalam sistem.
3. Pemodelan Prototipe
Tahap pemodelan prototipe ini berupa melakukan desain basis data, pembuatan class diagram, dan
pembuatan mockup sebagai acuan untuk menentukan tampilan sistem yang akan dibuat.
4. Pengembangan Prototipe
Tahap pengembangan prototipe adalah implementasi dari rancangan dan pemodelan yang
telah dibuat. Pengembangan prototipe dibuat menggunakan framework Laravel 5.5.
Perancangan tes yang sesuai dengan tingkatan pengguna dan indikator untuk menguji atau
mengukur tingkat digital literacy staf pemerintah.
5. Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan dengan mengevaluasi apakah sistem yang telah dibuat sudah
sesuai dengan requirement diawal, jika sistem kurang sesuai dengan requirement yang
diminta maka diperlukan perbaikan. Proses pengujian sistem dilakukan secara blackbox,
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apabila ditemukan error, maka diperlukan perbaikan sehingga sistem yang telah diuji siap
untuk digunakan untuk mengukur tingkat digital literacy staf pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi
Tahap ini melakukan analisis literatur untuk mengumpulkan data-data terkait pegawai,
fungsi dan cakupan yang akan dibuat. Berdasarkan hasil analisis literatur, website DIGASI
memiliki dua aktor yang berperan dalam sistem yaitu admin dan pegawai (pengguna).
Kemudian pada iterasi pertama disusun beberapa fungsi yang dikembangkan seperti pada Tabel
1, dan terjadi penambahan fungsi mengunduh record tes (DIGASI-004), mengunduh sertifikat
(DIGASI-009) dan history tes (DIGASI-010) pada iterasi kedua.
Proses selanjutnya yaitu dilakukan penyusunan pertanyaan berdasarkan hasil evaluasi
untuk pegawai (staf pemerintah) yang disesuaikan dengan indikator BC’s Digital Literacy
Framework dan Northstar Digital Literacy Assessment Project Standard sebagai acuan
komponennya. Komponen pada Northstar Digital Literacy Assessment Project Standard terdiri
atas penggunaan komputer dasar, internet, sistem operasi, email, Ms. Word, media sosial, Ms.
Excel, Ms. PowerPoint, dan literasi informasi.
Tabel 20. Kebutuhan Fungsional DIGASI

Kategori
Pengguna
Admin

Pegawai

Kebutuhan Fungsional

Hak Akses Terhadap Aplikasi

CRUD (Create, Read, Update, Delete) Daftar Soal
CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Pegawai
Melihat Record Tes
Mengunduh Record Tes
Mengubah Data Level
Mengerjakan Tes
Melihat Hasil Tes
Mengelola Profil
Mengunduh Sertifikat
Melihat History Tes

DIGASI-001
DIGASI-002
DIGASI-003
DIGASI-004
DIGASI-005
DIGASI-006
DIGASI-007
DIGASI-008
DIGASI-009
DIGASI-010

Tabel 2 menunjukkan hubungan antara BC’s Digital Literacy Framework dan Northstar
Digital Literacy Assessment Project Standard. Komponen yang terdapat pada Northstar Digital
Literacy Assessment Project Standard disesuaikan dengan indikator-indikator BC’s Digital
Literacy Framework sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung
indikator dan komponen tersebut. Berikut beberapa contoh soal yang telah dibuat, yaitu:
1. Alamat situs berikut ini yang digunakan untuk memperoleh informasi statistik penduduk
Indonesia adalah
a. Biru Pusat Statistika
c. Ensiklopedia
b. Kompas Online
d. Situs Kedinasan
e. Departemen Dalam Negeri
2. Berikut ini kriteria dalam memilih suatu informasi adalah
a. Font
c. Informasi Terbaru
b. Cara Penulisan
d. Informasi Terkonfirmasi
e. Informasi Favorit
3. Fitur yang digunakan Google+ untuk memfasilitasi kelompok obrolan video adalah
a. Circle
c. Hangouts
b. Sparks
d. Steam
e. Instagram
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2.
3.

4.

5.

6.

Critical Thinking, Problem Solving,
and Decision Making
Creativity and Innovation

Digital Citizenship

Communication and Collaboration
Technology Operations and
Concepts

a. Specialized and Advanced Skills for Creative Expression
a. Internet Safety
b. Privacy and Security
c. Relationships and Communication
d. Cyberbullying
e. Digital Footprint and Reputation
f. Self-image and Identity
g. Creative Credit and Copyright
h. Legal and Ethical Aspects
i. Balanced Attitude Towards Technology
j. Understanding and Awareness of the Role of ICT in Society
a. Technology Mediated Communication and Collaboration
a. General Knowledge and Functional Skills
b. Use in Everyday Life
c. Informed Decision Making
d. Seamless Use Demonstrating Self-Efficacy
e. Learning About and with Digital Technologies

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Ms. PowerPoint

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

Informasi
Literasi

Ms. Excel

Sistem Operasi

√
√

Media Sosial

a. Information Literacy
b. Information Processing and Management
a. Specialized and Advanced Skills for Learning

Ms. Word

Research and Information Literacy

Email

1.

Dimensi BC's Digital Literacy Framework

Internet

No

Dasar Komputer

Tabel 21. Hubungan BC's Digital Literacy Framework dan Komponen Northstar Digital Literacy Framework
Komponen Northstar Digital Literacy
Framework

√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

Jumlah
Total
Soal
Dibuat

Jumlah
Soal

10

2

4

2

10
30

2
22

8
35

2
20

√
√
√
√
√
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Perancangan Prototipe
Tahap perancangan prototipe melakukan pembuatan use case diagram dan activity
diagram berdasarkan pada kebutuhan fungsional sebelumnya. Use case diagram pada Gambar
2 yang digunakan untuk menunjukkan task yang dilakukan oleh pengguna seperti melihat daftar
soal, menambah daftar soal, dan lainnya. Activity diagram digunakan untuk menunjukkan alur
dari suatu task. Gambar 3 merupakan salah satu activity diagram dari beberapa task yang
terdapat pada use case yang menunjukkan alur mengerjakan tes untuk pegawai.

Gambar 59. Use Case Diagram DIGASI Iterasi Pertama

Gambar 60. Activity Diagram Mengerjakan Tes (DIGASI-006)

Pemodelan Prototipe
Tahap ini melakukan penyusunan basis data sistem, pembuatan class diagram dan
pembuatan mockup. Kemudian dilanjutkan proses pembuatan tampilan (mockup) awal
dilakukan secara manual di kertas sebagai acuan untuk menentukan tampilan sistem yang akan
dibuat. Class diagram DIGASI dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 61. Class Diagram DIGASI Iterasi Pertama

Pengembangan Prototipe
Tahap pengembangan prototipe merupakan tahap mengimplementasikan desain ke dalam
sistem menggunakan Laravel 5.5 dengan bahasa pemrograman PHP. Hasil pengembangan
prototipe yang telah dibuat seperti pada Gambar 5 yaitu berupa halaman pegawai untuk
mengerjakan tes digital literacy.

Gambar 62. Halaman Mengerjakan Tes Pegawai (DIGASI-008)

Gambar 63. Hasil Mengunduh Sertifikat (DIGASI-009)

Tes Digital Literacy di website DIGASI menampilkan sebanyak 50 soal yang ditampilkan
secara random seperti pada Gambar 7. Sistem penilaian pada website DIGASI adalah dua poin
jika jawaban benar dan nol untuk jawaban salah dengan waktu pengerjaan selama 120 menit.
Total poin yang didapatkan jika semua jawaban benar adalah 100 poin. Kemudian pada iterasi
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kedua melakukan proses penambahan fungsi mengunduh record tes, mengunduh sertifikat dan
melihat history tes. Kemudian tahap ini dibuat level dan rentang nilai untuk penilaian hasil level
dari tes digital literacy adalah level A dengan rentang nilai 80 sampai dengan 100 (80-100),
level B dengan rentang nilai 60 sampai dengan 79 (60-79), dan level C dari nilai 0 sampai
dengan 59 (0-59).
Pengujian Sistem
Sistem DIGASI yang telah dikembangkan kemudian dilakukan pengujian. Proses
pegujian dilakukan secara blackbox, apabila ditemukan error maka diperlukannya perbaikan.
Berdasarkan hasil pengujian sistem dan evaluasi didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.
Tabel 22. Hasil Pengujian Sistem DIGASI

Kategori
Pengguna
Admin

Pegawai

Kebutuhan Fungsional
CRUD (Create, Read, Update, Delete) Daftar Soal
CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Pegawai
Melihat Record Tes
Mengunduh Record Tes
Mengubah Data Level
Mengerjakan Tes
Melihat Hasil Tes
Mengelola Profil
Mengunduh Sertifikat
Melihat History Tes

Hak Akses Terhadap
Aplikasi
DIGASI-001
DIGASI-002
DIGASI-003
DIGASI-004
DIGASI-005
DIGASI-006
DIGASI-007
DIGASI-008
DIGASI-009
DIGASI-010

Hasil Uji
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Proses
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Proses
Berhasil

SIMPULAN
Penelitian ini sudah berhasil menggembangkan sistem untuk melakukan ujian
menggunakan Laravel 5.5 dengan menggunakan metode prototyping dengan iterasi sebanyak
dua kali. Iterasi pertama pada pembuatan sistem CAT DIGASI adalah pembuatan pertanyaan
berdasarkan BC’s Digital Literacy Framework dengan tambahan acuan dari kompoenen
Northstar Digital Literacy Assessment Project Standard dan beberapa fungsi sudah berhasil
dijalankan. Kemudian pada iterasi kedua terdapat penambahan fungsi mengunduh record tes
dan sertifikat yang sekarang sedang dikerjakan.
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Abstrak
Tugas suatu institusi pendidikan adalah mengelola pengajaran, penelitian dan
pengabdian. Pengajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses
pembelajaran. Proses pembelajaran ini akan tercatat dalam rekaman yang nantinya akan
disimpan sebagai bukti proses pembelajaran yang terjadi. Rekaman digunakan untuk verifikasi
pada proses audit sebagai salah satu kegiatan pada International Standardization Organization
9001:2008. Apabila rekaman tidak tersusun dengan baik dan terstruktur maka akan
menyulitkan saat proses audit tersebut. Penelitian ini merancang sistem informasi pengelolaan
rekaman yang dapat menunjang proses audit. Kegiatan yang direkam meliputi kegiatan
penulisan Kolokium, Seminar dan Tugas Akhir mahasiswa. Metode pengembangan sistem
menggunakan metode prototyping. Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi berbasis
web yang dapat CRUD Kolokium, CRUD Seminar, CRUD Tugas Akhir, CRUD SKL dan
Unggah Dokumen untuk menunjang proses audit. Sistem yang dikembangkan dapat membantu
dalam proses monitoring dan proses audit
Kata Kunci: audit, International Standardization Organization 9001:2008, prototyping.
Abstract
The education department tasks are teaching, researching, and servicing management.
Teaching has a very important role in a learning process. This learning process will be
recorded as evidence of a learning process. This records are used for verification of the audit
process as one of the activities of the International Standardization Organization 9001: 2008.
If the file is not well-organized and structured, it will be difficult during the audit process. This
research develop an information system for recording management that can support the audit
process. This Record activities include Colloquium, Seminar and Essay writing activities. This
information system developed using prototyping’s method. The result of this research was web
based information system that perform CRUD of Colloquium, Seminar, Essay and SKL data
and Document Upload to support audit process. The developed system can assist in monitoring
process and audit process
Keywords: audit, International Standardization Organization 9001:2008, prototyping

PENDAHULUAN
Saat ini suatu entitas organisasi dapat dikatakan memiliki good corporate governance
(GCG) apabila telah memiliki sertifikasi standarisasi tertentu seperti ISO 9001:2008. Untuk
memiliki sertifikasi ini, perusahaan harus berupaya keras memenuhi standar yang ketat dan
melewati beberapa tahap audit oleh lembaga auditor yang kredibel. Salah satu komponen
penting untuk memperoleh sertifikasi standarisasi adalah adanya dokumentasi pada setiap
aktivitas proses bisnis yang dilakukan. Mulai dari dokumentasi guideline, prosedur operasional
baku (POB), instruksi kerja hingga hasil atau laporan. Dokumen-dokumen inilah yang kelak
menjadi bahan audit oleh lembaga auditor independen, agar perusahaan atau organisasi dapat
mempertahankan kelayakan sertifikasinya setiap tahunnya.
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Departemen Ilmu Komputer adalah salah satu departemen di IPB yang telah memiliki
International Standardization Organization (ISO) 9001:2008. ISO 9001:2008 adalah suatu
standar internasional untuk sistem manajemen mutu yangmerupakan revisi tahun 2008 yang
bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan (Indranata 2007). Menurut
Gaspersz (2012), ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk
desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen kualitas. Hal ini bertujuan untuk menjamin
bahwa organisasi akan memberikan hasil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Menurut ISO 9000 tentang dasar-dasar dan kosa kata (BSN 2008), rekaman mutu atau catatan
mutu (records) adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti
pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan standar ISO 9001:2008, organisasi harus menetapkan
prosedur terdokumentasi untuk menentukan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi,
penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan, dan pemusnahan rekaman. Rekaman
harus tetap jelas dibaca, siap diidentifikasi, mudah dicari, dan didapatkan kembali. Rekaman
mutu dapat berupa formulir (form), foto, video, atau rekaman data komputer (softcopy).
Audit adalah pengumpulan serta pengevalusian bukti-bukti atas informasi untuk
menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan. Audit dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen (Alvin et al
2004). Menurut ISO 19011 (BSN 2005), audit adalah proses yang sistematis, mandiri, dan
terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (audit evidence) dan mengevaluasinya secara
objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Bukti audit (audit
evidence) adalah rekaman (records), pernyataan fakta, atau informasi lainnya yang sejalan
(relevan) dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi, sedamgkan auditor adalah pelaksana
audit. Auditor ini melakukan persiapan audit dan membuat laporan audit.
Departemen Ilmu Komputer melakukan audit dalam periode waktu tertentu agar tetap
layak memiliki sertifikasi standarisasi ISO 9001:2008. Pengelolaan rekaman ISO 9001:2008 di
Ilmu Komputer belum semuanya terkomputerisasi, masih banyak yang dilakukan
menggunakan form manual. Hal tersebut dapat menyebabkan rekaman rusak atau hilang karena
ketidaksengajaan, serta sulitnya dilakukan pencarian rekaman dikarenakan rekaman akademik
mahasiswa yang sangat banyak. Rekaman akademik mahasiswa yang sangat banyak ini juga
menyulitkan untuk dilakukan audit. Perkembangan teknologi yang ada perlu dimanfaatkan
untuk mencari alternatif dalam pengelolaan rekaman mahasiswa. Hal ini untuk menghindari
rekaman yang hilang atau rusak, menunjang proses audit, dan memudahkan pencarian rekaman.
Melihat permasalahan tersebut, maka dirancang sistem informasi berbasis web untuk
menunjang pelaksanaan proses audit yang lebih efisien.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada Prosedur Operasional Baku
Penyelenggaraan Layanan Akademik Program Sarjana Departemen Ilmu Komputer yang sudah
terstandarisasi ISO 9001:2008. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang berkaitan
dengan proses progress tugas ahir yaitu yaitu Kolokium (POB/KOM-PP/09), Seminar Tugas
Akhir (POB/KOM-PP/10), Ujian Tugas Akhir (POB/KOM-PP/11) dan SKL ((POB/KOMPP/12).
Tahapan Penelitian
Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja
(prototype) melalui proses interaksi dan berulang-ulang. Prototyping disebut juga desain
aplikasi cepat (rapid application design) karena menyederhanakan dan mempercepat desain
sistem (O'Brien, 2005).
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Communication
Tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara klien tentang proses bisnis di
departemen, mengidentifikasi seluruh kebutuhan perangkat lunak dan garis besar sistem yang
akan dibuat. Tahap communication bertujuan untuk menentukan tujuan utama dari perangkat
lunak dan mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan (Pressman 2010).
Quick Plan
Pada tahap ini, sistem informasi mulai direncanakan guna memenuhi user requirement
yang telah disampaikan klien. Rencana sistem tersebut merupakan rencana sistem sementara,
kecuali telah memenuhi semua yang diinginkan klien setelah melakukan beberapa pengulangan
prototyping.
Modeling Quick Design
Perancangan cepat berfokus pada representasi dari aspek software yang terlihat oleh end
user. Berdasarkan rencana sistem yang dibuat, analisis mulai dilakukan guna merancang sistem
yang diinginkan. Pertama, use case diagram dibuat dengan menggunakan user requirement
sebagai dasarnya. Use case diagram digunakan untuk menentukan fungsi apa saja yang dibuat
dalam sistem. Setelah merancang use case diagram, beberapa diagram seperti class diagram,
activity diagram dan sequence diagram dapat dirancang untuk pengembangan sistem secara
keseluruhan. Selanjutnya dilakukan perancangan antarmuka dari sistem.
Construction of Prototype
Prototype dibangun berdasarkan rancangan yang sebelumnya dibuat. Prototype
merupakan program siap pakai dan bersifat sementara. Prototype tersebut telah dibuat dengan
menggunakan framework CodeIgniter yang menerapkan konsep Model View Control (MVC).
Deployment Delivery and Feedback
Tahap ini dilakukan pengujian oleh klien untuk mengevaluasi prototype yang telah dibuat
sebelumnya dan memberikan umpan balik yang akan digunakan untuk memperbaiki spesifikasi
kebutuhan sistem. Pengulangan terjadi saat pengembang melakukan perbaikan terhadap
prototype. Dalam penelitian kali ini pengulangan dilakukan sebanyak 2 kali. Pengujian
dilakukan menggunakan Black-box testing.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Communication
Komunikasi dilakukan dengan Ibu Rina Trisminingsih selaku ketua ISO 9001:2008
departemen Ilmu Komputer dan Bapak Irvan Ramdani selaku pegawai akademik. Komunikasi
dilakukan hari Rabu tanggal 16 Maret 2016. Diketahui bahwa pihak administrasi akademik
belum memiliki sistem untuk mengolah rekaman kemahasiswaan secara digital. Proses bisnis
sistem informasi rekaman adalah sebagai berikut:
1 Analisis Pengguna Sistem
Target pengguna yang menggunakan sistem ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 23 User dari sistem

User
Akademik
Dosen
Auditor
Mahasiswa

2

3

Deskripsi User
Petugas akademik yang mengelola rekaman akademik mahasiswa
Dosen di Departemen Ilmu Komputer
Petugas yang melakukan audit
Mahasiswa aktif Departemen Ilmu Komputer

Analisis Kebutuhan Pengguna Sistem
Dasar pembuatan sistem ini karena adanya kebutuhan pengguna sebagai berikut:
2.1 Memerlukan penyimpanan rekaman akademik mahasiswa secara digital.
2.2 Membuat progress laporan rekaman akademik mahasiswa.
2.3 Memantau perkembangan tugas ahir mahasiswa.
Analisis Kebutuhan Sistem
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3.1 Masukan (input) sistem yaitu informasi pada rekaman akademik mahasiswa sebagai
bukti suatu kegiatan.
3.2 Keluaran (output) sistem yaitu laporan rekaman akademik mahasiswa.
Quick Plan
Penulis membuat rencana sistem dari user requirement yang telah diperoleh pada tahap
sebelumnya. Sistem yang akan dibuat bernama Siparama (Sistem Pengolahan Rekaman
Mahasiswa). Siparama akan memiliki fungsi utama yaitu Pengolahan Rekaman Mahasiswa
hasil kegiatan pelaksanaan tugas akhir:
Tabel 2 Fungsi dan User dari Siparama

ID
ID-01
ID-02
ID-03
ID-04
ID-05
ID-06
ID-07
ID-08
ID-09
ID-10
ID-11
ID-12
ID-13

Fungsi
Mengolah rekaman Kolokium
Mengolah rekaman Seminar
Mengolah Tugas Akhir
Mengolah SKL
Unggah rekaman asli
Pendaftaran seminar atau pendaftaran konferensi
Pengajuan topik dan dosen pembimbing dosen pembimbing kedua
Pengajuan dosen pembimbing kedua
Menampilkan laporan
Unduh laporan
Monitoring mahasiswa
Perhitungan bobot nilai akhir seminar dan tugas akhir
Melihat bukti rekaman keseluruhan

User
Akademik
Akademik
Akademik
Akademik
Akademik
Akademik
Mahasiswa
Mahasiswa
Akademik
Akademik
Akademik, Dosen
Akademik
Auditor

Setelah menentukan fungsi dan user, dibuat sebuah event table. Event table meliputi baris
dan kolom, yang mewakili event dan detilnya masing-masing (Satzinger 2009). Menurut
Satzinger (2009) event table adalah sebuah pedoman use case daftar peristiwa dalam baris dan
potongan kunci informasi setiap peristiwa dalam kolom. Dari event table didapat 4 event yaitu
Kolokium, Seminar Tugas Akhir, Tugas Akhir dan Penetapan Kelulusan Program Sarjana.
Modelling Quick Design
Tahap perancangan berfokus pada representasi dari aspek-aspek perangkat lunak yang
akan dilihat oleh pengguna (Pressman 2010). Perancangan proses digambarkan dengan use case
diagram. Use case diagram mendeskripsikan sesuatu yang sistem kerjakan atau proses tanpa
menjelaskan bagaimana sistem memproses pekerjaan tersebut. Use case mencerminkan
pandangan sistem dari sudut pandang end user di luar sistem itu sendiri (Kendall dan Kendall
2011).
Berdasarkan use case diagram pada gambar 1, Siparama memiliki 4 aktor yaitu
Akademik, Dosen, Mahasiswa dan Auditor. Akademik bertugas dalam meng-input rekaman
kemahasiswaan yang dibutuhkan sistem. Akademik dan Dosen bisa melihat laporan rekaman
kemahasiswaan yang telah di-input sebelumnya. Mahasiswa departemen Ilmu Komputer hanya
bisa melakukan pengajuan dosen pembimbing dan dosen pembimbing kedua. Terakhir ada
Audit yang bisa melihat laporan rekaman. Untuk membuktikan keaslian rekaman, auditor bisa
melihat fail rekaman asli yang telah diunggah ke sistem.
Selanjutnya perancangan data dengan domain class diagram. Siparama memiliki 24
Class Pegawai akademik, Dosen dan Mahasiswa merupakan jenis khusus dari class user
sebagai pengguna sistem. Class penilaian kolokium dan berita acara kolokium merupakan
bagian dari class kolokium. Class praseminar tergantung penuh dengan class kolokium. Jika
tidak ada class kolokium maka tidak ada class praseminar. Domain class diagram dapat dilihat
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pada Gambar 2. Activity diagram dan sequence diagram dibuat per-fungsi utama untuk
membantu dalam mengembangkan Siparama.
Terakhir perancangan antar muka dengan merancang mock up. Tampilan memiliki 1
header di bagian atas, beberapa menu di bagian kiri halaman yang masing-masing menu
memiliki submenu. Heading dan content halaman di bagian tengah. Content ini yang nantinya
akan menampilkan laporan, tabel monitoring dan form masukan.

Gambar 1 Use Case Diagram Siparama

Construction of Prototype
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dirancang sebuah
prototype. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman php dengan template
bootstrap dan framework Code Igniter 2. Perancangan Prototype memiliki beberapa fungsi
yang terdiri dari pengolahan kolokium, pengolahan seminar, pengolahan tugas akhir, melihat
laporan per NIM, monitoring per angkatan, perhitungan bobot nilai akhir seminar dan tugas
akhir. Implementasi kodingan bisa dilihat pada gambar di bawah.
Gambar 3 merupakan form kegiatan kolokium yang harus diisi oleh Akademik untuk
menyimpan rekaman di Siparama. Data yang dimasukan harus sesuai dengan rekaman asli,
setelah selesai mengisi form yang telah disediakan Akademik bisa mengunggah rekamana yang
telah dipindai ke dalam sistem. Fail yang diunggah harus berbentuk pdf dan berukuran kurang
dari 3 mb. Gambar 4 menunjukan form yang harus diisi saat proses pendaftaran seminar atau
pendaftaran konferensi oleh Akademik. Laporan menampilkan pie chart total mahasiswa yang
sudah melaksanakan kegiatan dan yang belum melaksanakan kegiatan sesuai angkatan serta
tabel nama-nama mahasiswa tersebut baik yang sudah atau belum, seperti pada Gambar 5.
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Gambar 2 Domain class Diagram

Gambar 3 Tambah kolokium (ID-01)
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Gambar 4 Pendaftaran seminar atau Pendaftaran konferensi (ID-06)

Gambar 5 Menampilkan laporan (ID-09)

Gambar 6 merupakan bentuk laporan yang bisa diunduh oleh Akademik dalam bentuk
pdf, setiap mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan diberi kuning untuk membedakan
dengan mahasiswa yang belum.

Gambar 6 Unduh laporan (ID-10)
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Gambar 7 Perhitungan bobot nilai akhir seminar (ID-12)

Perhitungan bobot nilai akhir seminar dan tugas akhir ditampilkan pada bagian detail
laporan, bisa dilihat pada Gambar 7. Nilai mutu akhir dan huruf mutu akhir dihasilkan dengan
perhitungan bobot yang sebelumnya telah diberikan oleh Departemen Ilmu Komputer, sehingga
pihak akademik hanya perlu memasukan data seminar mahasiswa.
Tabel 3 Status fungsi prototype 2 dari Siparama

ID

Fungsi

ID-01
ID-02
ID-03
ID-04
ID-05
ID-06

Mengolah Kolokium
Mengolah Seminar
Mengolah Tugas Akhir
Mengolah SKL
Unggah rekaman asli
Pendaftaran seminar atau
pendaftaran konferensi

Melakukan CRUD terhadap data Kolokium
Melakukan CRUD terhadap data Seminar
Melakukan CRUD terhadap data Tugas Akhir
Melakukan CRUD terhadap data SKL
Mengunggah hasil scan rekaman asli
Mendaftarkan kegiatan seminar atau konferensi yang
akan dilakukan oleh mahasiswa

Berjalan
Berjalan
Berjalan
Dihapus
Berjalan
Berjalan

ID-07

Pengajuan topik
dosen pembimbing

Mengajukan topik dan dosen pembimbing bagi mahasiswa
tingkat akhir

Berjalan

ID-08

Pengajuan
dosen
pembimbing kedua

Mengajukan dosen pembimbing kedua bila diperlukan

Berjalan

ID-09

Menampilkan laporan

Menampilkan laporan rekaman sesuai dengan atribut yang
ada pada rekaman

Berjalan

ID-10
ID-11

Unduh laporan
Monitoring mahasiswa

Berjalan
Berjalan

ID-12

Perhitungan bobot nilai
akhir seminar dan tugas
akhir
Melihat bukti rekaman
keseluruhan

Mengunduh laporan dalam bentuk PDF
Memantau mahasiswa yang sudah atau belum
melaksanakan kegiatan kolokium, seminar atau sidang
tugas akhir
Menampilkan nilai akhir dan huruf mutu akhir sesuai
dengan bobot yang telah ditetapkan
Menampilkan laporan rekaman yang bisa dilihat oleh
Auditor

Berjalan

ID-13

Deskripsi Fungsi

dan

Status

Berjalan

Deployment Delivery and Feedback
Feedback dilakukan dengan Ibu Rina Trisminingsih hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dan
Bapak Irvan Ramdani sebagai pegawai hari Rabu tanggal 25 Mei 2016. Pengujian dikukan
dengan black-box testing dan semua fungsi berjalan dengan baik. Adapula penambahan dan
perubahan fungsi pada Tabel 4.
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Tabel 4 Daftar tambahan dan perubahan prototype Siparama

Prototype 1
Penilaian kolokium hanya dilakukan oleh moderator
Penilaian kolokium meliputi teknik penyajian materi
dan kemampuan menjawab pertanyaan
Unggah rekaman dalam bentuk PNG
Penilaian tugas akhir dilakukan oleh pembimbing 1

Pengajuan topik dan dosen pembimbing berupa 2
usulan dengan lab dan topik yang sama
CRUD arsip Kelengkapan SKL
Unggah form hasil scan hanya disebagian use case
-

Prototype 2
Penilaian kolokium dilakukan oleh moderator dan
pembimbing
Penilaian kolokium proposal kolokium (50%), teknik
penyajian materi (30%) dan kemampuan menjawab
pertanyaan (10%)
Unggah rekaman dalam bentuk PDF
Penilaian tugas akhir dilakukan oleh pembimbing 1,
pembimbing 2 dan penguji 1 atau pembimbing 1,
penguji 1 dan penguji 2
Pengajuan topik dan dosen pembimbing berupa 2
usulan dengan lab dan topik berbeda
Penghapusan CRUD arsip kelengkapan SKL karena
pengurusan SKL dilakukan oleh fakultas
Unggah form hasil scan disemua use case
Tambahan : menampilkan laporan per-NIM
Tambahan : monitoring per angkatan
Tambahan : perhitungan bobot nilai akhir seminar dan
tugas akhir
Tambahan : penilaian praseminar oleh moderator dan
pembimbing
Tambahan : form kesiapan tugas akhir

SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem manajemen rekaman dengan
nama Siparama (Sistem Pengolahan Rekaman akademik mahasiswa) yang membantu
pengelolaan rekaman akademik mahasiswa telah berhasil dibuat. Siparama dibuat dengan
menggunakan metode prototyping sebanyak dua pengulangan. Pengulangan perlu dibatasi
untuk mendapat sistem yang sudah final. Siparama memiliki lima fungsi utama yaitu
pengolahan rekaman kolokium, rekaman seminar, rekaman tugas akhir, menampilkan laporan
dan monitoring mahasiswa. Sistem ini diharapkan dapat menunjang proses audit untuk menjaga
kelayakan ISO 9001:2008 di Departemen Ilmu Komputer yang telah diperoleh sejak 2015.
Siparama juga membantu pegawai akademik dalam proses perhitungan nilai akhir seminar dan
tugas akhir, serta memudahkan pengawasan mahasiswa selama kegiatan kolokium, seminar,
dan sidang tugas akhir. Setelah sistem diimplementasikan akademik disarankan untuk langsung
menyimpan rekaman ke dalam sistem saat kegiatan telah selesai agar rekaman tidak tertinggal,
serta perlu juga penambahan fungsi seperti back up database secara berkala dan penambahan
letak penyimpanan rekaman yang asli disistem.
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Abstrak
Information and Communication Technology (ICT) merupakan suatu aspek teknis dalam
menggunakan teknologi untuk proses informasi dan komunikasi. Salah satu pemanfaatan ICT
oleh pemerintah adalah pemanfaatan e-government pada struktur pemerintahan yang lebih
dekat dengan masyarakat, yaitu local e-goverment. Contoh pemanfaatan local e-government
adalah penggunaan website oleh pemerintah kecamatan. Penggunaan website dilakukan untuk
membantu pemerintahan kecamatan memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat
dengan lebih mudah. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pelayanan publik
kecamatan berbasis web menggunakan konsep Arsitektur Informasi. Arsitektur informasi
merupakan desain struktural dari suatu web yang terdiri dari kombinasi organisasi, pelabelan,
pencarian dan navigasi yang membentuk produk informasi untuk mendukung pencarian dan
usability. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pelayanan publik yang pelayanannya
dilakukan secara online. Selain itu, sistem yang dikembangkan mencakup informasi bagi
masyarakat mengenai pelayanan publik dan profil pemerintahan kecamatan.
Kata kunci: Arsitektur informasi, ICT, local e-government, sistem pelayanan publik.
Abstract
Information and communication technology (ICT) is a technical aspect in using
technology to process the information and communication. One use of ICT by the government
is e-government in a governance structure that is closer to the public, namely the local egovernment. Examples of local e-government is the use of website by the government district.
The use of the website helped the government district to provide information and services to the
public more easily. This research aimed to develop a system of public service district using the
web-based information architecture concept. Information architecture is the structural design
of a web consisting of a combination of organization, labeling, search, and navigation that
make up the product information to support the search and usability. The system that was
developed is an online system of public service. It also includes information for the public about
public service and governance profile districts.
Keywords: architecture information, ICT, local e-government, public service system.

PENDAHULUAN
Instruksi presiden menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi
telematika untuk mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance) dan
mempercepat proses demokrasi (Inpres 2001). Kemajuan ICT ini menuntut perkembangan
proses bisnis dalam setiap pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien yang
disebut dengan e-government.
Menurut Nurhadryani (2009), e–government adalah pemanfaatan teknologi informasi,
dan komunikasi oleh pemerintah yang terkonsentrasi pada pelayanan publik. Pengoptimalan egovernment di Indonesia dilakukan pada struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan
masyarakat, yaitu local e-government. Hal ini dilakukan untuk memperluas layanan kepada
masyarakat setempat dengan menyediakan sarana online bagi masyarakat untuk berkumpul dan
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berkomunikasi dalam lingkungan non-komersial dengan cara yang lebih relevan dengan
pemerintah (Dhimita 2015).
Salah satu wujud local e-government adalah penggunaan website dan media sosial oleh
pemerintah kecamatan. Website menyediakan platform untuk komunikasi yang efisien dan
akses ke informasi publik, sedangkan media sosial memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi langsung dengan cepat kepada pemerintahan
lokal.
Pelayanan publik yang dilakukan di tingkat kecamatan diantaranya : pembuatan surat
perizinan dan non-perizinan. Sebagian besar pelayanan di kecamatan masih dilakukan secara
manual, yaitu warga harus mendatangi Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayanan dan
memerlukan waktu yang lama.
Dhimita melakukan pengembangan system local e-government (2015) berjudul Local e–
goverment: Sistem Pelayanan Publik Online di Kecamatan Bogor Utara. Perbaikan dilakukan
dengan menambahkan beberapa komponen pelayanan yang masih belum dilakukan secara
online dalam penelitian tersebut untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan website. Selain itu,
perbaikan juga dilakukan pada penambahan komponen berupa informasi mengenai kecamatan
Bogor Utara menggunakan konsep arsitektur informasi (AI).
AI merupakan desain struktural dari suatu web yang terdiri dari kombinasi organisasi,
pelabelan, pencarian, dan sistem navigasi yang membentuk produk informasi untuk mendukung
pencarian informasi dan usability (Morville dan Rosenfeld 2007). Konsep ini digunakan untuk
memudahkan pengguna dalam melakukan proses pencarian sehingga tidak memerlukan lebih
banyak biaya dan waktu untuk mencapai tujuan pengguna. Akan tetapi, situs web perlu diukur
untuk mengetahui kualitasnya dari segi pengguna dan dari standarisasi pemerintahan.
Menurut Menkominfo (2003), web pemerintah setidaknya mengandung selayang
pandang, pemerintah daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan atau kebijakan
daerah, dan buku tamu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait pemanfaatan website
dan media sosial oleh pemerintahan kecamatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas
media yang digunakan pemerintah dalam pemanfaatan local e–government. Penelitian ini
melakukan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis website, meliputi pelayanan surat
perizinan dan non-perizinan. Pengembangan sistem dilakukan berdasarkan hasil kajian konten
website dan media sosial dan evaluasi usability pemerintahan kecamatan.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik
dengan data kecamatan dari tahun 2004–2014 (BPS 2014). Sementara itu, data website dan
media sosial kecamatan diperoleh dengan menggunakan search engine google yang dilakukan
pada tanggal 10 Desember 2015–10 Februari 2016.
Tahapan Pengembangan Sistem Dengan Pendekatan AI
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 64 Tahapan penelitian pengembangan sistem dengan pendekatan AI

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Penelitian
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Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS 2014). Berdasarkan data yang
diperoleh jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 7024 kecamatan, sedangkan kabupaten
sebanyak 515 kabupaten dari 34 provinsi.
Pengembangan Sistem Dengan Pendekatan AI
Gambar 3 merupakan use case untuk mendefinisikan pengguna. Admin dilakukan oleh
pejabat instansi seperti RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan, sedangkan pengunjung yang dapat
melihat informasi kecamatan. Pengguna merupakan masyarakat umum dan warga kecamatan
Bogor Utara. Penentuan tugas ini dikategorikan berdasarkan pencarian informasi.

Gambar 65 Use case sistem pelayanan publik online

Pencarian informasi dilakukan secara tasit dan eksplisit. Pencarian informasi secara tasit
melalui proses wawancara dengan pegawai kecamatan terkait proses bisnis setiap pelayanan.
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa kecamatan Bogor Utara memiliki 29 macam
pelayanan non-perizinan dan perizinan. Masing-masing pelayanan umumnya melakukan
pengajuan dengan mengikuti tahapan seperti Gambar 4.

Gambar 66 Proses bisnis pelayanan public;
Sumber: Dhimita (2015)

Pencarian informasi secara eksplisit mencari isi konten yang harus ada dalam sebuah
website. Menurut KOMINFO, isi minimal sebuah website kecamatan adalah memiliki selayang
pandang, profil pemeritahan, geografi wilayah, buku tamu, peta wilayah dan sumber daya, dan
peraturan kebijakan pemerintah.
Implementasi
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Desain Blueprint Website
Desain blueprint website disusun secara hierarki (Gambar 5). Hal ini dilakukan agar
setiap konten dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Website dikelompokkan menjadi
empat kategori yaitu, profil pemerintah, profil pejabat, pelayanan publik, dan informasi dan
berita. Profil pemerintah terdapat beberapa submenu seperti selayang pandang, profil
pemerintah dan keadaan geografis pemerintah Kecamatan Bogor Utara. Profil pejabat terdiri
dari profil camat dan wakil camat Kecamatan Bogor Utara, sedangkan untuk pelayanan publik
hanya pelayanan publik yang dapat dilakukan secara online, yaitu:
1 Surat Keterangan Domisili Usaha
2 Surat Keterangan Usaha
3 Surat Keterangan Tempat Tinggal
4 Surat Keterangan Lahir
5 Surat Keterangan Kematian
6 Kartu Tanda Penduduk
7 Izin Mendirikan Bangunan, dan
8 Ganggunan Hidden Ordinantie
Sementara itu, informasi dan berita hanya berisi kolom berita dan kolom interaksi antara
masyarakat dan pemerintah kecamatan.

Gambar 67 Site Map

Perancangan antarmuka website menggunakan konsep Arsitektur Informasi. Setiap
tampilan mengikuti susunan hierarki dari blueprint. Selain itu, kombinasi organisasi,
pelabelan, informasi, navigasi, dan pencarian disusun untuk memudahkan pengguna
melakukan tugasnya.
Domain Class Diagram
Domain class diagram merepresentasikan basis data pada sistem pelayanan publik
kecamatan Bogor Utara. Pada sistem ini terdapat 11 class, yaitu class Data penduduk, user,
skdu, skus, simb, siho, sktt, skl, skk, ktp, dan instansi. Hubungan class data penduduk
berhubungan dengan semua class pelayanan, yaitu class skdu, skus, simb, siho, sktt, skl, skk,
dan ktp yang menunjukkan hubungan bahwa setiap penduduk dapat mengajukan pelayanan
tersebut. Hubungan class data penduduk dengan class user menunjukkan bahwa user dapat
mengelola data penduduk. Hubungan class instansi dengan class user menunjukkan bahwa
setiap user merupakan bagian dari salah satu instansi. Hubungan class user dengan class
pelayanan menunjukkan bahwa user dapar mengelola pemohon yang mengajukan pelayanan
tersebut termasuk melakukan verifikasi dan validasi data.
Activity diagram
Activity diagram merupakan diagram aktifitas dari setiap user. Activity diagram
menunjukkan langkah-langkah yang dilalui oleh setiap user dalam menjalankan tugasnya.
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Pelabelan
Menurut Morville dan Rosenfeld (2007), pelabelan berarti memberikan nama yang
tepat untuk berbagai kategori dan menyusun serangkaian link navigasi yang mengarahkan ke
berbagai kategori tersebut. Pelabelan dapat dilakukan menggunakan teks atau gambar. Pada
penelitian ini pelabelan menggunakan teks Gambar 6 merupakan tampilan yang telah
dilakukan berdasarkan pelabelan terhadap menu.

Gambar 6 Pelabelan menu

Navigasi
Navigasi dibuat untuk memudahkan pengguna mengarahkan ke link yang akan mereka
tuju. Sistem navigasi adalah sebuah metode yang menginformasikan kepada pengunjung
mengetahui posisi laman yang sedang dijalankan dan mengetahui cara untuk dapat berpindah
ke laman lain.
Gambar 7 merupakan tampilan laman utama. Setiap menu dikelompokkan berdasarkan
desain blueprint yaitu profil pemerintah, profil pejabat, pelayanan publik, dan informasi dan
berita.

Gambar 7 Navigasi menu berdasarkan kategori pencarian

Sistem pelayanan publik
Gambar 8 merupakan tampilan daftar pelayanan yang dapat dilakukan secara online.
Daftar pelayanan terdiri dari surat keterangan dan surat perizinan. Surat keterangan meliputi
surat keterangan domisili usaha, surat keterangan usaha, surat keterangan tempat tinggal, surat
keterangan kematian, form pembuatan kartu tanda penduduk. Sementara itu, surat perizinan
meliputi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Gambar 8 Laman daftar pelayanan publik online
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Gambar 9 Laman registrasi penduduk

Gambar 9 merupakan tampilan laman registrasi penduduk. Penduduk yang dapat
melakukan registrasi hanya warga kecamatan Bogor Utara. Setiap penduduk wajib
memasukkan NIK berdasarkan dan identitas diri berdasarkan yang tercantum di KTP.

Gambar 10 Tampilan login bagi user dengan memasukkan NIK berdasarkan KTP

Gambar 10 merupakan tampilan login bagi pengguna. Pengguna yang akan melakukan
pelayanan memasukkan NIK. Hanya warga kecamatan Bogor Utara yang dapat melakukan
pelayanan. Sehingga NIK selain warga kecamatan Bogor Utara tidak dapat melakukan
pelayanan.

Gambar 11. Contoh laman formulir pelayanan SKDU

Pada Gambar 11 merupakan tampilan salah satu contoh formulir pelayanan publik
yang ada di Kecamatan Bogor Utara. Pengguna yang akan melakukan pelayanan mengisi
formulir dan mengunduh berkas dibutuhkan yang sesuai persyaratan sebagai salah satu proses
mendapatkan pembuatan surat keterangan dan atau surat perizinan.
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Gambar 12 Laman verifikasi berkas pemohon oleh admin

Gambar 12 merupakan tampilan laman verifikasi berkas pemohon yang dilakukan oleh
admin. Setiap pengguna yang mengisi formulir pelayanan wajib diverifikasi oleh admin untuk
mendapatkan berkas surat keterangan dan ataupun surat perizinan. Admin dibagi berdasarkan
tingkatan instansi di pemerintah yaitu, Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat.
Gambar 13 merupakan tampilan daftar pemohon berdasarkan RT tempat tinggal
pemohon. Pada laman admin RT terdapat fungsi verifikasi data pemohon. Admin RT hanya
dapat mengisi verifikasi pada bagian verifikasi RT, dan setiap admin RT yang selesai
memverifikasi data pemohon maka muncul tanggal verifikasi pada bagian tanggal verifikasi
RT.

Gambar 13 Laman daftar pemohon berdasarkan RT

Gambar 14 merupakan tampilan daftar pemohon berdasarkan kategori RW. Pada
laman admin RW terdapat fungsi verifikasi data pemohon. Admin RW hanya dapat mengisi
verifikasi pada bagian verifikasi RW dan data pemohon lolos dari verifikasi RT. Admin RW
yang selesai memverifikasi data pemohon maka akan muncul tanggal verifikasi pada bagian
tanggal verifikasi RW.

Gambar 14 Laman daftar pemohon berdasarkan RW

Gambar 15 merupakan tampilan daftar pemohon berdasarkan kategori kelurahan.
Pada laman admin Lurah terdapat fungsi verifikasi data pemohon. Admin Lurah hanya dapat
mengisi verifikasi pada bagian verifikasi Lurah dan data pemohon lolos dari verifikasi RT
dan RW. Admin Lurah yang selesai memverifikasi data pemohon maka muncul tanggal
verifikasi pada bagian tanggal verifikasi Lurah.
Gambar 16 merupakan tampilan daftar pemohon berdasarkan kategori kecamatan. Pada
laman admin Camat terdapat fungsi verifikasi data pemohon. Admin Camat hanya dapat
mengisi verifikasi pada bagian verifikasi Camat dan data pemohon lolos dari verifikasi RT,
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RW, dan Lurah. Admin kecamatan yang selesai memverifikasi data pemohon maka muncul
tanggal verifikasi pada bagian tanggal verifikasi kecamatan. Selain itu, pada laman admin
Camat terdapat fungsi cetak surat untuk mencetak surat dan notifikasi bagi pemohon apabila
pelayanan telah selesai diverifikasi dan dapat diambil di Kantor Kecamatan.

Gambar 15 Laman daftar pemohon berdasarkan kategori Kelurahan

Gambar 16 Laman daftar pemohon berdasarkan kategori kecamatan

Gambar 17 merupakan tampilan surat keterangan dalam tipe file pdf. Surat keterangan
ini dapat download oleh admin untuk di tanda tangani oleh Lurah dan Camat dan kemudian
diberikan kepada pemohon.

Gambar 17 Contoh laman surat keterangan SKDU yang telah diverifikasi

Pengujian black box
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Pengujian ini
dilakukan untuk memastikan setiap fungsi yang ada pada sistem berjalan sebagaimana
mestinya.
Tabel 4 Pengujian black box

No
1
2

Skenario Pengujian
User memilih pelayanan
SKDU
User melakukan registrasi

Test Case
Memilih menu pelayanan
SKDU
Memasukkan
identitas
pemohon

Hasil pengujian
Sistem menampilkan informasi
pelayanan SKDU
Sistem menyimpan data penduduk

Ket
√
√
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No
3

Skenario Pengujian
User melakukan pendaftaran

Test Case
Memasukkan
pemohon

Hasil pengujian
Sistem menyimpan data

Ket
√

4

User mengupload berkas

Upload berkas

Sistem menyimpan data

√

5

User melihat
pelayanan

Memilih menu informasi
pelayanan

Sistem menampilkan
pelayanan

6

Admin
pemohon

data

Admin Memilih
pelayanan

menu

Sistem menampilkan data pemohon

√

7

Admin melakukan verifikasi

Admin Memilih
verifikasi

menu

Sistem menampilkan data pemohon
dan mengubah database

√

8

Admin mencetak
permohonan

Admin Memilih
cetak permohonan

menu

Sistem menampilan surat keterangan
yang dapat di download

√

9

Admin mengirim notifikasi

Admin Memilih
kirim notifikasi

menu

Notifikasi tidak dapat dikirimkan ke
pemohon

X

informasi

melihat

surat

identitas

informasi

√

SIMPULAN
Pengembangan website kecamatan menggunakan konsep arsitektur informasi dibagi
menjadi beberapa kategori, diantaranya profil pemerintah, profil pejabat, pelayanan publik, dan
informasi dan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan
pencarian. Terdapat 8 pelayanan publik yang dapat dilakukan secara online, yaitu surat
keterangan domisili usaha, surat keterangan usaha, surat keterangan tempat tinggal, surat
keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan formulir ktp, surat izin
mendirikan bangunan, dan surat izin gangguan.
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Abstrak
Penelitian bertujuan untuk merancang sistem alternatif yang mampu mengidentifikasi
jenis jamur. Dengan mengidentifikasi jenis jamur melalui sebuah sistem akan lebih mudah
mengidentifikasi jenis jamur yang belum diketahui identitasnya. Metode perancangan sistem
menggunakan hasil identifikasi jamur yang dilakukan melalui pengamatan morfologi secara
makroskopis dan mikroskopis. Kemudian pada setiap ciri-ciri morfologi jenis jamur diberikan
nilai identitas. Setelah semua ciri-ciri morfologi jenis jamur sudah mempunyai nilai identitas
maka data sudah siap diolah untuk membangun sistem identifikasi jamur menggunakan
jaringan syaraf tiruan perceptron. Hasil dari analisis perancangan sistem identifikasi jamur
menggunakan jaringan perceptron menghasilkan bahwa jaringan perceptron mampu
mengidentifikasi jamur dengan tingkat akurasi sebesar 92,3%. Sampel diambil sebanyak 91
data uji yang teridiri dari 17 jenis jamur yang terdapat di kawasan bukit Jimbaran Bali.
Kata Kunci: Basidiomycetes, Morfologi Jamur, Jaringan Syaraf Tiruan, Perceptron
Abstract
The study aims to design an alternative system capable of identifying fungi species.
Identifying the type of fungus through a system will more easily identify the type of fungus that
has not been identified. Method of system design using result of fungic identification done by
macroscopic and microscopic morphology observation. Then on each morphological trait the
type of mushroom is given identity value. After all the morphological characteristics of the type
of fungus already has an identity value then the data is ready to be processed to build a system
of fungal identification using perceptron neural network. The result of analysis of fungal
identification system design using perceptron network resulted that perceptron network able to
identify mushroom with accuracy level of 92,3%. The sample was taken as many as 91 test data
consisting of 17 types of mushrooms contained in the hill area of Jimbaran Bali.
Keywords: Morphology of Mushroom, Artificial Neural Network, Perceptron

PENDAHULUAN
Penelitian dilatarbelakangi bagaimana merancang sebuah sistem alternatif yang dapat
memudahkan proses identifikasi jamur. Dengan membangun sebuah sistem identifikasi jamur,
informasi jenis jamur lebih mudah diketahui. Selain itu jika ditemukan jenis jamur yang belum
diketahui oleh sistem, maka hasil temuan tersebut dapat menambah katalog jenis jamur.
Terdapat beberapa metode dalam jaringan syaraf tiruan untuk sistem identifikasi dengan
berdasarkan pengenalan pola. Seperti metode jaringan yang paling sederhana yaitu jaringan
McCulloch dan Pitts tahun 1943. Kemudian muncul metode model Hebb tahun 1949.
Kemudian muncul lagi metode Adaline, Perceptron, Backpropagation, Learning Vector
Quantization dan sebagainya. Namun, pada penelitian ini dilakukan penerapan metode jaringan
perceptron.
Pada penelitian sebelumnya proses identifikasi jamur dilakukan dengan pengamatan
morfologi secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan makroskopis dilakukan dengan
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menggunakan lup (Reid, 1980 dan Watling, 1973) dan buku panduan lapangan Reid (1980) dan
Pacioni (1981) serta didukung hasil foto di lapangan yang sudah didokumentasikan. Parameter
pengamatan meliputi ciri-ciri makroskopis (bentuk, warna dan tekstur tubuh buah, kehadiran
cincin dan volva, serta bentuk akrophora). Proses identifikasi dari penelitian tersebut akan
menemui kesulitan ketika menentukan klasifikasi jamur yang memiliki kemiripan karakter
padahal terdapat kemungkinan jamur tersebut adalah jenis jamur yang belum teridentitifikasi
sebelumnya.
Tujuan dari penelitian ini agar memudahkan dalam proses identifikasi ketika menentukan
klasifikasi jamur yang memiliki kemiripan karakter. Hasil pengujian jaringan perceptron
mampu mengidentifikasi jamur yang memiliki kemiripan karakter. Jaringan perceptron dapat
mengetahui jenis jamur, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi
secara akurat.

TINJAUAN PUSTAKA
Morfologi Jamur
Jamur makrokopis sering tumbuh di tanah hutan karena terdapat humus yang berlimpah,
namun tidak jarang jamur makro dapat tumbuh di padang rumput, di bukit pasir, di tanah, atau
pada kotoran hewan (Reid, 1980; Pacioni, 1981).
Legon (1999) mengidentifikasi jenis-jenis jamur Kelas Basidiomycetes di Hutan Sabana
Nasional Caribbean dengan menggunakan metode jelajah dan menemukan jamur-jamur genus
Collybia, Marasmius, Filoboletus, Crepidotus, Lepiota, Mycena dan Auricularia. Selanjutnya
di Asia Tenggara, penelitian serupa dengan menggunakan metode jelajah dan metode transek,
diperoleh hasil bahwa jenis-jenis jamur makro Kelas Basidiomycetes yang ditemukan pada
vegetasi palm adalah jamur makro yang bersifat saprobik dan parasit (tumbuh pada batang
pohon hidup) (Treu, 1998; Karst, 2004).
Jaringan Syaraf Tiruan Perceptron
Perceptron ditemukan oleh Rosenblatt tahun 1962 dan Minsky – Papert tahun 1969.
Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan (ditambah sebuah bias), dan memiliki sebuah unit
keluaran. Umumnya Fungsi aktivasi aktivasi jaringan perceptron memiliki kemungkinan nilai
0 atau 1. Pada Gambar 1. terlihat arsitektur jaringan perceptron.

Gambar 1. Arsitektur jaringan Perceptron

Adapun algoritme dari jaringan perceptron adalah sebagai berikut :
Inisialisasi :
a. Bobot input variabel ke-i menuju ke neuron ke-j (Wij) dan bobot bias menuju ke neuron
ke-j (Bj):
➔ untuk sederhananya set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0.
b. Set learning rate :  = 1, (0 <   1)
c. Set maksimum epoh (MaxEpoh)

Tetapkan epoh = 0
Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut :
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a. Untuk setiap pasangan pembelajaran s – t, kerjakan:
i.
Set input dengan nilai sama dengan vektor input:
xi = si;
ii.
Hitung respon untuk unit output:
y= f(net) = 1 Jika net ≥ 1
y= f(net) = 0 Jika net ≤ 0
iii.
Perbaiki bobot dan bias jika terjadi error:
Jika y  t maka:
• wi(baru) = wi(lama) + *t*xi
• b(baru) = b(lama) + *t
Jika tidak maka :
• wi(baru) = wi(lama)
• b(baru) = b(lama)
b. Tes kondisi berhenti: jika masih terjadi perubahan bobot atau jumlah kuadrat error (sum
square error ≠ 0) dan epoh < MaxEpoh, maka kondisi berhenti FALSE. Namun jika sudah
tidak terjadi perubahan bobot (sum square error = 0) atau epoh ≥ MaxEpoh, maka kondisi
berhenti TRUE.

METODE
Model Proses Pengembangan Sistem (Preprocessing)
Analisis perancangan sistem identitifikasi jamur ini menggunakan model proses waterfall
atau sering disebut classic life cycle. Waterfall memiliki karakteristik yang sistematis dan
sekuensial, satu proses harus diselesaikan dahulu sebelum proses yang lain dijalankan yang
terdiri dari tahapan communication, planning, modeling, contruction dan deployment.
Metode perancangan sistem menggunakan data hasil identifikasi jamur yang dilakukan
melalui pengamatan morfologi secara makroskopis dan mikroskopis. Kemudian data tersebut
menjadi data primer yang akan diolah menggunakan jaringan perceptron. Agar lebih mudah
mengolahnya untuk setiap informasi ciri-ciri morfologi jenis jamur diberikan nilai identitas
(Value of Identitiy). Setelah seluruh ciri-ciri morfologi sudah mempunyai Value of Indentity
maka data sudah siap untuk diolah jaringan syaraf tiruan perceptron. Hasilnya akan menjadi
acuan dalam perancangan sistem identitfikasi jamur.
Dari hasil penelitian identifikasi jamur yang dilakukan oleh Meitini W. Proborini yang
ditulis dalam sebuah jurnal biologi telah ditemukan sebanyak 30 spesimen jamur-jamur
makroskopis. Hasil identifikasi dan karakterisasi diperoleh 18 spesies dan dua isolat spesimen
yang termasuk klas Basidiomycetes dan 10 spesimen merupakan Ascomycetes. Jamur-jamur
yang ditemukan banyak terdapat pada tanah serasah dan pohon-pohon atau kayu-kayu yang
telah lapuk. Pada analisis peracangan sistem identifikasi jamur telah dilakukan pengambilan
sampel data 17 spesies jamur yang termasuk klas Basidiomycetes. Tabel 1 adalah Ciri-ciri
Morfologi 17 jenis Jamur Kelas Basidiomycetes di Kawasan Kampus Bukit Jimbaran Bali.
Dari Tabel 1 agar mudah dikenali oleh jaringan perceptron data diekstrak dengan
memberikan value of identitiy pada masing-masing ciri atau karakteristik morfologi jenis jamur.
Terdapat enam karakteristik spesies jamur yang telah diberikan value of identitiy (Tabel 2,
Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 ).

Tabel 1. Ciri-ciri Morfologi Jenis-Jenis Jamur Kelas Basidiomycetes di Kawasan Kampus Bukit Jimbaran Bali
Morfol
Warna
War
Diameter
Tekstur Tubuh
NO
Jenis
ogi
Tubuh
Bentuk Akropora
na
Spora (cm)
Buah
Spora
Buah
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Spor
a
1

L. cristata

2

Coprinus
atramentarius

Elips

3

C. comatus

Elips

4

C. disseminates

Elips

5

C. plicatilis

Elips

6

Pluteus cervinus

Elips

7

Volvariella
speciosa

Bulat

8

Pholiota
squarrosa

Bulat

9

Collybia fusipes

Elips

10

Spesies Y

Elips

11

Spesies Z

Koma

12

Ganoderma
aplanatum

Koma

13

G. lucidum

Koma

Fomes
fomentarius
Fomitopsis
pinicola
Stereum
hirsutum
S. rugosum

14
15
16
17

Bulat

Putih
Abu
tuaHita
m
Hita
m
Hita
m
Hita
m
Cokla
t
Mera
h
Muda
Krem
tuaCokla
t
Krem
Cokla
t
Cokla
t
Cokla
t
Cokla
tMera
h tua

0,2 - 0,3

Putih

Halus

Payung dan Ber
lamela

0,4 - 0,5

Putih
Keabuan

Terdapat Tinta
Hitam

Payung dan Ber
lamela

Putih
Keabuan
Putih
Kekuningan
Putih
Keabuan

Terdapat Kutil
Hitam
Terdapat Tinta
Hitam
Terdapat Tinta
Hitam

0,4 - 0,6

Coklat

Halus

Payung dan Ber
lamela
Payung dan Ber
lamela
Payung dan Ber
lamela
Payung dan Ber
lamela

0,4 - 0,55

Putih

Halus Bervolva

Payung dan Ber
lamela

0,35 - 0,5

Coklat

Berbintil

Payung dan Ber
lamela

0,3 - 0,45

Coklat

Halus

Payung dan Ber
lamela

0,35 - 0,6

Coklat Tua

Berkayu

Keras dan Berpori

0,3 - 0,45

Hitam, Ungu

0,65 -0,9

Coklat
Kehitaman

Lunak dan
Berambut
Seperti papan,
Tebal, Berzonasi

0,45 - 0,55

Coklat Tua Kemerahan

Seperti papan,
Sessil, Berzonasi

0,5 - 0,6
0,4 - 0,6
0,45 - 0,6

Keras dan Berpori

Keras dan Berpori

Bulat

Putih

0,5 - 0,65

Putih

Elips

Krem

0,4 - 0,55

Putih Tepi
Hitam

Braket, Licin,
Berzonasi
Braket, Licin,
Berzonasi

Elips

Putih

0,3 - 0,4

Kuning

Sessil, Licin

Keras dan Berpori

Elips

Putih

0,3 - 0,4

Krem

Sessil, Licin

Keras dan Berpori

Tabel 2. Karakteristik Morfologi Spora

0

Nilai Identitas
0

Bulat

0.1

Putih

0.1

Elips

0.2

Abu tua-Hitam

0.2

Koma

0.3

Hitam

0.3

Coklat-Merah tua

0.4

Coklat

0.5

Merah Muda

0.6

Merah

0.7

Krem tua-Coklat

0.8

Krem

0.9

Nilai Identitas

Tak diketahui

Tabel 4. Karakteristik Warna Tubuh Buah

0

Putih

0.1

Keras dan Berpori

Tabel 5. Karakteristik Tekstur Tubuh Buah

Nilai Identitas

Tak diketahui

Keras dan Berpori

Tabel 3. Karakteristik Warna Spora

Warna Spora
Tak diketahui

Morfologi Spora

Warna Tubuh Buah

Keras dan Berpori

Tekstur Tubuh Buah
Tak diketahui

Nilai
Identita
s
0
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Putih Kekuningan

0.2

Halus

0.1

Putih Keabuan

0.3

Terdapat Tinta Hitam

0.2

Putih Tepi Hitam

0.4

Terdapat Kutil Hitam

0.3

Coklat

0.5

Halus Bervolva

0.4

Coklat Tua

0.6

Berbintil

0.5

Coklat Kehitaman

0.7

Berkayu

0.6

Coklat Tua - Kemerahan

0.8

0.7

Hitam, Ungu

0.9

Kuning

0.11

Krem

0.12

Lunak dan Berambut
Seperti papan, Tebal,
Berzonasi
Seperti papan, Sessil,
Berzonasi
Braket, Licin, Berzonasi
Sessil, Licin

0.12

0.8
0.9
0.11

Tabel 6. Karakteristik Bentuk Akropora

Bentuk Akropora

Nilai Identitas

Tak diketahui

0

Payung dan Ber lamela

0.1

Keras dan Berpori

0.2

Dari tabel-tabel diatas menunjukkan terdapat lima ciri atau karakteristik jenis jamur yang
telah diketahui value of identitiy. Kelima karakteristik jenis jamur tersebut adalah karakteristik
morfologi spora, karakteristik warna spora, karakteristik warna tubuh buah, karakteristik bentuk
akropora, karakteristik tekstur tubuh buah. Secara keseluruhan terdapat enam karakteristik jenis
jamur yang diteliti. Dari keenam variable karakteristik untuk mengidentifikasi jenis jamur
terdapat hanya satu karakteristik jenis jamur yang tidak diberikan value of identitiy yaitu
karakteristik diameter spora. Hal ini karena karakteristik diameter spora sudah memiliki nilai
identitas sendiri. Tabel dibawah ini contoh jenis jamur L. Cristata yang sudah diberikan nilai
identitas.
Tabel 7. Karakteristik Jenis Jamur Dengan Nilai Identitas

Jenis

Morfologi
Spora

Warna
Spora

Diameter
Spora (cm)

Warna
Tubuh Buah

Tekstur
Tubuh Buah

Bentuk
Akropora

L. cristata

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.21

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.22

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.23

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.24

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.25

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.26

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.27

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.28

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.29

0.1

0.1

0.1

L. cristata

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

Setelah keseluruhan variable karakteristik identifikasi spesies jamur sudah diberikan
value of identitiy (range). Langkah selanjutnya adalah memecah nilai karakteristik diameter
spora menjadi nilai satuan agar lebih mudah diolahnya. Misalnya spesies jamur L.cristata
mempunyai range diameter spora 0,2 cm – 0,3 cm menjadi 0,2, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25,
0,26, 0,27, 0,28, 0,29, dan 0,3. Kemudian langkah tersebut diikuti untuk spesies jamur yang
lain.
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Setelah keseluruhan range diameter spora dari masing-masing spesies sudah dipecah
dalam bentuk satuan barulah data tersebut dapat dianalisis untuk merancang sistem identifikasi
jamur menggunakan jaringan perceptron. Total keseluruhan setelah range diameter spora
dipecah berjumlah 273 data. Data ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama, data tersebut dijadikan sebagai data latih untuk mengenalkan sistem jaringan
perceptron pada target yang merepresentasikan identitas dari setiap spesies. Kemudian
kelompok kedua, data tersebut dijadikan data uji untuk menguji tingkat keberhasilan jaringan
mengenal pola.
Pengkajian Literatur
Pada penelitian ini penulis menggunakan pengkajian literatur atau literature review dalam
mengumpulkan data. Adapun topik utama, diambil dari hasil penilitian yang ditulis oleh Meitini
W. Proborini dalam sebuah jurnal biologi dengan judul eksplorasi dan identifikasi jenis-jenis
jamur klas basidiomycetesdi kawasan bukit jimbaran bali.
Literature review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang
diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun
kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Di sumber yang lain
mengatakan, literature review adalah analisa berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan)
dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu
bagian dari keilmuan. Literature review merupakan cerita ilmiah terhadap suatu permasalahan
tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arsitektur Sistem
Perancangan sistem identifikasi jamur dilakukan dengan menggunakan aplikasi Matlab
R2017a dengan menentukan 6 masukan yang berupa karakteristik atau ciri morfologi jamur.
Dan 17 keluaran yang menunjukkan kelas dari jenis jamur. Ilustrasi arsitektur jaringan sistem
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Arsitektur sistem identifikasi jamur dengan jaringan Perceptron

Implementasi sistem identitifikasi jamur ini adalah dengan merancang arsitektur sistem
yang terdiri dari 2 proses. Proses pertama adalah pelatihan pola (training process) merupakan
data input yang akan dilatih. Proses kedua adalah pengenalan pola (pattern recognition)
merupakan pengenalan pola data input. Adapun diagram alir dari sistem pelatihan pola dan
pengenalan pola dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 4.
Pada Gambar 3. sebelum data input diproses langkah pertama adalah memberikan
inisialisasi target, learning rate, threshold, bobot awal dan bias awal. Untuk bobot awal dan
bias awal umumnya diberikan nilai 0. Langkah selanjutnya adalah proses menentukan apakah
data karakteristik morfologi jamur sudah teridentitas semua. Jika belum semua teridentitas
maka diberikan nilai identitas pada semua data karakteristik morfologi jamur. Kemudian
simpan hasil pelatihan yang akan digunakan untuk pengenalan pola.
Proses selanjutnya terlihat pada Gambar 4 yaitu proses pengenalan pola. Setelah diketahui
parameter-parameter data dari hasil pelatihan sebelumnya maka, data input yang sudah
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mempunyai nilai teridentitas sudah siap untuk diolah dengan melakukan pengujian pengenalan
pola. Hasil dari pengenalan pola ini akan memeberikan informasi identifikasi jamur.
Start

Start

Input Data
Latih

Input Data
Uji

Inisialisasi :
t, α, θ, Bobot
Awal dan Bias
Awal

Memanggil
parameterparameter hasil
pelatihan

Baca
Data

Belum Teridentitas

Belum Teridentitas

Baca
Data

Sudah Teridentitas

Sudah Teridentitas

Tentukan
Nilai
Identitas

Pelatihan Pola
Ciri Morfologi
Jamur

Tentukan
Nilai
Identitas

Normalisasi

Simpan
Parameter Hasil
Pelatihan

Pengenalan Pola
(pattern recognition)

End

End

Gambar 3 Diagram Alir Pelatihan Pola Sistem
Identifikasi Jamur

Gambar 4 Diagram Alir Pengenalan Pola Sistem
Identifikasi Jamur

Pengujian Sistem
Pengujian sistem menggunakan 91 data dari 17 jenis jamur. Setiap jenis jamur terdapat 5
– 6 data yang diujikan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dilakukan 4 kali pengujian
dengan menggunakan epoch yang berbeda. Diawali dengan menetapkan 1000 epoch, 1500
epoch, 2100 epoch dan terakhir 3000 epoch. Seluruh hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel
8.
Tabel 8. Hasil pengujian keseluruhan 17 jenis jamur

Total Data
Dikenal

Total Data
yang Sama

Akurasi

Time

21

70

16

76.90%

00:01:50

0.0208

Epoh 1500

11

80

28

87.90%

00:02:33

0.0123

3

Epoh 2100

7

84

33

92.30%

00:03:33

0.0104

4

Epoh 3000

7

84

33

92.30%

00:05:08

0.0104

No

Pengujian

1

Epoh 1000

2

Total Data
Tidak Dikenal

Mean Absolute
Error

Dari keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat akurasi tertinggi terjadi pada
epoch 2100 dan epoch 3000 yaitu sebesar 92,3%. Dan tingkat rata-rata error terendah juga
terjadi pada epoch 2100 dan epoch 3000 yaitu sebesar 0,0104. Namun jika ditelisik dari sisi
waktu pemrosesan maka, pada epoch yang 2100 memiliki waktu lebih cepat dari epoch 3000
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yaitu 3,33 menit. Maka, dari 4 kali pengujian telah didapati bahwa pengujian ketiga yaitu
dengan epoch 2100 yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan sistem.
Analisis Sistem
Dari hasil pengujian diatas hasil akurasi sebesar 92,3% tidak merepresentasikan hasil dari
setiap jenis jamur. Terdapat beberapa jenis jamur yang hasil akurasinya menunjukkan hasil 0%.
Keterangan ini dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Hasil Pengujian berdasarkan setiap jenis jamur

No

Jenis Jamur

Epoch Ke- 1000

Epoch Ke- 1500

Epoch Ke- 2100

Epoch Ke- 3000

Total
Data
Uji

Akurasi

Total
Data
Uji

Akurasi

Total
Data
Uji

Akurasi

Total
Data
Uji

Akurasi

1

L. cristata

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

2

Coprinus atramentarius

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

3

C. comatus

5

0%

5

0%

5

80%

5

80%

4

C. disseminates

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

5

C. plicatilis

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

6

Pluteus cervinus

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

7

Volvariella speciosa

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

8

Pholiota squarrosa

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

9

Collybia fusipes

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

10

Spesies Y

5

0%

5

100%

5

100%

5

100%

11

Spesies Z

6

100%

6

100%

6

100%

6

100%

12

Ganoderma aplanatum

5

80%

5

80%

5

80%

5

80%

13

G. lucidum

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

14

Fomes fomentarius

5

0%

5

0%

5

0%

5

0%

15

Fomitopsis pinicola

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

16

Stereum hirsutum

5

0%

5

100%

5

100%

5

100%

17

S. rugosum

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

Pada jenis jamur Fomes Fomentarius memiliki tingkat akurasi sebesar 0%. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem tidak mengenali jenis jamur ini. Menurut analisis peneliti Hasil ini
terjadi karena pengambilan sampel data uji atau pengenalan yang saling berdekatan dan tidak
menyebar terutama terjadi pada parameter atau karakteristik data diameter spora jamur.
Sehingga sampel data uji tidak dapat mengidentifikasi pola sampel data pelatihan.
Dari hasil pengujian 17 jenis jamur diatas, selain hasil akurasi, waktu proses dan tingkat
kesalahan, terdapat juga keterangan total data yang sama. Dari keterangan total data yang sama
adalah merujuk pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa ada beberapa jenis jamur yang
memiliki kesamaan pola atau kesamaan dalam hal karakter morfologinya. Ini dapat dilihat pada
Tabel 10.
Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jenis jamur L. Cristata mempunyai 1 buah data yang
mirip dengan jenis jamur C. Comatus. Untuk jenis jamur C. plicatilis memiliki kemiripan 5
buah data dengan jamur Coprinus Atramentarius, memiliki kemiripan 4 buah data dengan jamur
C. comatus dan memiliki kemiripan 6 buah data dengan jamur C. disseminates. Jamur Spesies
Y memiliki 4 buah data yang mirip dengan jamur Pholiota squarrosa. Dan memiliki 1 buah
data yang mirip dengan jamur G. lucidum. Jamur Spesies Z memiliki 2 buah data yang mirip
dengan jamur Collybia fusipes. Jamur Ganoderma aplanatum memiliki 3 buah data yang mirip
dengan jamur Volvariella speciosa. Sedangkan untuk jamur Stereum hirsutum memiliki 7 buah
data yang mirip dengan jamur S. rugosum.
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1
2

Coprinus atramentarius

C. comatus

C. disseminates

C. plicatilis

Pluteus cervinus

Volvariella speciosa

Pholiota squarrosa

Collybia fusipes

Spesies Y

Spesies Z

Ganoderma aplanatum

G. lucidum

Fomes fomentarius

Fomitopsis pinicola

Stereum hirsutum

S. rugosum

Jenis Jamur

L. cristata

Tabel 4.3. Hasil analisis kemiripan jenis jamur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

L. cristata
Coprinus
atramentarius

1
5

3

C. comatus

4

4

C. disseminates

6

5

C. plicatilis

6

Pluteus cervinus

7

Volvariella speciosa

8

Pholiota squarrosa

9

Collybia fusipes

10

Spesies Y

11

Spesies Z
Ganoderma
aplanatum

12
13

G. lucidum

14

Fomes fomentarius

15

Fomitopsis pinicola

16

Stereum hirsutum

17

S. rugosum

3
4
2

1

5
2

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pengujian sistem dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi
sangat ditentukan oleh :
1 Banyaknya variasi data pelatihan. Semakin banyak data pelatihan yang digunakan akan
semakin tinggi tingkat akurasi pengenalan sistem identifikasi jenis jamur.
2 Ketersediaan pola data peatihan yang menyebar dan tidak mengumpul pada satu titik data.
Saran
Faktor data pelatihan menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem identitifkasi jenis
jamur. Oleh karenanya pada tahap preprocessing harus sedapat mungkin menentukan data
pelatihan yang benar-benar merepresentasikan jenis-jenis jamur. Dan juga dapat dipecahkan
metode yang tepat yang mampu mengidentifikasi jenis jamur yang mempunyai kemiripan pola
atau memiliki kemiripan bentuk karakter morfologi jamur.
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Pemantauan Suhu, Kelembaban dan CO2/NH3 Pada Kandang
Ayam Petelur Sistem Tertutup menggunakan Internet of Things
Temperature, Humidity, and CO2/NH3 Monitoring on Laying Hens
Closed Farm House using Internet of Things
Nge Beni Santoso
PT. Charoen Pokphand Indonesia, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430, Indonesia, Email:beni.santoso@cp.co.id

Abstrak
Penggunaan Internet of Things (IoT) semakin meluas karena manfaat yang dirasakan
dalam berbagai bidang, salah satunya pemanfaatannya dalam dunia pertanian dan peternakan.
Di Indonesia, implementasi IoT dalam bidang peternakan terutama pada sistem kandang ayam
tertutup (Closed Farm House) masih jarang dilakukan. Biaya implementasi, tidak tersedianya
jaringan internet dan kurang pengetahuan peternak terhadap teknologi informasi sering menjadi
kendala utama. Namun 2 hal utama yang pertama sebenarnya sudah bisa diatasi, sedangkan
kendala ketiga bisa diatasi dengan edukasi terus-menerus terhadap peternak. Parameter seperti:
suhu udara, kelembaban udara dan kualitas udara dengan parameter Karbon Dioksida (CO2)
dan Amoniak (NH3) sangat mempengaruhi pertumbuhan bobot ayam petelur. Salah satu
karakter dari ayam petelur adalah sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan kualitas
udara. Implementasi IoT pada penelitian ini menggunakan 1 node yang terdiri dari chip
mikrokontroler ESP8266 (terintegrasi dengan Wi-Fi chips) yang diintegrasikan dengan
beberapa sensor suhu, sensor kelembaban, sensor CO2/NH3, dan aplikasi mobile. Node-node
tersebut terkoneksi dengan jaringan internet dengan Wi-Fi dan router modem, sehingga bisa
diakses oleh peternak dari manapun asalkan tersedia jaringan internet. Akuisisi data hasil
implementasi bisa dipantau secara langsung dan terus menerus dengan aplikasi klien Blynk
berbasis Android maupun IOS Apple.
Kata Kunci: Internet of things, sistem peternakan tertutup, mikrokontroler esp8266, sensor suhu
dan kelembaban udara, sensor kualitas udara
Abstract
The many advantages of the Internet of Things (IoT) is obtained in many fields, one of
which is utilization in agriculture and animal husbandry. In Indonesia, the IoT in the livestock
field, especially on closed farming house is still rarely implemented. The cost of
implementation, unavailability of internet network and lack of knowledge of farmers on
information technology are often the main obstacle. However, the first of two (2) main problems
can actually be overcome, while the third constraint can be overcome by continuous education
of farmers. Parameters such as air temperature, air humidity and air quality with parameters
Carbon Dioxide (CO2) and Ammonia (NH3) greatly affect the growth of laying hens. One
characteristics of the laying hen is very sensitive against the changes in environment and air
quality. In this study, the researcher used one (1) node consisting of ESP8266 microcontroller
chip integrated with a temperature sensor, humidity sensor, CO2/NH3 sensor, and mobile
application. The nodes are connected to the Internet with Wi-Fi and modem router, so that it
can be accessed by breeders from anywhere. The data acquisition can be monitored in real
time with Blynk’s mobile applications based on Android and Apple's IOS.
Keywords: Internet of things, closed farm system, esp8266 microcontroller, temperature and
humidity sensor, air quality sensor

PENDAHULUAN
Pemanfaatan IoT dalam bidang perternakan, khususnya di bidang peternakan ayam
Petelur atau Broiler masih jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa kendala implementasi IoT
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pada masa lalu, seperti : investasi awal yang mahal untuk peralatan, perlunya jaringan internet
yang memadai di daerah pelosok desa dimana biasanya farm berada dan kurang mengertinya
peternak pada penggunaan teknologi informasi, menjadi kendala utama. Namun saat ini dengan
adanya mikrokontroler dan sensor-sensor yang diperlukan tersedia dengan harga terjangkau,
dan boleh dikatakan sangat murah. Selain itu jaringan internet yang sudah masuk sampai ke
pelosok pedesaan dengan harga yang terjangkau. Maka edukasi pada peternak dibidang TI perlu
dilakukan terus menerus, sehingga kendala - kendala tersebut lamban laun bisa diatasi.
Penelitian ini dilakukan apakah pemanfaatan IoT untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas pada peternakan ayam Broiler dapat dilakukan secara optimal.
Paramater yang mempengaruhi pertumbuhan ayam petelur adalah suhu udara,
kelembaban udara dan konsentrasi kandungan CO2 dan NH3 pada udara. Salah satu masalah
utama bagi peternak adalah bagaimana mempertahankan suhu yang cocok dengan kondisi ayam
petelur. Pada saat masih berumur 0 – 7 hari, anak ayam membutuhkan suhu yang lebih hangat
dibandingkan jika sudah berumur diatas 7 hari ke atas. Ketika terkena suhu lebih dingin, ayam
cenderung makan lebih banyak agar suhu tubuh tetap normal. Maka pakan digunakan untuk
menghangatkan tubuh, dibanding diubah menjadi daging. Sebaliknya, ketika suhu terlalu
hangat maka energi juga terbuang saat ayam berusaha untuk mempertahankan suhu tetap
dingin. Dalam kasus ini, pertumbuhan ayam akan terganggu dan terjadi peningkatan kematian.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika kelompok ayam yang berbeda terpapar pada dua
rentang suhu yang berbeda, kelompok yang tumbuh di antara 26ºC sampai 32ºC menunjukkan
kinerja pertumbuhan yang lebih baik, dan juga mengkonsumsi lebih sedikit pakan.
Selain itu rentang kelembaban udara yang baik untuk pertumbuhan ayam adalah berkisar
antara 50% - 70%, jika tingkat kelembaban udara di bawah 50% akan menghasilkan lebih
banyak mikro organisme dan debu. Pada musim kemarau ayam dapat mengalami
ketidaknyamanan karena kelembaban udara yang tinggi dengan suhu udara yang tinggi pula.
Pada sistem kandang tertutup dapat mengakibatkan peningkatan CO2, NH3, kelembaban
udara, debu dan bau. Penyebab utamanya adalah kurangnya ventilasi udara, sumber dari
pemanas gas dan dari burung-burung itu sendiri. Tingginya tingkat kelembaban udara
meningkatkan pertumbuhan mikroba pada kotoran unggas. Ketika populasi mikroba ini
meningkat, makin banyak produksi NH3 yang dihasilkan dari kotoran burung. Peningkatan NH3
dapat mengurangi kenaikan berat badan pada ayam. Tingkat konsentrasi NH3 secara langsung
dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti : suhu, pH, kelembaban udara, dan
kandungan nitrogen dari kotoran ayam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memantau
kondisi lingkungan terutama pada suhu udara, kelembaban udara dan konsentrasi CO2 dan NH3
pada sebuah sistem kandang ayam petelur tertutup.
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diberikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Judul

Tahun

Peneliti

Metode Penelitian

Pengendali
Utama

Akuisisi
Data

IoT Based Smart Greenhouse
and Poultry Farm
Environment Monitoring and
Controlling using LAMP
Server and Mobile
Application
IOT Based Smart Poultry
Farm

2017

Minal dan Bhatt
(2017)

Linux, Apache,
MySQL dan PHP

Raspberry Pi

ESP8266

2017

Ayyappan et al
(2017)

Sistem deteksi
menggunakan Web

PIC 16F877

ESP8266

Iot Based Smart Poultry
Farming using Commodity
Hardware and Software

2016

Lata et al (2016)

Aplikasi Client Server

Raspberry Pi

Arduino
Uno
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Judul
Development of a Remote
Monitoring System for
Henhouse Environment Based
on IoT Technology
A Survey on Smart Poultry
Farm Automation and
Monitoring System
Thingspeak Based Sensing
and Monitoring System for
IoT with MathLab Analysis

Tahun

Pengendali
Utama

Akuisisi
Data

LAMP dan Root
Mean Square Error

Server

UTC4432B1

Linux, Apache,
MySQL dan PHP

Raspberry Pi

MCP320
4

Thingspeak +
Matlab 2016a

Arduino
Uno

ESP8266

Peneliti

Metode Penelitian

2015

Li et al (2015)

2017

Geetanjali
A.Choukidar,
N.A.Dawande
Sharmad Pasha

2016

Minal dan Bhatt (2017) melakukan penelitian dengan implementasi IoT pada peternakan
ayam menggunakan Raspberry Pi dan ESP8266 untuk mengumpulkan data ke dalam basis data
dan menampilkan hasil pengukuran sensor DHT22, MQ-135 dan sensor cahaya ke dalam
antarmuka website. Parameter yang diukur adalah suhu, kelembaban, gas dan cahaya. Selain
itu juga dilakukan pengendalian relay. Ayyappan et al (2017) melakukan penelitian monitoring
parameter suhu, kelembaban udara, gas ammonia serta mengendalikan peralatan untuk
mengontrol level air, fan, motor DC dan ventilasi udara menggunakan PIC 16F877 dan
ESP8266. Lata et al (2016)melakukan penelitian dengan menggunakan Raspberry Pi dan
Arduino Uno untuk mengukur suhu, kelembaban udara, gas CO2, LPG, H2S, dan cahaya serta
mengendalikan lampu dengan relay. Li et al (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan
metode Root Mean Square Error untuk mengukur nilai perkiraan suhu, kelembaban, kadar CO2,
dan kadar Amoniak pada kandang ayam sistem tertutup dengan simulasi LABView. Sedangkan
Geetanjali A.Choukidar dan N.A.Dawande meneliti tentang pengukuran suhu, kelembaban dan
kadar Amoniak dengan menggunakan Raspberry Pi dan aplikasi Apache, MySql dan PHP
dengan mengirimkan hasil pengukuran melalui jaringan GPRS. Lalu Sharmad Pasha
melakukan penelitian dengan mengukur suhu, kelembaban, cahaya, panas, kualitas udara dan
tekanan udara menggunakan Arduino Uni dan ESP8266 dengan menggunakan Matlab dan
ThingSpeak untuk memroses analisa data.

METODE
Penelitian dilakukan di dalam sebuah kandang ayam petelur tertutup dari 18 kandang
yang dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm yang terletak di daerah Subang, Jawa
Barat. Penelitian dibatasi pada ruang lingkup melakukan pemantauan suhu udara, kelembaban
udara dan kualitas udara yang ada dalam kandang tersebut, dengan menempatkan 1 buah node
yang berisi mikrokontroler ESP 8266, sensor suhu dan kelembaban DHT22 dan sensor gas MQ135. Node ini terhubung dengan perangkat komputasi awan Blynk dan ThingSpeak.com dengan
perangkat Mikrotik dan GSM Modem. Gambar 1 menunjukkan prototip arsitektur IoT yang
berfungsi untuk memantau parameter suhu udara, kelembaban udara dan kualitas udara.
Metodologi penelitian yang dilakukan diilustrasikan dalam Gambar 2.
Sistem Perangkat Keras IoT terbagi 3 komponen utama yaitu : Node station, perangkat
telekomunikasi dan perangkat komputasi awan.

Node station terdiri dari :
1. ESP 8266 Lolin V3
Sebuah mikrokontroler dengan Wifi Chip yang terintegrasi, yang terdiri dari 11 GPIO yang
bisa digunakan untuk koneksi ke sensor. Memiliki tegangan 3.3V sebagai catu daya.
2. Sensor DHT22
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3.

Sensor suhu udara dan kelembaban udara, yang pin Datanya bisa dikoneksikan ke pin
digital GPIO dari ESP8266. Memiliki tegangan 3.3V sebagai catu daya.
Sensor MQ-135
Sensor untuk mendeteksi gas, baik CO2 maupun NH3. Memiliki tegangan 5V.

Gambar 1. Arsitektur IoT Sistem Kandang Tertutup Ayam Petelur

4.
5.
6.

Layar OLED 128x64 LCD I2C 0.96 inch
Untuk menampilkan hasil pengukuran.
Step Down Voltage Regulator
Untuk menyediakan tegangan 5V bagi sensor MQ-135 dan 3.3V bagi ESP 8266.
Catu daya 5V DC sebagai sumber tegangan untuk Node station.

Perangkat telekomunikasi terdiri dari :
1. Mikrotik RB951G-2HND
Sebagai Akses point bagi Node Station.
2. GSM Modem
Untuk koneksi ke Internet
Perangkat Komputasi Awan terdiri dari :
1. Server Blynk
2. Server ThingSpeak.com

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran dilakukan secara langsung dan terus-menerus dan pengukuran dilakukan
selama 24 jam setiap hari. Data hasil pengukuran diambil setiap 5 detik sekali, dan langsung
dikirim ke aplikasi komputasi awan Blynk dan ThingSpeak. Node station diletakkan dalam
kandang pertama dari 18 kandang yang berada di lokasi yang sama. Gambar 3 dan Gambar 4
menunjukkan posisi node station pada kandang.
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Gambar 2. Flowchart Sistem IoT Kandang Tertutup Ayam Petelur

Gambar 3. Letak node station

Gambar 4. Kandang ayam petelur sistem tertutup
PROSIDING SEMINAR ILMIAH ILMU KOMPUTER 2018
Machine Learning for Agriculture 4.0

320

Hasil pengukuran data secara real time diberikan pada Gambar 5 dan 6. Tabel 2
menunjukkan hasil pengukuran setiap 5 detik.

Gambar 5. Hasil pengukuran secara real time

Gambar 6. Hasil pengukuran dalam rentang waktu 1 Hari

Tabel 2. Sampel hasil pengukuran setiap 5 detik

Suhu

Kelembaban

Kualitas Udara

33.4

80.12

75.67

33.35

80.05

75.5

33.3

79.95

75.25

33.4

79.9

75.5
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Suhu

Kelembaban

Kualitas Udara

33.4

80.1

75.25

33.4

79.97

75.75

33.47

79.85

75.5

33.53

79.9

75

33.6

79.7

77.2

33.6

79.7

75

33.57

79.93

77.25

33.5

79.67

75.5

33.45

79.63

75

33.4

79.87

77.6

33.4

79.65

75.67

33.4

79.7

75.5

33.43

79.63

76

33.5

79.6

75.25

33.43

79.4

76

33.5

79.55

76

Gambar 7 menunjukkan hasil pengukuran pada ThingSpeak.com.

Gambar 7. Hasil pengukuran pada ThingSpeak

Data berhasil ditampilkan dalam aplikasi Blynk dan ThingSpeak secara langsung tanpa
waktu tunda, sehingga Farm Manager dan anak buahnya dapat memantau kondisi suhu,
kelembaban dan kualitas udara secara terus-menerus, tanpa harus masuk ke dalam kandang.
Dari hasil pengukuran diperoleh pada saat malam hari suhu udara cenderung menurun, namun
kelembaban udara cenderung naik. Suhu udara yang terukur berkisar 27◦C - 33◦C. Kelembaban
yang terukur berkisar 65% - 82%. Sedangkan kualitas udara masih dalam batas aman dan
cenderung stabil sepanjang hari, berkisar 69 ppm - 100 ppm.

SIMPULAN
Implementsi IoT pada peternakan ayam petelur sistem tertutup berhasil dilakukan. Data
yang diambil bisa dikirim ke server komputasi awan Blynk dan ThingSpeak tanpa kendala.
Infrastruktur jaringan GSM di daerah Subang sudah sangat bagus. Melalui hasil pengukuran
diperoleh kesimpulan bahwa parameter suhu, kelembaban udara dan kualitas udara yang diukur
terdapat dalam batas aman yang direkomendasikan. Suhu cenderung menurun pada malam hari,
disaat yang sama kelembaban udara juga naik. Demikian juga pada saat pagi menjelang siang,
suhu akan meningkat dan kelembaban udara cenderung menurun. Kualitas udara berfluktuatif
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sepanjang hari namun relatif stabil di kisaran angka 69 ppm – 100 ppm. Kualitas udara
cenderung makin naik seiring dengan makin bertambah usia ayam dan kondisi kandang yang
yang lama penggunaannya tanpa dilakukan pembersihan kandang.
Peralatan IoT yang dibuat perlu dikembangkan untuk mampu memantau tingkat
kecepatan angin, dan intensitas cahaya dalam kandang, Selain itu juga perlu dikembangkan
kemampuan yang lebih maju untuk mengontrol Exhaust Fan, Cooling Pad, dan lampu
penerangan. Hal ini bisa mengurangi interaksi antara manusia dan ayam, seperti dalam paper
karya Mahale dan Sonavane serta paper karya Sneha, Raghavendra, dan Kumar. Jika jumlah
penambahan node semakin banyak, maka implementasi big data untuk analisa data
dimungkinkan untuk menghasilkan data yang akurat untuk kebijakan bagi manajemen dan
untuk keperluan penelitian di berbagai bidang seperti: perilaku dan pertumbuhan ayam,
kesehatan ayam, produktivitas ayam petelur, dll.
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Abstrak
Pertanian merupakan sektor yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan sebagian
masyakat Indonesia. Sektor ini memiliki cakupan yang luas sehingga dibutuhkan sebuah sistem
yang mampu mengelola, menyimpan, dan menampilkan informasi bereferensi geografis.
Penelitian ini bertujuan membangun sebuah aplikasi web untuk visualisasi hasil clustering data
media sosial yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Aplikasi ini dibangun
menggunakan framework Shiny dan bahasa pemrograman R. Visualisasi yang dihasilkan
berupa peta cluster, dendrogram, dan wordcloud. Data teks Twitter yang digunakan berjumlah
51 tweet yang terbagi ke dalam 11 cluster dengan 7 kata kunci yang merepresentasikan sektor
pertanian. Visualisasi data teks menampilkan kata kunci yang paling dominan muncul pada data
teks Twitter yang digunakan. Adapun peta cluster menampilkan hasil data clustering dengan
warna titik yang berbeda pada setiap cluster.
Kata kunci : clustering, Shiny, Twitter, wordcloud.
Abstract
Agriculture is an important sector for walfare improvement in Indonesia. This sector has
a huge scope therefore, a system which capable of managing, storing, and displaying
geographical information is needed. This research was aimed to build a web application to
visualiazate clustering results from social media that have been done in the previous
researches. This application uses Shiny framework and R programming language. The results
are cluster map, dendrogram, wordcloud. The Twitter text data used consisted of 51 tweets
devided into 11 clusters with 7 keywords that represent agricultural sectors. The visualization
displayed the most dominant keywords that appear in the next data used in Twitter. The cluster
map displayed the results of data clustering with different color points in each cluster.
Keywords: clustering, Shiny, Twitter, wordcloud.

PENDAHULUAN
Pertanian merupakan sektor yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian
masyakat Indonesia. Hal itu merupakan sumber mata pencaharian dari sekitar 60 % rakyat
Indonesia yang kemudian menjadi sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam
membantu penghasilan devisa negara. Menurut (Kemenkominfo 2013), sangat disayangkan
sekali apabila perkembangan dan kemajuan teknologi internet yang ada seperti sekarang ini
hanya digunakan untuk sekedar update status atau juga saling menimpali komentar atau foto
yang diunggah ke Twitter. Sehingga dibuatlah sistem informasi yang memanfaatkan Twitter
sebagai sumber datanya.
Sugianto (2010) telah melakukan penelitian menggunakan Sistem Informasi Geografis
untuk pemetaan dan analisa daerah pertanian di Kabupaten Ponorogo. Sistem ini dibangun
mengunakan aplikasi ArcView, MapServer, PostgreSQL, dan QuantumGIS yang diharapkan
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dapat memberikan informasi secara detail tentang hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten
Ponorogo.
Susanto (2014) telah melakukan visualisasi data teks Twitter berbasis bahasa Indonesia
dengan menggunakan teknik pengklasteran. Visualisasi menggunakan grafik dua dimensi
dengan evaluator Analisa Komponen Utama (PCA) pada variabel korelasi input 0,95.
Visualisasi ini memberikan informasi apakah data yang sedang diteliti berkecenderungan
positif atau negatif.
Pada penelitian ini akan dibangun aplikasi web berbasis media sosial untuk kasus
pertanian. Visualisasi ini memberikan informasi berupa lokasi di mana tweet tersebut diakses
dan menampilkan isi dari tweet tersebut yang berhubungan dengan pertanian serta
memvisualisasikannya ke dalam bentuk dendrogram dan wordcloud. Data diakuisisi oleh
Pratama (2015) dengan menggunakan application programming interface (API) dari Twitter
berdasarkan empat kategori. Setelah data diakuisisi, langkah selanjutnya adalah praproses data.
Metode yang digunakan dalam praproses data terdiri atas 8 tahap yaitu, proses pengambilan
data, pemisahan data teks, normalisasi teks, evaluasi normalisasi teks, penghapusan stopword,
stemming, pembuatan term document matrix (TDM), representasi data hasil praproses, dan
evaluasi hasil praproses data teks. Hasil dari praproses data tersebut dilakukan oleh Husnayain
(2015) kemudian diubah ke dalam bentuk yang sesuai untuk penyimpanan data di MongoDB
dan digunakan untuk analisis cluster oleh Ahsana (2015). Data yang dipraproses yaitu data teks
Twitter yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu data tweet dan data konten uniform resource
locator. Kedua jenis data tersebut dibandingkan dan dikelompokkan dengan algoritme
hierarchical clustering oleh Denatari (2015), algoritme tersebut bertujuan membuat hierarki
dari cluster dan mendapatkan cluster terbaik. Hasil dari algortime tersebut dapat
divisualisasikan dalam bentuk dendrogram.
Untuk mendapatkan informasi sebaran geografis topik pertanian Indonesia dari hasil
clustering data sosial media maka digunakan teknik visualisasi. Penelitian ini bertujuan untuk
membangun sebuah aplikasi web yang memvisualisasikan hasil clustering data sosial media
Twitter. Dalam penelitian ini bentuk visualisasi dibagi menjadi dua yaitu, (1) visualisasi peta
cluster, (2) visualisasi dendrogram, (3) visualisasi wordcloud. Dengan visualisasi tersebut
pengguna dapat melihat kecenderungan data berdasarkan kata kunci yang diinginkan sehingga
mempermudah proses evaluasi kerja.

METODE
Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks Twitter (tweet) yang berkaitan
dengan kasus pertanian. Data tersebut diakuisisi dari penelitian sebelumnya oleh Pratama
(2015) menggunakan API. Setelah akuisisi data dari Twitter kemudian tahap selanjutnya
dilakukan praproses data tweet untuk mendapatkan hasil clustering dan document frequency
data tweet. Hasil clustering data tweet digunakan untuk pembuatan modul visualisasi
dendrogram dan modul visualisasi peta hasil clustering, sementara document frequency data
tweet digunakan untuk pembuatan modul visualisasi wordcloud.
Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dibuat pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Penelitian yang dilakukan berfokus pada bagian visualisasi data. Sebelum data tweet
divisualisasikan, data tersebut harus melewati beberapa tahapan yaitu tahap akuisisi data yang
dilakukan oleh Pratama (2015), kemudian data tersebut dipraproses oleh Husnayain (2015)
sebelum dimasukkan ke dalam basis data yang dibuat oleh Ahsana (2015). Data yang telah
dipraproses kemudian dikelompokkan untuk mendapatkan cluster terbaik dan pemberian label
data oleh Denatari (2015) untuk divisualisasikan.
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Data tweet
Data tweet dalam penelitian ini berjumlah 51 tweet yang berkaitan dengan kasus
pertanian. Tiap tweet mengandung beberapa atribut seperti date, tweet, longitude, latitude. Dari
51 tweet tersebut tidak semua tweet mengandung atribut longitude dan latitude, hal tersebut
bisa disebabkan oleh beberapa faktor.
Mulai

Data tweet

Pembuatan
modul clustering

Praproses data
tweet

Evaluasi
modul
wordcloud

Cluster data
tweet

Pembuatan
modul
visualisasi hasil
cluster

Pembuatan
wordcloud

Evaluasi peta
hasil
clustering

Selesai

Gambar 1. Tahap penelitian

Clustering
Tahapan ini mengelompokkan data tweet menggunakan algoritme hierarchical
clustering. Algoritme tersebut bertujuan membuat hierarki dari cluster dan mendapatkan cluster
terbaik untuk divisualisasikan ke dalam peta.
Cluster data tweet
Pada tahapan ini dilakukan proses analisis clustering Tan et al. (2006) untuk pelabelan
kelas tertentu pada setiap tweet. Data yang sudah dikelompokkan menggunakan algoritme
hierarchical clustering berupa parameter linkage (pengukuran jarak) kemudian
divisualisasikan dalam dendrogram.
Modul visualisasi hasil cluster
Pada tahapan ini nilai cosine distance matrix yang dihasilkan dari menghitung cosine
similarity antardata tweet oleh Denatari (2015) divisualisasikan ke dalam bentuk dendrogram.
Evaluasi peta hasil clustering
Data tweet hasil clustering divisualisasikan dalam bentuk peta geografis. Pada penelitian
ini visualisasi pada peta menampilkan lokasi tweet tersebut diakses dan data hasil clustering
berupa pola warna titik yang berbeda untuk setiap cluster serta menampilkan legenda yang
berisi label data yang menjelaskan term yang dominan dalam tweet.
Pembuatan wordcloud
Suatu metode yang digunakan untuk menampilkan sebuah data teks secara visual.
Wordcloud merupakan kumpulan kata yang merepresentasikan atau mewakili makna dari
sebuah data. Dengan menggunakan metode wordcloud, kita dapat mengetahui kata yang sering
digunakan dalam membuat tweet.
Evaluasi modul wordcloud
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Pada tahapan ini dilakukan evaluasi data untuk mengetahui jumlah kata unik dari
kumpulan data tweet yang diperoleh melalui tahapan praproses data oleh Husnayain (2015)
yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk wordcloud.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Tweet
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks Twitter (tweet) yang berkaitan
dengan kasus pertanian berjumlah 51 tweet. Pada penelitian ini digunakan 7 kata kunci
(keyword) sebagai data sampel tweet yang merepresentasikan tentang pertanian. Keyword
tersebut terdiri atas 5 keyword berupa objek pertanian yaitu ‘padi’, ‘jagung’, ‘kelapa sawit’,
‘bawang’, dan ‘cabai’ serta 2 keyword berupa kasus pertanian yaitu ‘puso’ dan ‘hama’. Data
tweet tersebut memiliki atribut date, tweet, longitude, latitude, cluster, dan label. Data yang
digunakan dalam pembuatan aplikasi ini masih menggunakan data lokal dan tidak dapat
diotomatisasi dari database dikarenakan modul praproses data, modul pembuatan basis data,
dan modul clustering data yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya masih dilakukan secara
manual belum dalam bentuk aplikasi, oleh karena itu data yang digunakan tidak dapat
diotomatisasi.
Praproses data tweet
Praproses data tweet terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama digunakan untuk
pembuatan modul clustering dan kedua untuk pembuatan modul wordcloud.
Dalam pembuatan modul clustering, tahapan praproses data yang dilakukan berupa input
term document matrix (TDM) kemudian dilakukan perhitungan cosine similarity menggunakan
metode hierarchical clustering sehingga dapat dilakukan analisis hasil clustering. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) tidak semua tweet mengandung atribut longitude
dan latitude.
Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai longitude dan latitude antara lain
adalah dengan mencari lokasi kejadian yang ada pada link konten URL tweet, setelah
mendapatkan detail lokasi pada tweet kemudian lokasi tersebut dimasukkan ke dalam Google
Maps untuk mengetahui nilai longitude dan latitude lokasi pada data tweet. Tabel 1
memperlihatkan hasil praproses data yang digunakan untuk pembuatan modul clustering.
Tabel 1. Hasil praproses data clustering

Cluster
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jumlah tweet

Label
3
4
1
14
2
6
1
3
2
2
13

Ancaman gagal panen
Serangan hama kelinci pada tanaman
Pemberantasan hama pada tanaman
Serangan hama keong pada tanaman padi
Tanaman hias
Penyelundupan komoditas secara illegal
Tanaman cabai
Bibit pohon kelapa
Pencegahan hama pada tanaman hias
Serangan hama pada tanaman cokelat
Gagal panen

Berdasarkan Tabel 1, jumlah data yang diberi label berjumlah 51 data yang terbagi ke
dalam 11 cluster. Pemberian label pada data dilakukan secara subjektif dengan melihat term
yang dominan dan relevan. Sementara untuk pembuatan modul wordcloud, tahapan praproses data
yang dilakukan meliputi normalisasi teks, evaluasi normalisasi teks, penghapusan stopword,
stemming, dan pembuatan TDM.
Pada tahap ini, data tweet yang tidak mengandung atribut longitude dan latitude di
dalamnya akan ditambahkan secara manual. Hal ini dilakukan untuk memberikan koordinat
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status di garis lintang dan bujur pada data tweet agar lokasi tweet tersebut dapat ditampilkan
pada visualisasi peta hasil clustering.
Pembuatan Modul Clustering
Pada tahap pembuatan modul clustering, data yang digunakan mengacu pada penelitian
sebelumnya oleh Denatari (2015). Pada visualisasi dendrogram tahapan yang dilakukan
meliputi perhitungan cosine similarity antar dokumen yang menghasilkan nilai cosine distance
matrix, nilai tersebut digunakan untuk pembuatan dendrogram. Tahapan selanjutnya yaitu
analisis hasil clustering, hasil dendrogram yang terbentuk dianalisis menggunakan dua
pendekatan untuk melihat term dominan dan relevan pada masing-masing cluster sebagai dasar
pemberian label pada data.
Cluster Data Tweet
Tahap ini merupakan hasil visualisasi berupa dendrogram terhadap hasil perhitungan
cosine similarity antar data yang dilakukan Denatari (2015). Data yang dikelompokkan
menggunakan algoritme hierarchical clustering yang memiliki beberapa linkage, yaitu
complete linkage, single linkage, dan average linkage.
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa data telah disederhanakan dalam bentuk dendrogram
dengan tipe complete linkage yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik yang
ada pada dokumen. Dendrogram complete linkage untuk data tweet mengandung 18 cluster
pada ketinggian 0.0. Gambar 3 merupakan tampilan dendrogram single linkage. Gambar 4
merupakan tampilan dendrogram average linkage. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa data
telah disederhanakan dalam bentuk dendrogram dengan tipe average linkage yang
dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik yang ada pada dokumen. Dendrogram
average linkage untuk data tweet mengandung 18 cluster pada ketinggian 0.0.

Gambar 2. Dendrogram tipe complete linkage

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa data telah disederhanakan dalam bentuk dendrogram
dengan tipe single linkage yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik yang ada
pada dokumen. Dendrogram single linkage untuk data tweet mengandung 18 cluster pada
ketinggian 0.0.
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Gambar 3. Dendrogram tipe single linkage

Gambar 4. Dendrogram tipe average linkage

Berdasarkan Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4, hasil cluster yang terbentuk untuk
ketiga parameter linkage memiliki kesamaan pada masing-masing anggota cluster. Hal tersebut
dikarenakan pada saat pembuatan dendrogram, data yang dikelompokkan lebih awal adalah
data yang memiliki nilai similarity terbesar. Terdapat perbedaan bentuk cluster yang terbentuk
dari ketiga tipe dendrogram tersebut. Pada tipe complete linkage menghasilkan jarak cluster
yang saling berjauhan satu sama lain, kemudian pada dendrogram tipe single linkage
menghasilkan jarak cluster yang saling berdekatan satu sama lain, sementara pada dendrogram
tipe average linkage menggunakan prinsip nilai rata-rata dalam penentuan jarak antar cluster.
Manfaat yang dihasilkan dari visualisasi cluster dalam bentuk dendrogram ini yaitu dapat
diketahui cluster yang terbentuk, setiap cluster memiliki anggota masing-masing sesuai dengan
kesamaan karakteristik pada dokumen.
Pembuatan Modul Visualisasi Hasil Cluster
Pada tahapan pembuatan modul visualisasi hasil cluster data yang digunakan adalah data
analisis hasil clustering dari dendrogram yang terbentuk. Jumlah data yang digunakan pada
pembuatan modul visualisasi hasil cluster berjumlah 51 data yang terbagi ke dalam 11 cluster.
Pemberian label dan cluster pada data dilakukan secara manual berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Denatari (2015). Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar
pembuatan peta hasil clustering.
Evaluasi Peta Hasil Clustering
Tahap ini merupakan hasil visualisasi pada peta terhadap hasil clustering yang dilakukan
oleh Denatari (2015) menggunakan pola warna titik. Hasil visualisasi pada peta memerlukan 2
parameter utama, yaitu longitude dan latitude. Nilai longitude dan latitude sangat berpengaruh
pada hasil visualisasi pada peta yang ditampilkan, karena apabila pada data tweet tidak memiliki
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nilai longitude dan latitude maka lokasi tweet tersebut diakses tidak dapat ditampilkan di dalam
visualisasi pada peta. Gambar 5 merupakan tampilan hasil visualisasi clustering data untuk
kasus pertanian di Indonesia dengan jumlah data sebanyak 51 tweet.
Pada Gambar 5 terlihat hasil visualisasi clustering data pada peta menggunakan pola
warna titik. Titik pada peta menandakan lokasi tweet tersebut diakses oleh pengguna. Titik
tersebut diperoleh dari nilai longitude dan latitude setiap tweet yang menggambarkan nilai
koordinat pada GPS. Karena visualisasi ini menggunakan peta dinamis dari Leaflet yang
terintegrasi langsung dengan OpenStreetMap, maka atribut longitude dan latitude sangat
berperan penting untuk menampilkan tweet pada peta secara online. Tidak semua tweet pada
data mengandung attribute longitude dan latitude, karena tidak semua pengguna mengaktifkan
GPS-nya pada saat menuliskan tweet. Hal tersebut yang membuat penelitian ini mengambil
secara langsung titik lokasi dari data tweet konten URL tersebut untuk ditampilkan pada
visualisasi peta.

Gambar 5. Hasil visualisasi pada peta

Pola warna titik pada peta memiliki hasil yang berbeda-beda, warna titik pada peta
menandakan cluster yang terbentuk dalam tweet. Dari titik pada peta pengguna akan
mendapatkan informasi berupa hasil clustering data sosial media Twitter berupa pop up yang
berisi tweet tentang kasus pertanian yang dilengkapi dengan alamat URL dan cluster pada tweet
tersebut. Masing-masing warna pada peta memiliki keterangan atau label yang berbeda
misalnya warna biru untuk cluster 2 menjelaskan tweet tersebut tentang gagal panen, warna
ungu untuk cluster 8 menjelaskan tweet tersebut tentang tanaman hias.
Gambar 6 merupakan tampilan pop up yang berisi informasi dari tweet jika titik pada peta
diklik. Untuk menampilkan sebuah visualisasi pada Gambar 6 dibutuhkan library Leaflet.
Leaflet merupakan package dalam R untuk menampilkan peta secara online dan
memungkinkan untuk menampilkan data spasial pada peta interaktif di web browser karena
mengambil keuntungan dari opensource library JavaScript Leaflet.js. Package ini
memudahkan untuk mengintegrasikan dan mengontrol peta Leaflet di R karena memiliki fitur
seperti panning interaktif atau zooming, susunan peta dengan polygons, lines, markers, dan pop
up.
Pembuatan Modul Wordcloud
Pada tahapan pembuatan modul wordcloud data yang digunakan mengacu pada penelitian
sebelumnya oleh Husnayain (2015). Pada visualisasi wordcloud tahapan yang dilakukan
meliputi normalisasi teks, penghapusan stopword, stemming, dan pembuatan term document
matrix (TDM). Dari tahapan tersebut didapatkan hasil document frequency (DF) yang
digunakan sebagai dasar pembuatan visualisasi wordcloud.
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Gambar 6. Tampilan pop up yang berisi informasi dari tweet

Evaluasi Modul Wordcloud
Tahapan ini merupakan visualisasi hasil praproses data teks Twitter menggunakan
wordcloud. Gambar 7 merupakan hasil visualisasi data teks secara visual, dengan menampilkan
kata yang dominan muncul pada data tweet. Menurut Zhao (2013), wordcloud digunakan untuk
menyajikan kata-kata penting dalam dokumen. Pada akhirnya, kata-kata dan tweet akan
mengelompok membentuk sebuah cluster. Keunggulan yang dihasilkan dari visualisasi data
teks berupa wordcloud ini yaitu hasil visualisasi yang ditampilkan lebih menarik dengan
melihat tata letak dan skema warna yang dihasilkan serta dapat mengetahui kata yang dominan
muncul pada data tweet dengan melihat ukuran font yang dihasilkan.
Wordcloud dibuat berdasarkan hasil praproses data tweet yang dilakukan oleh Husnayain
(2015). Praproses data tweet tersebut dilakukan dengan mengkombinasikan teknik-teknik
praproses, yaitu normalisasi teks, stopword removal, dan stemming dengan document frequency
(DF) thresholding. DF adalah jumlah dokumen yang muncul pada setiap kata atau term,
sementara DF thresholding adalah teknik untuk mengurangi kosakata. Contoh hasil DF
thresholding data tweet diberikan pada Tabel 2.

Gambar 7. Hasil visualisasi modul wordcloud
Tabel 2. Contoh DF pada data tweet

No
1
2
3
4
5

Term
tanaman
hectare
cabai
sawit
komoditi

DF
49
27
15
6
1
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Berdasarkan Gambar 7, data yang ditampilkan dalam wordcloud berupa DF thresholding
data tweet. Term dari hasil DF thresholding berjumlah 87 kata, setiap term memiliki nilai
frekuensi yang dihasilkan. Term yang memiliki frekuensi paling besar hanya ada pada term
tanaman saja dengan jumlah frekuensi 49, sementara term yang memiliki frekuensi paling
rendah terdapat 35 kata dengan jumlah frekuensi 1.
Semua informasi yang dimasukkan berdasarkan kata kunci pada data tweet yang
berjumlah 51 tweet bisa ditampilkan di dalam wordcloud. Untuk mengetahui kata yang paling
dominan muncul dari informasi yang ditentukan berdasarkan kata kunci sebelumnya. Kita dapat
melihat pada visualisasi wordcloud, semakin besar ukuran term yang divisualisasikan dalam
wordcloud maka semakin dominan term tersebut muncul pada setiap tweet dan semakin kecil
ukuran term yang dihasilkan maka semakin jarang term tersebut muncul pada setiap tweet.

SIMPULAN
Visualisasi hasil clustering data berbasis media sosial untuk kasus pertanian di Indonesia
berbasis web telah berhasil dibangun dengan menggunakan framework Shiny. Data media
sosial yang digunakan adalah data teks Twitter yang berjumlah 51 tweet. Fitur utama yang
terdapat pada aplikasi ini adalah peta cluster, pengguna dapat melihat hasilnya yang berupa
sebaran informasi yang berkaitan dengan kasus pertanian yang divisualisasikan dalam bentuk
peta. Fitur lainnya adalah pengguna dapat melihat hasil visualisasi dalam bentuk dendrogram
menggunakan algoritme hierarchical clustering, pengguna dapat mengetahui cluster yang
terbentuk berdasarkan kemiripan karakteristik pada dokumen. Selain itu, aplikasi ini juga
menampilkan hasil visualisasi data teks Twitter dalam bentuk wordcloud, pengguna dapat
mengetahui kata yang dominan muncul pada setiap tweet.
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Abstrak
Kementrian Pertanian (Kementan) merupakan lembaga yang menyediakan data tanaman
hortikultura di Indonesia. Data tanaman hortikultura dalam situs Kementan disajikan dalam
bentuk tabel. Penelitian ini membangun aplikasi Online Analytical Processing (OLAP)
menggunakan Palo yang diintegrasikan dengan sebuah basis data tanaman hortikultura. Data
tanaman hortikultura yang terlibat adalah data tanaman hortikultura seluruh Indonesia dari
tahun 2000 sampai tahun 2013. Tanaman hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman
obat, dan tanaman hias. Aplikasi OLAP digunakan untuk membantu pengguna menganalisis
produksi, produktivitas, dan luas panen pada tanaman hortikultura. Operasi-operasi OLAP
seperti drill-down, roll-up, slice, dice, dan pivot beserta hasil dari operasi-operasi OLAP
divisualisasikan ke dalam bentuk grafik dan tabel crosstab. Selain itu juga aplikasi dapat
melakukan export file ke dalam format Microsoft Excel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
fitur-fitur utama aplikasi OLAP untuk tanaman hortikultura telah berfungsi dengan baik.
Kata Kunci: OLAP, Palo, tanaman holtikultura.
Abstract
Ministry of Agriculture is an institution that provides data of horticultural crops in
Indonesia. Horticultural crop data in Ministry of Agriculture site is presented in table form.
This research builds Online Analytical Processing (OLAP) application using Palo which is
integrated with a horticultural plant database. The data of horticultural crops involved are
horticultural crop data all over Indonesia from 2000 to 2013. Horticultural crops include
vegetables, fruits, medicinal plants, and ornamental plants. OLAP applications are used to help
users analyze the production, productivity, and harvested area of horticultural crops. OLAP
operations such as drill-down, roll-up, slice, dice, and pivot along with the results of OLAP
operations are visualized into graphs and crosstab tables. In addition, the application can
export files into Microsoft Excel format. The test results show that the main features of OLAP
application for Horticultural Crops have functioned well.
Keywords: horticultural crop, OLAP, Palo.

PENDAHULUAN
Data sektor pertanian yang dimiliki oleh Kementrian Pertanian (Kementan) selalu
bertambah setiap tahun sehingga menghasilkan kumpulan data berukuran besar. Hal tersebut
dapat mengakibatkan penumpukan data, dan seringkali data disimpan tanpa diolah sehingga
kumpulan data yang tersimpan menjadi kurang bermanfaat (Han et al. 2012).
Selain itu data tanaman hortikultura dalam situs Kementan disajikan dalam bentuk tabel,
sehingga pengguna tidak dapat mencari data yang diinginkan dengan cepat dan susah untuk
dianalisis.
Beberapa jenis aplikasi dapat digunakan untuk menganalisis data, diantaranya adalah
Online Analytical Processing (OLAP). Aplikasi OLAP memiliki kelebihan dan kemudahan
dalam penggunaannya. Palo adalah salah satu dari sekian banyak pengembang aplikasi OLAP


Penulis korespondensi
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yang menyediakan aplikasi open source dan versi gratis dari aplikasinya.Tujuan dari OLAP
adalah untuk mencari data yang diinginkan dengan cepat dari sejumlah data yang berukuran
besar (Lightstone et al. 2006).
Penelitian ini membangun aplikasi OLAP menggunakan Palo yang diintegrasikan dengan
sebuah basis data tanaman hortikultura. Data tanaman hortikultura tahun 2000 sampai dengan
2013 didapat dari situs Kementrian Pertanian dalam format Microsoft Excel. Data tanaman
hortikultura dapat dianalisis berdasarkan komoditi, waktu, lokasi, dan status angka. Data
tanaman hortikultura dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok buah-buahan, sayuran,
tanaman obat, dan tanaman hias. Data tanaman hortikultura dianalisis sehingga menghasilkan
ringkasan data tanaman hortikultura. Dengan adanya aplikasi OLAP, pengguna dapat
memperoleh ringkasan data dalam bentuk crosstab dan grafik berdasarkan entitas waktu, lokasi,
status angka, dan komoditi.

METODE
Ruang Lingkup Penelitian
1
2
3

Lingkup penelitian ini yaitu.
Pengembangan Aplikasi OLAP menggunakan Jedox 5.1 sebagai OLAP server.
Data tanaman holtikultura yang digunakan adalah data tahun 2000 sampai 2013 yang
diperoleh dari situs http://aplikasi.deptan.go.id/bdsp/index.asp.
Komoditi yang disimpan dalam basis data adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan
tanaman obat. Komoditi yang dipakai hanya tiga jenis dari masing-masing kategori
komoditi.

Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Analisis Kebutuhan Sistem
Data tanaman hortikultura tahun 2000 sampai 2013 didapat dari situs Kementan. Data
tersebut dianalisis dan disimpan ke dalam sebuah basis data MySQL. Kemudian dibentuk
operasi-operasi OLAP seperti drill-down dan roll-up yang akan direperesentasikan dalam
bentuk grafik dan tabel crosstab. Selain itu diperlukan sebuah fitur untuk export file ke
Microsoft Excel.
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Praproses Data
Langkah-langkah praproses data yang dilakukan yaitu unduh data dari situs Kementan,
integrasi dan seleksi atribut, perbaikan data yang tidak konsisten, dan konversi format data.
Perancangan Basis Data
Perancangan basis data terdiri dari tiga tahap yaitu perancangan konseptual, perancangan
logikal, dan perancangan fisik (Silberschatzet al. 2011)
• Perancangan konseptual
Tahap ini dinyatakan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) yang
menggambarkan entitas, atribut dari entitas, dan hubungan antar entitas. Entitas merupakan
objek yang akan direpresentasikan dalam basis data. Atribut merupakan property dari
objek, sedangkan relasi antar entitas (relationship) merupakan hubungan antar beberapa
entitas.
• Perancangan logikal
Tahap ini mentranformasikan dari ERD yang telah dibuat menjadi model basis data yang
akan digunakan. Beberapa model basis data yaitu model basis data relasional, model
multidimensi, model object oriented, dan model basis data hierarki.
• Perancangan fisik
Langkah terakhir pada perancangan basis data adalah pemilihan Database Management
System (DBMS) yang akan digunakan. DBMS yang akan digunakan disesuaikan dengan model
data pada tahap perancangan logikal. Beberapa DBMS yang popular contohnya SQL Server,
MySQL, dan PostgreSQL.
Implementasi Basis Data
Tahapan ini merupakan tahapan dalam mengimplementasikan model basis data pada
tahap perancangan ke dalam bentuk fisik dengan bantuan DBMS. Tahap ini diawali dengan
melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat struktur basis data sesuai
dengan DBMS yang dipilih. Secara umum, ERD akan dibangun menjadi sebuah basis data
secara fisik. Sedangkan komponen-komponen Entity Relationship (ER) yang berupa kumpulan
entitas dan kumpulan relasi yang dibangun menjadi tabel-tabel. Selanjutnya, atribut-atribut
yang melekat pada masing-masing kumpulan entitas dan kumpulan relasi akan dinyatakan
sebagai field-field dari tabel yang sesuai.
Perancangan Operasi OLAP
Sistem OLAP mengelola data historis dengan jumlah yang besar, menyediakan fasilitas
untuk ringkasan dan agregasi agar membuat data lebih mudah digunakan untuk pengambilan
keputusan (Han et al. 2012).
Tool OLAP dapat membantu pengguna untuk menganalisis data pada basis data tanaman
hortikultura dengan menyediakan tampilan data yang didukung dengan representasi grafik.
Operasi yang terdapat dalam aplikasi OLAP (Han et al. 2012) diantaranya.
• Drill-down : operasi untuk berpindah ringkasan data yang lebih rinci.
• Roll-up :merupakan kebalikan dari drill-down yaitu dengan menaikkan tingkat suatu
hierarki.
• Slice : operasi untuk memilih satu dimensi dari kubus data sehingga menghasilkan sub cube.
• Dice : operasi untuk menghasilkan bagian kubus dengan memilih dua atau lebih dimensi.
• Pivot : operasi untuk melakukan visualisasi dengan cara berputar untuk memberikan
penyajian data secara alternatif.
Langkah awal perancangan operasi OLAP adalah dengan merancang menggunakan script
PHP, Palo PHP API, dan Javasript. Aplikasi OLAP dibangun untuk merepresentasikan hasil
operasi-operasi OLAP yaitu drill-down, roll-up, slice, dice, dan pivot ke dalam bentuk tabel
crosstab dan grafik.
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Implementasi Operasi OLAP
Perancangan operasi OLAP yang telah direncanakan diimplementasikan ke dalam script
PHP dan diintegrasikan dengan OLAP server. Script PHP diimplementasikan menggunakan
script peneliti sebelumnya oleh Fhattiya (2014). Tahapan ini juga membahas mengenai
pembuatan fitur export ke format Microsoft Excel (.xls).
Pengujian Operasi OLAP
Pengujian operasi OLAP menggunakan metode blackbox. Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah operasi OLAP yang telah dibangun sesuai dengan fungsi-fungsi OLAP
yang ditentukan dalam tahap perancangan. Jika pengujian telah sesuai maka pembuatan basis
data relasional yang diintegrasikan dengan aplikasi OLAP telah selesai dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan Sistem
Sistem yang dibangun adalah sistem berbasis web. Sistem ini dibuat untuk memudahkan
pengguna dalam mencari ringkasan data yang diinginkan dengan cepat dan pengguna dapat
memanfaatkan fasilitas sistem dengan mudah yaitu.
1 Memilih data sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengguna.
2 Menampilkan data dalam bentuk tabel crosstab, grafik batang, dan grafik baris
3 Export data ke dalam format Microsoft Excel (.xls) sesuai dengan data yang disimpan di
dalam basis data.
Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
misalnya.
1 Menampilkan data yang akan ditampilkan berdasarkan entitas komoditi, lokasi, waktu, dan
status angka.
2 Menampilkan entitas komoditi yang paling banyak jumlahnya sesuai dengan measure yang
akan dipilih.
Praproses Data
Tahap praproses data ini dilakukan dengan unduh data dalam situs Kementan, integrasi
dan seleksi atribut, perbaikan data yang tidak konsisten, dan konversi format data.
1 Unduh data
Data yang digunakan untuk penelitian diunduh dari situs Kementan. Hasil dari unduh data
adalah sebanyak 951 file dalam format Microsoft Excel (.xls).
2 Integrasi dan seleksi atribut
Integrasi data dilakukan karena data hasil unduh masih terpisah dalam file Microsoft Excel.
Pada tahap ini dipilih atribut yang sesuai pada setiap entitas. Contoh untuk pembuatan
entitas lokasi, dipilih dari atribut provinsi dan kabupaten.
3 Perbaikan data yang tidak konsisten
Ada beberapa data yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penyeragaman penulisan,
contoh penulisan Kab. Aceh Singkil dan Kab Aceh Singkil. Selain itu data pecahan
diseragamkan menggunakan tanda titik bukan koma.
4 Konversi format data
Data yang telah selesai diseragamkan dikonversi ke dalam format (.csv) dan di-import ke
dalam DBMS.
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Perancangan Basis Data
Tahap perancangan basis data relasional dimulai sesuai dengan tiga tahapan yaitu.
1 Tahapan konseptual
Tahapan konseptual dirancang dengan membuat ERD seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.
Perancangan ini dibuat terdiri dari 4 entitas yaitu lokasi, komoditi, status angka, dan waktu.
Dari hubungan 4 entitas tersebut menghasilkan 1 entitas baru kemudian akan digunakan
sebagai tabel fakta.
2 Tahapan logikal
Dalam tahapan logikal dibuat skema yang sesuai dengan perancangan konseptual. Skema
bintang dipilih karena terdiri dari satu tabel fakta dan empat tabel dimensi (Gambar 3).
3 Tahapan fisik
Tahapan ini dilakukan dengan memilih DBMS yang akan dipakai. Penelitian ini
menggunakan DBMS MySQL sebagai basis data. MySQL dipilih karena di dalam
penelitian ini DBMS tersebut digunakan untuk menyimpan data tanaman hortikultura.

Gambar 2. Perancangan ERD

Gambar 3. Skema bintang
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Implementasi Basis Data
Tahapan ini merupakan tahapan dalam mengimplementasikan model basis data pada
tahap perancangan ke dalam bentuk fisik dengan bantuan DBMS. Implementasi basis data
untuk setiap dimensi adalah sebagai berikut.
1 Tabel Lokasi

2

3

4

5

Field
Id_lokasi
Pulau
Prov
Kab

Tipe data(size)
Int (10)
Varchar (50)
Varchar (50)
Varchar (50)

Keterangan
Primary key

Field
Id_komoditi
Kategori
Komoditi

Tipe data(size)
Int (10)
Varchar (50)
Varchar (50)

Keterangan
Primary key

Field
Id_waktu
Tahun

Tipe data(size)
Int (10)
Varchar (50)

Keterangan
Primary key

Field
Id_status
Status

Tipe data(size)
Int (10)
Varchar (50)

Keterangan
Primary key

Field
Id_lokasi
Id_waktu
Id_komoditi
Id_status
Produksi
Produktivitas
Luas panen

Tipe data(size)
Int (10)
Int (10)
Int (10)
Int (10)
Float (10)
Float (10)
Float (10)

Keterangan
Foreign key
Foreign key
Foreign key
Foreign key

Tabel Komoditi

Tabel Waktu

Tabel Status Angka

Tabel Fakta

Perancangan Operasi OLAP
Operasi-operasi OLAP diimplentasikan dengan menggunakan script PHP. Operasioperasi OLAP yang dapat dioperasikan dalam aplikasi ini adalah drill-down, roll-up, slice, dice
dan pivot. Operasi drill-down yaitu menampilkan data dari level tinggi ke level rendah.
Contohnya menampilkan nama pulau dari level nasional pada dimensi lokasi. Operasi roll-up
yaitu kebalikan dari operasi drill-down. Contohnya menampilkan data nasional dari level pulau.
Operasi slice yaitu pemilihan satu dimensi dari kubus data yang ada. Contohnya menampilkan
data tahun 2000 dari level dimensi waktu. Operasi dice merupakan operasi yang memilih dua
dimensi atau lebih sehingga membentuk subcube. Contohya yaitu memilih data Kabupaten di
Provinsi Aceh pada dimensi lokasi dan memilih beberapa nama komoditi pada dimensi
komoditi sehingga membentuk subcube.
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Implementasi Operasi OLAP
Implementasi operasi OLAP dilakukan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh peneliti
sebelumnya oleh Fhattiya (2014). Tampilan sistem OLAP yang dihasilkan diberikan pada
Gambar 4 sampai dengan Gambar 8.

Gambar 4. Halaman utama aplikasi OLAP

Gambar 5. Contoh operasi drill-down pada dimensi lokasi

Gambar 6. Grafik batang produktivitas berdasarkan komoditi dan status angka
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Gambar 7. Representasi dengan grafik garis

Gambar 8. Aplikasi untuk export data ke Microsoft Excel

Pengujian Operasi OLAP
Pengujian operasi OLAP telah dilaksanakan menggunakan metode Blackbox dengan
skenario uji yang meliputi pengujian fungsi utama dari sistem. Tujuannya untuk mengetahui
apakah fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi-fungsi
yang diuji meliputi: menampilkan ringkasan data agar menjadi informatif yaitu dengan memilih
dimensi dan measure sesuai dengan data yang diinginkan, menampilkan data dalam bentuk
grafik, menampilkan data dalam bentuk tabel crosstab, menampilkan operasi-operasi OLAP
yaitu secara drill-down, roll-up, slice, dice, dan pivot, dan fungsi export file ke dalam Microsoft
Excel. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 dapat dinyatakan bahwa semua fungsi sistem
telah berfungsi dengan baik. Aplikasi OLAP berbasis web yang telah dibangun dapat
memberikan informasi berupa ringkasan data tanaman hortikultura.
Tabel 1. Skenario dan hasil pengujian

No
1

Pengujian
Memilih data
berdasarkan dimensi
dan measure

Skenario
Memilih kubus data,
menentukan beberapa
dimensi dan memilih salah
satu measure

Hasil yang diharapkan
Data akan tampil sesuai
dimensi, dan measure
yang diinginkan

Hasil uji
Berhasil
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No
2

Pengujian
Menampilkan data
dalam bentuk grafik

3

Menampilkan data
dalam bentuk crosstab

4

Menampilkan operasioperasi OLAP

5

Export file ke dalam
Microsoft Excel

Skenario
Melakukan query pencarian
berdasarkan dimensi dan
measure kemudian pilih
menu “tampil grafik”
Data yang telah dipilih
berdasarkan dimensi dan
measure ditampilkan dalam
crosstab
Memilih kubus data,
kemudian menentukan
measure dan dimensi
Memilih data yang akan di
export ke dalam Microsoft
Excel

Hasil yang diharapkan
Data direpresentasikan
dengan grafik

Hasil uji
Berhasil

Data tampil di dalam
tabel crosstab

Berhasil

Data tampil sesuai dengan
operasi-operasi OLAP
yang dilakukan
Data dapat di-export ke
Microsoft Excel

Berhasil

Berhasil

SIMPULAN
Aplikasi OLAP digunakan untuk membantu pengguna menganalisis produksi,
produktivitas, dan luas panen pada tanaman hortikultura. Operasi-operasi OLAP seperti drilldown, roll-up, slice dan dice, pivot dan hasil dari operasi-operasi OLAP divisualisasikan ke
dalam bentuk grafik dan tabel crosstab. Selain itu juga sistem dapat melakukan export wke
dalam format Microsoft Excel.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
1 Membuat modul export data ke dalam file Microsoft Excel dengan mengambil data dari
tabel hasil operasi-operasi OLAP
2 Membuat fungsi ETL (Extract Transform Load) untuk memasukkan data.
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Abstrak
Pertanian merupakan sektor penting di Indonesia, sehingga petani perlu diberdayakan
oleh pemerintah. Penyuluhan pertanian dilakukan sebagai salah satu cara memberdayakan
petani. Namun, jumlah penyuluh di Indonesia yang tidak mencukupi menyebabkan penyebaran
informasi ke petani kurang maksimal. Digital Tani dikembangkan dengan salah satu fungsinya
adalah untuk menghubungkan mereka menggunakan internet. Namun, belum ada fitur untuk
menyimpan dan berbagi pengetahuan. Knowledge Management System dapat menjadi solusi
dari masalah ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan back end modul Knowledge
Management System pada aplikasi Digital Tani. Node.js dengan framework Express.js dan
pangkalan data MongoDB dengan framework Mongoose digunakan dalam pengembangan ini.
Pengembangan dilakukan secara tim menggunakan model pengembangan prototyping, yang
sangat cocok untuk pengembangan aplikasi yang belum memiliki spesifikasi lengkap. Iterasi
dilakukan maksimal tiga iterasi. Hasil dari penelitian ini adalah back end berbasis REST API
yang keluarannya berupa teks dalam format JavaScript Object Notation. Seluruh fungsi yang
sudah dikembangkan berjalan dengan baik, berdasarkan hasil uji coba dengan menggunakan
metode black box.
Kata Kunci: back end, JavaScript Object Notation, Knowledge Management System, model
prototyping, REST API.
Abstract
Agriculture is an important sector in Indonesia, so farmers need to be empowered by the
government. Agricultural extension is done as a way to empower farmers. However, the number
of extensionists in Indonesia which is inadequate causes the lack of dissemination of
information to farmers. Digital Tani was developed with one of its functions is to connect them
using internet. Still there is no feature to store and share knowledge among them. Knowledge
Management System can be a solution for this problem. This research is conducted to develop
the back end of the Knowledge Management System module in Digital Tani application. Node.js
with Express.js framework and MongoDB database with Mongoose framework are used in this
development. Development is done by team using prototyping development model, which is very
suitable for application development that do not have a complete specification yet. Iterations
are performed for a maximum of three iterations. The result of this research is a back end based
on REST API which its outputs are text in JavaScript Object Notation format. All the functions
that have been developed run well, based on test results using black box method.
Keywords: back end, JavaScript Object Notation, Knowledge Management System, prototyping
model, REST API.

PENDAHULUAN
Pertanian menjadi salah satu sektor penting di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertanian menjadi sektor dengan tingkat kontribusi tertinggi
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kedua pada rataan distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia di tahun 2013-2016 (BPS 2017).
Petani, yang merupakan aktor penting di sektor pertanian, di Indonesia berjumlah 31.7 juta
(BPS 2013). Oleh karena itu, pemerintah membuat UU Nomor 19 tahun 2013 2 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai langkahnya dalam melindungi dan
memberdayakan petani.
Penyuluh pertanian adalah orang yang melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada
petani. Dalam UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
disebutkan bahwa tujuan dari adanya penyuluh adalah agar petani yang dibimbing dapat
melakukan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik,
menganalisis kelayakan usaha, serta melakukan kemitraan dengan pelaku usaha. Dalam
undang-undang tersebut juga diamanatkan bahwa setiap desa akan diberikan paling sedikit satu
penyuluh. Namun, jumlah penyuluh yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Secara
rerata, saat ini seorang penyuluh pertanian harus menangani petani dari tiga desa (Syaifudin
2017). Hal ini menjadi masalah yang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya penyebaran
informasi kepada para petani.
Internet dapat menjadi salah satu alat penghubung yang potensial antara penyuluh dan
petani. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) pada tahun 2017, 143.3 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Dalam
survei tersebut juga disebutkan bahwa 44.2 persen masyarakat mengakses internet melalui
perangkat smartphone atau tablet pribadi, 4.5 persen masyarakat mengakses melalui perangkat
komputer atau laptop pribadi, dan 39.3 persen masyarakat mengakses melalui kedua jenis
perangkat tersebut (APJII 2017). Survei juga pernah dilakukan sebelumnya oleh APJII pada
tahun 2014 yang menunjukkan bahwa 88,1 juta masyarakat sudah terhubung dengan internet
(APJII 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia sudah cukup tinggi
dan akan terus meningkat.
Aplikasi Digital Tani yang saat ini telah dikembangkan diharapkan dapat membantu
berbagai macam permasalahan di dalam proses bisnis pertanian. Penelitian sebelumnya
dilakukan oleh Cahyono (2017), Putra (2017), Ramadhan (2017), dan Musyafa (2017) yang
mengubah kode sumber menjadi bahasa pemrograman Node.js dan pangkalan data MongoDB.
Hingga saat ini, aplikasi ini telah memiliki beberapa fungsi yaitu pelaporan harga komoditas
pertanian, informasi harga komoditas pertanian, pemetaan harga komoditas pertanian, operasi
pasar, jual beli komoditas pertanian, dan lainnya. Namun, aplikasi ini masih memiliki
kekurangan, yaitu belum tersedianya fitur untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan.
Knowledge Management System (KMS) dapat menjadi solusi permasalahan tersebut.
KMS adalah sistem yang dibangun untuk medukung proses manajemen pengetahuan.
Manajemen pengetahuan secara sederhana dideskripsikan sebagai tindakan untuk
memaksimalkan sumber pengetahuan (Becerra-Fernandez dan Sabherwal 2010). Tindakantindakan tersebut diantaranya adalah menerima, menyimpan, membagikan, dan
mengaplikasikan pengetahuan. Oleh karena itu, KMS dapat dijadikan sebagai alat untuk
melakukan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan tentang pertanian yang dapat digunakan
oleh masyarakat, khususnya penyuluh dan petani.
Pada penelitian ini dilakukan pengembangan back end modul KMS yang digunakan pada
sisi front end dari aplikasi Digital Tani. Pengembangan modul ini bertujuan untuk menyediakan
media berbagi pengetahuan dan komunikasi antara petani, penyuluh, dan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Sistem manajemen
pangkalan data yang digunakan adalah MongoDB dengan menggunakan framework Mongoose.
Tujuan penelitian ini adalah membangun back end untuk mengembangkan modul KMS
yang akan digunakan pada aplikasi Digital Tani. Adapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini, yaitu mempermudah manajemen materi-materi penyuluhan pertanian bagi para
2
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penyuluh, mempermudah diseminasi pengetahuan dan informasi dari para penyuluh kepada
petani dan masyarakat, serta mempermudah diskusi antara penyuluh dengan petani dan
masyarakat.

METODE
Penelitian ini mencakup pengembangan back end berbasis REST API yang keluarannya
berupa teks dalam format Javascript Object Notation (JSON). Back end yang dikembangkan
dapat digunakan pada bagian front end, baik pada web maupun aplikasi mobile. Selain itu,
pengembangan back end dilakukan untuk sisi pengguna dengan peran penyuluh, petani,
pedagang, dan masyarakat di aplikasi Digital Tani.
Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data profil penyuluh dan petani,
artikel pertanian, materi penyuluhan, diskusi pertanian, dan obrolan antara petani dan penyuluh.
Data diambil dari data penelitian sebelumnya serta data yang dimasukkan langsung oleh
pengguna aplikasi Digital Tani.
Penelitian ini dilakukan secara tim. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini
mengikuti alur dari model pengembangan prototyping. Terdapat lima tahap dalam model
pengembangan ini (Pressman dan Maxim 2015). Gambar 1 menggambarkan alur tahapan
pengembangan produk dengan mengikuti model pengembangan prototyping. Model ini
merupakan evolusi dari pengembangan iteratif. Iterasi yang dilakukan pada penelitian ini
maksimal tiga iterasi atau hingga mencapai kriteria minimum viable product.

Gambar 1. Model pengembangan prototyping (Pressman dan Maxim 2015)

1.

2.

3.

Tahap Komunikasi
Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan dari produk KMS yang akan
dikembangkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dikumpulkan dengan cara melakukan
brainstorming serta analisis pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai KMS dan
aplikasi Digital Tani bersama dengan Reza Bagus Permana (pengembang front end
KMS), Parhan Zikkry Padly (pengembang sisi pemerintah), serta Arief Maulidy Nugroho
dan Dwi Yoga Wibawa (pengembang sisi e-commerce). Hasil dari tahap ini berupa user
story yang menggambarkan kebutuhan sistem.
Tahap Perencanaan Cepat
Setelah dilakukan pengumpulan kebutuhan pada tahap sebelumnya, dilakukan
analisis untuk merencanakan pengembangan sistem yang bertujuan untuk menyesuaikan
antara kebutuhan pengguna dengan proses pengembangan. Di tahap ini akan dilakukan
pembuatan diagram Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan
bagaimana produk digunakan dan dikembangkan, seperti use case diagram dan class
diagram.
Tahap Pemodelan dan Desain Cepat
Tahap ini fokus pada aspek representasi yang akan dimasukkan dan diterima oleh
front end. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan metode HTTP, struktur URL, dan
struktur data JSON untuk masukan dan keluaran REST API. Hal ini dibutuhkan agar front
end dapat melakukan request dan mengolah data sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
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4.

5.

Tahap Konstruksi Prototipe
Pada tahap ini dilakukan pengembangan prototipe dengan menuliskan kode
sumber. Node.js dengan framework Express.js serta pangkalan data MongoDB dengan
framework Mongoose akan digunakan dalam pengembangan. Penulisan kode sumber
dilakukan dengan menerapkan pola desain Model-View-Controller (MVC). Model
berisikan struktur data yang akan disimpan dalam pangkalan data. View adalah bagian
yang berisi tampilan aplikasi. Controller adalah jembatan antara model dan view, yang
berisi method untuk dapat mengolah data. GitHub akan digunakan untuk melakukan
manajemen versi kode sumber. Repositori GitHub yang digunakan dapat diakses di
https://github.com/aslabd/kmsdigitaltani.
Tahap Deployment, Delivery, dan Umpan Balik
Pada tahap ini dilakukan deployment dan delivery produk untuk melakukan uji coba
untuk mendapatkan umpan balik yang akan digunakan untuk evaluasi produk. Uji coba
akan dilakukan dengan metode black box oleh internal tim. Uji coba dengan metode black
box dilakukan dari sudut pandang eksternal perangkat lunak, seperti pemenuhan
kebutuhan, keluaran, spesifikasi, dan desain (Amman dan Offutt 2008). Pada penelitian
ini, uji coba dengan metode black box dilakukan dengan cara melihat hasil keluaran dari
request HTTP menggunakan aplikasi Postman. Apabila semua kebutuhan terpenuhi dan
hasil uji coba sudah baik, maka iterasi dihentikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem yang digunakan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Sistem
terbagi atas tiga bagian, yaitu data, server, dan client. Namun, penelitian yang dilakukan
berfokus pada sisi data dan server dengan menerapkan REST API.

Gambar 2. Arsitektur sistem untuk KMS Digital Tani

Data adalah bagian yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memberikan data.
Pada bagian ini dikembangkan dengan menggunakan MongoDB sebagai pangkalan data.
Bagian ini tidak dapat diakses secara langsung oleh sisi client.
Server adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengakses bagian data, mengolah,
dan memberikan hasil olahan data tersebut sesuai dengan permintaan sisi client dalam format
yang dimengerti oleh sisi client. Bagian ini dikembangkan menggunakan Node.js dengan
framework Express.js. Untuk kueri data dari pangkalan data, digunakan juga framework
Mongoose.
Iterasi 1
1.

Tahap Komunikasi
Analisis dilakukan pada tiga penelitian sebelumnya. Siska (2016) melakukan penelitian
mengenai pengembangan KMS untuk komoditas kedelai dengan pendekatan user experience
serta membuat prototipe KMS Kedelai dan kemudian dilanjutkan oleh Putri (2017) yang
melakukan perbaikan tampilan atas hasil prototipe tersebut. Putra (2017) melakukan
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pengembangan aplikasi Digital Tani yang salah satu fiturnya adalah mengunggah dan
mengunduh fail penyuluhan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan user story yang secara
umum menjelaskan bahwa terdapat tiga fitur utama dari KMS, yaitu Artikel, Diskusi, dan
Materi. Selain itu juga didapatkan dua fitur pendukung, yaitu Tanggapan dan Lampiran. Contoh
user story dapat dilihat pada Tabel 1. User story tersebut disusun dengan format Connextra3
yang terdiri dari tiga bagian, yaitu peran, fitur, dan alasan.
Tabel 1. Contoh user story KMS Digital Tani

Peran
Penyuluh
Penyuluh
Penyuluh

Fitur
Dapat membuat artikel dan
menerbitkannya
Dapat membaca artikel
Dapat mengomentari artikel dari
penyuluh lainnya

Alasan
Dapat membagikan pengetahuan yang dimiliki
dengan pengguna lainnya
Dapat menambah ilmu dari penyuluh lainnya
Dapat memberi masukan atau bertanya kepada
penulis artikel

2.

Tahap Perencanaan Cepat
Setelah mendapatkan user story, dilakukan pembuatan diagram UML untuk diagram use
case dan diagram class. Diagram use case akan menjelaskan fungsi apa saja yang akan dibuat
di back end. Gambar 3 adalah diagram use case dari fitur Artikel pada modul KMS yang akan
dikembangkan. Use case diagram tersebut dibuat berdasarkan user story yang di dapat pada
tahap sebelumnya.

Gambar 3. Diagram use case untuk fitur Artikel KMS Digital Tani

Class diagram disusun berdasarkan kebutuhan data dari setiap fungsi. Diagram class akan
menjelaskan bagaimana struktur data yang akan disimpan di pangkalan data serta relasinya
dengan class lainnya. Gambar 4 merupakan diagram class untuk class yang terlibat pada fitur
Artikel.
3.
Tahap Pemodelan dan Desain Cepat
Desain struktur URL dan penentuan metode HTTP juga dilakukan pada tahap ini.
Struktur URL untuk setiap fungsi mengikuti struktur pada Gambar 5. URL tersusun atas base
URL, nama fitur, nama class, dan method dari setiap class. Base URL berisi alamat utama dari
termpat server bekerja. Penentuan metode HTTP ditentukan sesuai dengan definisi setiap
metode HTTP. GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk membuat data baru,
PATCH untuk mengubah data, dan DELETE untuk menghapus data.
3

https://www.agilealliance.org/glossary/role-feature/
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Gambar 4. Diagram class untuk fitur Artikel KMS Digital Tani

Gambar 5. Sruktur URL untuk memanggil fungsi ambil beberapa artikel pada fitur Artikel

Struktur data JSON hasil keluaran REST API dirancang untuk mengeluarkan status,
message, dan data. Contoh struktur JSON untuk keluaran dapat dilihat pada Gambar 6. Status
menandakan sukses atau tidaknya request yang dilakukan. Status akan bernilai true apabila
request berhasil dilakukan, sedangkan bernilai false ketika request gagal. Message berisi pesan
tambahan atas status yang dikeluarkan. Data berisi keluaran yang akan diolah front end untuk
ditampilkan sesuai kebutuhan.
{
"status": true,
"message": "Ambil artikel berhasil.",
"data": [
{
"meta": {
"thumbnail": "http://abdurrohim.id:3000/api/lampiran/file/gambar.jpg"
},
"tanggal": {
"terbit": "2018-07-09T18:18:39.757Z",
"hapus": null,
"ubah": "2018-07-12T04:21:57.931Z"
},
"tag": [
"hama",
"ulat"
],
"status": "terbit",
"_id": "5b43a6ff675a472dc1505a64",
"penulis": "5b413c3b2d9c1721a4b850fe",
"judul": "Membasmi Hama Ulat",
"ringkasan": "<p>Ulat sangat mengganggu pertumbuhan tanaman.</p>",
"subkategori": {
"_id": "5af4be3b0841c008250ee59a",
"nama": "Ulat"
},
"__v": 7
}
]
}
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Gambar 6. Keluaran fungsi ambil beberapa artikel pada fitur Artikel dalam format JSON

4.

Tahap Konstruksi Prototipe
Pada tahap ini dilakukan implementasi dengan membuat pangkalan data dan menuliskan
kode sumber. Implementasi dimulai dengan membuat collection untuk setiap class pada
pangkalan data MongoDB. Setelah itu, dilakukan penulisan kode sumber dengan menerapkan
pola desain MVC. Contoh kode sumber controller dapat dilihat pada Gambar 7.
var PostSchema = require('./../../models/artikel/post');
var Post = connection.model('Post', PostSchema);
function PostControllers() {
this.getAll = function(req, res) {
let option = JSON.parse(req.params.option);
let skip = Number(option.skip);
let limit = Number(option.limit);
let sort = req.params.sort;
if (sort== 'terlama') { sort = 'tanggal.terbit'; } else { sort = '-tanggal.terbit'; }
if (skip == null || limit == null) {
res.status(400).json({status: false, message: 'Ada parameter yang kosong.'});
} else {
Post
.find().where('status').equals('terbit')
.populate('subkategori', 'nama')
.select({'meta.isi': 0, isi: 0, suka: 0, komentar: 0})
.skip(skip).limit(limit).sort(sort)
.exec(function(err, post) {
if (err) {
res.status(500).json({status: false, message: 'Gagal ditemukan.', err: err});
} else if (post == null || post == 0) {
res.status(204).json({status: false, message: 'Artikel tidak ditemukan.'});
} else {
getMetaForPosts(req, post, res);
}
});
}
}

Gambar 7. Potongan kode sumber controller untuk method getAll pada class Post

5.

Tahap Deployment, Delivery, dan Umpan Balik
Deployment dilakukan ke virtual private server (VPS) dan sudah diimplementasikan ke
front end untuk aplikasi mobile Digital Tani. Uji coba black box dilakukan untuk setiap fungsi
pada fitur-fitur yang telah dikembangkan dengan melihat hasil keluarannya. Apabila setiap
keluaran yang dihasilkan sudah memenuhi ketentuan, maka fungsi tersebut dikatakan berhasil.
Seluruh hasil uji coba black box dituliskan pada Tabel 2.
Tabel 2. Fungsi pada fitur-fitur modul KMS Digital tani yang telah dikembangkan

Fitur

Class

HTTP
Method

URL

Fungsi

Artikel

Post

GET

/artikel/post/all/:option/:sort

GET

/artikel/post/saya/:option/:sort

GET

/artikel/post/:id

POST
PATCH

/artikel/post/tulis
/artikel/post/ubah

DELETE
GET

/artikel/post/hapus
/materi/topik/all/:option/:sort

Mengambil beberapa
artikel yang terbit
Mengambil beberapa
artikel saya
Mengambil suatu
artikel
Menulis artikel baru
Mengubah suatu
artikel
Menghapus artikel
Mengambil beberapa
topik yang terbit

Materi

Topik

Hasil
Uji
Coba
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
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Fitur

Diskusi

Tanggapan

Class

Tanya

HTTP
Method

URL

Fungsi

GET

/materi/topik/saya/:option/:sort

GET
POST
PATCH
DELETE
GET

/materi/topik/:id
/materi/topik/tulis
/materi/topik/ubah
/materi/topik/hapus
/diskusi/tanya/all/:option/:sort

GET

/diskusi/tanya/saya/:option/:sort

GET

/diskusi/tanya/:id

POST

/diskusi/tanya/tulis

PATCH

/diskusi/tanya/ubah

DELETE
GET

Mengambil beberapa
topik saya
Mengambil suatu topik
Menulis artikel baru
Mengubah suatu topik
Menghapus topik
Mengambil beberapa
pertanyaan yang terbit
Mengambil beberapa
pertanyaan saya
Mengambil suatu
pertanyaan
Menulis pertanyaan
baru
Mengubah suatu
pertanyaan
Menghapus pertanyaan
Mengambil beberapa
komentar
Menulis komentar
Menghapus komentar

Balasan

GET

/diskusi/tanya/hapus
/tanggapan/komentar/:jenis/:id/:o
ption
/tanggapan/komentar/:jenis/tulis
/tanggapan/komentar/:jenis/hapu
s
/tanggapan/balasan/:id/:option

File

POST
DELETE
GET

/tanggapan/balasan/tulis
/tanggapan/balasan/hapus
/lampiran/file/all/:option

GET

/lampiran/file/saya/:option

GET

/lampiran/file/:filename

POST
GET

/lampiran/file/upload
/kategorisasi/kategori/all/:option/
:sort
/kategorisasi/kategori/tulis
/kategorisasi/subkategori/all/:opti
on/:sort
/kategorisasi/subkategori/tulis

Komentar

POST
DELETE

Lampiran

Kategorisasi

Kategori

Sub
kategori

POST
GET
POST

Mengambil beberapa
balasan
Menulis balasan
Menghapus balasan
Mengambil beberapa
fail
Mengambil beberapa
fail saya
Stream gambar/unduh
materi
Unggah fail
Mengambil beberapa
kategori
Tambah kategori
Mengambil beberapa
subkategori
Tambah subkategori

Hasil
Uji
Coba
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil

SIMPULAN
Pengembangan back end untuk modul KMS sudah berhasil memenuhi minimum viable
product. Seluruh fungsi dari tiga fitur utama (Artikel, Diskusi, dan Materi) dan dua fitur
pendukung (Tanggapan dan Lampiran) telah diuji dengan status pengujian berhasil. Namun,
ada beberapa fitur dan fungsi lain yang dapat ditambahkan, seperti konten favorit, profil
pengguna, pengikut dan mengikuti, serta pencarian konten. Oleh karena itu, disarankan untuk
melakukan pengembangan lebih lanjut pada modul KMS ini.
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E-agriculture : Development Soybean KMS Mobile Application
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Abstrak
E-agriculture mampu memberikan akses dan informasi kepada para pelaku pertanian
untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Knowledge Management System (KMS) Kedelai
adalah sistem untuk menampung dan mengakomodasi pengetahuan khusus tentang pertanian
kedelai dalam satu sistem. Untuk merancang KMS berbasis teknologi informasi membutuhkan
pendekatan khusus yang dirancang sehingga aplikasi dapat disesuaikan oleh keinginan
pengguna. Salah satu metode pengalaman pengguna (User Experience) yang dirasakan dalam
menggunakan teknologi yang disebut UX. Paper ini menjelaskan mengembangan KMSKedelai menggunakan pengalaman pengguna dengan metode siklus hidup UX, mulai dari
analisis, desain, prototyping, evaluasi dan implementasi. Hasil penelitian ini berupa
perancangan prototipe-1 yang dilakukan sampai tahap medium fidelity. Prototipe di uji kepada
26 Penyuluh kedelai sehingga menghasilkan perbaikan prototipe-2.
Kata Kunci : E-agriculture, KMS kedelai, Sistem Manajemen Pengetahuan, User
Experience,Penyuluh.
Abstract
E - agriculture is able to provide access and information to the perpetrators of agriculture
to increase agricultural productivity. KMS Soy is system to hold and accommodate the
knowledge specifically of soy farming in one system. To design an information technologybased KMS requires a specific approach designed so that applications can be customized by
the user desires . One method of accessing the internet via smartphone communications media
, where there is a perceived user experience in using technology which is called User
Experience (UX). This study developed by KMS Soy using the mobile user experience with UX
life cycle method, starting from analysis, Design, Prototyping, Evaluation and Implementation.
The result of this research was a design of prototype-1 until medium fidelity stage. The
prototype was tested to 26 soybean instructor, and resulting in prototype-2 improvements.
Keyword : E-agriculture, Instructor, Knowledge Management System, KMS Soybean, User
Experience

PENDAHULUAN
Perkembangan Information and Communication Technology (ICT) khususnya
smartphone dan internet sangat pesat. Menurut Nugraha (2011), pengguna telepon selular
mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun 2005 sampai dengan 2010 yaitu sampai
3 kali lipat. Jumlah pengakses internet juga meningkat, Jumlah penetrasi internet sebanyak 51.8
%, perangkat yang digunakan sebagian besar menggunakan mobile seluler yaitu mencapai
47.6% sedangkan akses melalui laptop/netbook hanya 1.7 % (APJII, 2016). Penerapan ICT
dibidang pertanian disebut e-agriculture. E-agriculture dapat digunakan oleh petani atau
penyuluh untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi seperti Pra-panen, Pasca-panen,
harga, kondisi cuaca (Munyua et al., 2008). Penerapan ICT dibidang pertanian bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas meliputi produktivitas tanah/lahan, modal, atau tenaga kerja
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(Mubyarto, 1984). Sehingga ICT memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian
melalui distribusi informasi dan pengetahuan dengan mengkomunikasikan informasi dan
pengetahuan kepada masyarakat pertanian pedesaan (Munyua et al., 2008).
ICT pada dasarnya memfasilitasi manajemen, storage, pencarian, knowledge, dan
informasi yang mungkin sudah diproses dan disesuaikan (Glendenning dan Ficarelli, 2012).
Keterbatasan otak manusia menyimpan berbagai pengetahuan dapat diatasi dengan kemampuan
teknologi informasi yang disebut Knowledge Management System (KMS). Termasuk
pengetahuan mengenai produk-produk pertanian seperti tanaman pangan, peternakan perikanan
dan lainnya. KMS bertujuan untuk mengelola suatu pengetahuan yang membantu dalam
mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan dan memindahkan informasi
yang penting. Dengan perkembangan teknologi mobile, KMS yang ada perlu dikembangkan
berbasis mobile agar sesuai dengan kebutuhan user saat ini.
Agar aplikasi yang dirangcang sesuai dengan kebutuhan user, maka perlu pendekatan
tertentu seperti User experience (UX) / pengalaman pengguna. Menurut Rubinoff (2004) UX
merupakan indikator kesuksesan sebuah sistem / aplikasi. UX membentuk kesan user terhadap
sistem serta menentukan apakah user tersebut akan kembali atau tidak ke dalam sistem tersebut.
UX adalah yang dirasakan pengguna dalam menggunakan suatu teknologi tertentu seperti
internet (Garret, 2011). UX adalah apa yang dirasakan oleh pengguna ketika sedang
berinteraksi dengan sistem (Jacob Gube, 2010). UX memastikan bahwa sistem yang dibuat
dapat memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan oleh pengguna dengan pengalaman yang
menyenangkan.

METODE
Pengembangan KMS kedelai berbasis mobile dengan menggunakan pendekatan UX
dibagi menjadi 4 tahap berikut (Gambar 1):
•
•
•
•

1. ANALISIS
Contextual Inquary
Business Process Analysis KMS
Contextual Analysis (Flow Model)
Design Informing Model Analysis
( Social Model)

4. IMPLEMENTASI

•
•

•
•

2. DESAIN
Design Thinking (User Persona)
Design Production (Wireframe)

3. PROTOTIPE
Prototype
(Prototype medium fidelity)
Evaluasi Prototipe

Gambar 1 Metode Pengembangan aplikasi KMS berbasis mobile berbasis UX (Hartson Pyla, 2012)

Analisis
Contextual inquiry (pengumpulan data) dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk
mengetahui karakteristik user (penyuluh). Responden dipilih berdasarkan purposive sampling
yang terdiri dari 26 penyuluh di kabupaten Subang. Analisis dilakukan pada tanggal 22-28
Februari 2016 di kantor Penyuluhan kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Serang Panjang, Sagala
Herang di Kabupaten Subang. Kuesioner terdiri dari pertanyaan- pertanyaan mengenai
pengalaman menggunakan telpon seluler, internet, media sosial, dan kebutuhan pengguna
terhadap aplikasi yang akan dirancang.
a. Business Process Analysis KMS yaitu menganalisis sistem yang akan dikembangkan
dengan cara menganalisis existing agriculture application dan mengkaji sistem KMS
kedelai berbasis web yang dikembangkan oleh Sa’diah (2015). Agriculture application
yang dianalisis terdiri dari beberapa aplikasi kedelai yang sudah ada baik aplikasi dalam
negeri dan luar negeri. Analisis dilakukan dengan pencarian aplikasi e-agriculture kedelai
atau pertanian di search engine Google dan Playstore.
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b. Contextual analysis yaitu memahami konteks sebuah aplikasi yang dirancang yang disusun
menggunakan flow model.
c. Design informing model yaitu membuat pemetaan interaksi yang terjadi antara user di
dalam aplikasi yang digambarkan dalam social model.
Desain
a. Design thinking yaitu membuat user persona, user persona merupakan karakteristik
daripada user untuk mewakili sejumlah besar user berisikan informasi dasar mengenai
nama, umur, pendidikan, kebiasaan menggunakan telpon, serta penggunaan aplikasi
berbasis mobile. User persona dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahap
contextual inquiry.
b. Design production adalah membuat wireframe berdasarkan user persona. Wireframe yaitu
kerangka dasar dari aplikasi yang ingin dibuat. Proses pembuatan wireframe fokus kepada
pembuatan kerangka utama aplikasi sehingga memudahkan jika ada revisi atau perbaikan
rancangan.
Prototipe
a. Membuat prototype medium fidelity. Prototype medium fidelity merupakan kerangka
aplikasi yang sudah memperhatikan looks, feels serta menyediakan fungsi interaksi.
Prototype medium fidelity dibangun menggunakan tool appUxin.
b. Evaluasi prototipe dilakukan kepada 26 penyuluh sebagai user, dengan menggunakan
metode think aloud. User bercerita tentang pengalamannya ketika melakukan interaksi.
User menuliskan Feeback terhadap system. Feedback hasil evaluasi ini digunakaan sebagai
acuan dalam membuat requirement untuk perbaikan, dan dibuatlah prototype-2.
Implementasi
Prototype medium fidelity yang telah dievaluasi
diimplemtasikan dengan menggunakan pemrograman java.

dan

diperbaiki

kemudian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis
Contextual Inquiry
Dari 26 responden, semua responden pernah melakukan pencarian informasi pertanian
menggunakan internet, sebagian besar 64 % mengakses internet untuk mencari informasi
pertanian 2-4 kali per bulan, namun hanya 8 % saja yang setiap hari dan 4 % setiap hari kerja
(gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh sudah mulai menggunakan media internet
dalam mencari informasi untuk materi penyuluhan atau untuk meningkatkan pengetahuannya
mengenai pertanian.
Semua responden menggunakan telpon seluler, dan sebanyak 38% responden selalu
terkoneksi internet, sedangkan ada 35% lainnya yang kadang-kadang terkoneksi internet. Lebih
dari setengah responden menggunakan internet untuk berinteraksi melalui sosial media (53%)
dan mencari berita sebanyak (27%). Media sosial yang sering digunakan facebook (73%)
sedangkan media social lainnya seperti twitter, instagram, jarang sekali digunakan. Hal ini
menunujukkan bahwa tingkat komeksi internet penyuluh cukup tinggi dan dengan pengunnan
facebook yang tinggi bias digunakan sebagai media untuk berkomunikasi antar penyuluh.
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Setiap weekend 12%
2-3 kali 27%

Kadang-kadang
35%
Jarang 8%

1 kali 12%

Tidak
pernah 4%

Setiap hari
kerja 4%
Setiap hari 8%
4 kali 37%

Gambar 2 Intensitas pencarian di internet dalam 1 bulan

Selalu 38%
Sering 15%

Gambar 3 Intensitas telpon seluler yang terkoneksi internet

Business Process Analysis KMS
Hasil kajian beberapa aplikasi pertanian di indonesia masih bersifat umum, yaitu terdiri
dari beberapa komoditas. Belum ada aplikasi khusus untuk komoditas tertentu seperti kedelai
yang menyajikan informasi lengkap mulai dari teknologi produksi sampai dengan teknologi
pengolahan hasil. Adapun aplikasi yang terdapat di negara lain sudah fokus dalam satu
komoditas kedelai. Beberapa situs tersebut adalah “Soybean Advisor4”,“Mercado da Soja5”,
SoyaGuru6, dan “Extream Beans7”
KMS kedelai web (Sa’diah, 2015) memiliki beberapa stakeholder yang terlibat, yaitu
pakar, penyuluh, mahasiswa, programmer dan administrator. Penyuluh dan mahasiswa sebagai
pengguna aplikasi yang melakukan proses sharing knowledge dan capture knowledge antar
pengguna lainnya. Sedangkan pakar bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan tacit
dan explicit mengenai kedelai dengan cara mengupdate konten pengetahuan. Hak akses
tertinggi ada pada administrator yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem.
Programmer bertanggung jawab untuk mengimplementasikan seluruh pengetahuan, baik tacit
maupun explicit menjadi sebuah sistem KMS. Konteks pada KMS kedelai web merupakan
bisnis inti dari kedelai. konteks yang dikembangkan merujuk pada beberapa referensi yaitu
Bestary (2014), Ghulamahdi (2011), Kumalasari (2013), 4 buku Puslitbang, Puspita (2015),
Surahman et al. (2014), dan Yuniar (2013). Konteks yang telah dihasilkan dari rujukan
kemudian didiskusikan bersama pakar kedelai, yaitu Dr. Desta Wirnas, SP, M.Si dan Prof. Dr.
Ir. Munif Ghulamahdi, MS.
Contextual Analysis
Desain flow model (gambar 4) menggambarkan bahwa pengguna aplikasi kedelai (pakar,
penyuluh dan mahasiswa) dapat mengakses aplikasi kedelai melalui smartphone yang
terkoneksi internet untuk mengakses file pada database dan dapat juga dilakukan ketika
melakukan aktifitas pada sosial media facebook. Kemudian penyuluh memberikan penyuluhan
kepada petani dengan menggunakan knowledge yang terdapat pada system.
Informing Model Analysis
Pada aplikasi KMS kedelai, pengguna (mahasiswa dan penyuluh) berperan sebagai
penerima informasi dan pakar sebagai pemberi dan penerima pertanyaan dalam berdiskusi. Ada
beberapa hubungan timbal balik yang terjadi antar pengguna. Gambar 5 menunjukkan model
sosial pada aplikasi kedelai dari penyuluh untuk penyuluh, dari penyuluh untuk mahasiswa, dan
dari mahasiswa untuk mahasiswa. Pakar melakukan update pengetahuan pada system setelah
memiliki hak akses dari admin (approval). Pakar, mahasiswa dan penyuluh berkomunikasi
melalui fitur konsultasi, mereka dapat melakukan tanya jawab, memberikan komentar pada
artikel. Hasil diskusi dapat dilihat oleh semua user.
4

www.uaex.edu , Playstore 6 juni 2016
www.crcampeiro.net , Playstore 6 juni 2016
6
www.soyaguru.com , Playstore 6 juni 2016
7
www.yourvp.net , Playstore 6 juni 2016
5
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Smartphone
Pakar
Aplikasi
Kedelai
Penyuluh
internet

Database

Petani

Social media : Facebook

Other
Application

Mahasiswa

Gambar 4 Flow model aplikasi KMS Kedelai

Pakar

Update konten

Tanya jawab
forum

Tanya jawab forum

Komentar artikel

Komentar artikel Mahasiswa dan
Penyuluh

Penyuluh
Tanya jawab
forum
Komentar artikel

Update konten
Tanya jawab forum
Komentar artikel
Pakar

Penyuluh

Penyuluh

Mahasiswa
Tanya jawab
forum
Komentar artikel

Pakar

Mahasiswa

Mahasiswa

Gambar 5 Model sosial penyuluh, mahasiswa dan pakar

Desain
Design Thinking
Persona dipilih berdasarkan analisis hasil observasi dengan persentase terbesar untuk
setiap keseluruhan responden.

Gambar 6 Persona User Aplikasi Kedelai
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Design Production
Konsep dasar layout aplikasi KMS kedelai ini memiliki beberapa komponen utama.
Header berisi judul dari halaman yang di klik, tray/navigasi sebagai fitur navigasi untuk beralih
ke menu yang dipilih. Body content yang berisi konten menu utama yang terdiri dari 8 menu
utama yaitu: kedelai, teknologi produksi, pengolahan hasil, konsultasi, data penyuluh, artikel
populer, tentang kami dan buku tamu. Pada sistem ini tidak menambahkan konten baru. Body
content pada aplikasi ini diambil dari beberapa penelitian KMS kedelai, yaitu varietas unggul
(Kumalasari, 2013), identifikasi hama, teknologi pengendalian hama (Yuniar 2013, Puspita
2015), teknologi budidaya air jenuh (Ghulahmadi, 2014), kedelai, konsultasi, tentang kami
(Atmoko, 2014), tekhnologi produksi, varietas (Bestari, 2014), kedelai, tekhnologi produksi,
pengolahan hasil, konsultasi (Tus Sa’diah, 2015).
Prototipe
Pembuatan prototipe menggunakan tool appuxpin. Antarmuka menggunakan flat design
dengan icon grafis yang mudah dimengerti dengan warna cerah dan kontras sehingga
memudahkan pengguna untuk memilih (Treder, 2015).
Evaluasi Prototipe-1
Tabel 1 menunjukkan hasil evaluasi prototype yang dilakukan oleh 26 penyuluh sebagai
responden.
Tabel 1 Hasil evaluasi prototipe-1

Pertanyaan (Q) dan Jawaban
Q1 : Apa yang anda pikirkan ketika pertama kali melihat aplikasi kedelai ini?
• Masih bingung belum tahu aplikasi apa karena tidak ada background.
• Kagum, bisa mempermudah pencarian tentang tanaman kedelai
• Menu aplikasi menggunakan background yang baik, tampilan sesuai antara lambang
dan isinya
Q2 : Apa yang Anda harapkan melalui aplikasi kedelai mobile ini?
• Diharapkan aplikasi sebagai bahan penyuluhan dilapangan, informasi kedelai
menambah wawasan dan pengetahuan.
• Perbanyak gambar dan tulisan yang jelas dan tidak terlalu kecil
• Lebih lengkap lagi jika ada menu harga,peluang pasar dan pemasaran
• Aplikasi dapat menghemat waktu dan biata, segera bisa di download
Q3 : Apa yang sangat Anda tidak sukai dari desain aplikasi kedelai ini?
• Ada double menu garis di kiri yang sama dengan di tengah.
• Menu pengolahan hasil dan teknologi produksi kurang menarik karena hanya berupa
teks list saja.
• Icon nya kurang terlihat menarik dan tidak seragam.
• Gambar nya sedikit, kalau lebih banyak akan menarik
• Data penyuluh kurang menarik karena hanya berupa tabel
• Suka semua, cukup enjoy
• Tidak ada informasi peluang pasar, harga pasar dan pemupukan
Q4 : Apakah warna dari aplikasi kedelai ini sudah sangat baik dan menarik bagi Anda?
• Sudah cukup baik dan menarik dengan warna warna cerah, seperti hijau
• Tidak menggunakan warna hitam/gelap pada icon, lebih baik full colour semua.
• Untuk masalah warna menurut saya relatif, tergantung kesukaan masing masing. untuk
saran : pake warna warna yang nyala supaya kelihatan menarik
Q5 : Jika Anda diperbolehkan untuk merubah satu hal pada prototype aplikasi kedelai ini, apa
yang ingin Anda rubah?
• Sudah menarik semua nya, tidak ada yang perlu di rubah.
• Merubah dan memperjelas gambar icon kedelai nya pada menu
• Merubah menu konsultasi, lebih menarik lagi, karena menu konsultasi nya berupa tabel
saja.
• Menambah fitur pemasaran dan harga yang update
• Pengolahan dan tekhnologi produksi di rubah lebih menarik lagi

%
•
•
•
•
•

27%
65%
8%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

76%

•
•
•
•
•
•

46%
12%
22%

8%
8%
8%

27%
8%
15%
15%
8%
12%
15%
73%
19%
8%

12%
8%
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Feedback yang kurang baik dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijadikan
requirement untuk perbaikan desain aplikasi berikutnya (tabel 2).
Tabel 2 hasil evaluasi prototipe aplikasi

Kode
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

Requirement
Penambahan menu splash screen dengan logo aplikasi kedelai.
Perbaikan icon
Penambahan navigasi menu yang sederhana.
Penambahan gambar pada setiap menu kedelai, pengolahan hasil dan teknologi produksi
Perbaikan menu pengolahan hasil dan teknologi produksi
Perbaikan menu data penyuluh.
Perbaikan layout menu konsultasi

Realisasi
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Implementasi prototipe-2
Aplikasi ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java,
Android studio, dan database MySQL yang disimpan pada web server. Aplikasi memiliki
besaran size 2,84 Kb sehingga pada proses instalasi dan penggunaannya aplikasi hanya
membutuhkan minimal RAM 300 Mb. Aplikasi kedelai ini dapat dijalankan pada perangkat
mobile dengan platform android minimal versi Ice cream sandwitch. Semua requirement tabel
2 diimplementasikan agar sistem sesuai dengan harapan responden. Berikut adalah penjelasan
mengenai perbaikan dari prototype-1 (a) ke prototype-2 (b) pada Gambar 7 s.d gambar 13.

(a)
Gambar 7 Perbaikan menu utama (R1)
(a)Layout menu utama (b)Setelah penambahan splashscreen menu

(b)

Gambar 8 Perbaikan icon menu utama (R2)
(a)Desain flat icon colorfull (b)Desain circular Icon

Ketika aplikasi pertama kali dibuka ditampilkan splashscreen dengan logo aplikasi
kedelai sehingga user mengetahui aplikasi yang digunakan adalah aplikasi mengenai
pengetahuan kedelai (Gambar 7.b)
Menu-menu di implementasikan dalam bentuk icon–icon yang dapat menghemat ruang
untuk layar yang relatif kecil, sehingga meningkatkan daya tarik estetika desain (gambar 8.b)..

(a)

(b)

Gambar 9 Perbaikan navigasi (R3) (a)Tray navigasi (b)Tray
navigasi sederhana

(a)

(b)

Gambar 10 Perbaikan konten informasi (R4) (a)Konten
text (b)Konten text dengan gambar
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Navigasi menggunakan Tray side navigation yang memiliki konten yang sama dengan
body content sehingga terjadi penumpukan menu (gambar 9.a).
Navigasi kemudian dibuat sederhana menjadi pola sekunder aplikasi yang hanya berisi
profile, unduh file, pilihan dan keluar (gambar 9.b), sehingga pengguna dapat berinteraksi
dengan informasi paling penting pada body content.
Konten diperkaya dengan menambahkan gambar (gambar 10.b) tidak hanya berupa text
(gambar 10.a). Perbaikan ini diharapkan pengguna dapat dengan mudah memahami informasi.

(a)

(b)

Gambar 11 Perbaikan menu teknologi produksi (R5)
(a)List menu (b)Linier menu

(a)

(b)

Gambar 12 Perbaikan menu data penyuluh (R6)
(a)List tabel (b)Linier list

Prototipe-1 (gambar 11.a) berupa list menu mendatar dari masing masing menu utama,
sehingga memberikan tampilan yang kurang menarik. Perubahan dilakukan menggunakan
linier layout yang bisa bernavigasi ke menu lainnya, desain ini merupakan paling tepat untuk
mengatur dan mengelola menu yang memiliki banyak konten (Treder, 2015). Dengan demikian
akan memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu menu ke menu lain nya dalam satu
linier layout (gambar 11.b)
Implementasi tampilan pada data penyuluh berisi daftar data para penyuluh disertai
gambar, nama, dan alamat sebagai pembeda antara data penyuluh satu dan yang lainnya
(gambar 12.b). Perbaikan ini membuat antarmuka lebih menarik daripada hanya berupa list data
dalam tabel pada rancangan sebelumnya (gambar 12.a)

(a)

(b)

Gambar 13 Perbaikan menu konsultasi(R7)
(a)table menu (b)Linier menu interaktif

Menu konsultasi seperti terlihat pada gambar 13 diimplementasikan sebuah layout dalam
model linermenu yang interaktif (gambar 13.b). Dimana sebelumnya forum dan topik berada
dalam satu daftar sebuah tabel (gambar 13.b)
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SIMPULAN
Peningkatan pengguna ICT pada bidang pertanian di kabupaten subang terbukti pada
User Persona penyuluh yang dihasilkan. User persona penyuluh meliputi umur 21-56 thn,
berpendidikan college, semua telah menggunakan telepon selular, sebanyak 38% telepon
selularnya selalu terkoneksi internet. Sebagian penyuluh mengakses internet untuk mencari
informasi pertanian, mereka berinteraksi melalui sosial media (53%). Body content aplikasi ini
berasal dari KMS kedelai yang meliputi pengetahuan teknologi produksi dan pengolahan hasil
produksi kedelai. Sistem yang dibangun mampu mendistribusikan pengetahuan, memfasilitasi
komunikasi antar pakar, penyuluh dan petani.
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Abstrak
Knowledge Management System (KMS) mengenai kedelai merupakan pengembangan
dari sistem informasi dan pendidikan kedelai (SIPEKSOY) yang dilengkapi dengan arsitektur
informasi. Untuk menilai kelayakan dari KMS kedelai ini diperlukan pengujian usability, dalam
mengetahui sejauh mana learnability, efficiency, memorability, error dan satisfaction pada
user. Hasil pengukuran usability diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi
pengembangan KMS Kedelai. Metode yang digunakan dalam pengujian usability ini adalah
metode Thinking Aloud, dengan mengamati tingkah laku user secara langsung dalam
mengoperasikan web. Penilaian dilanjutkan dengan Questionnaire for User Interface
Satisfaction (QUIS). User yang terlibat dalam pengujian KMS kedelai ini adalah penyuluh
pertanian. KMS kedelai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi kedelai
berdasarkan masukan dari penyuluh. Nilai efektifitas yang diperoleh adalah 4.5, nilai efisiensi
berada pada nilai 3.4, dan nilai kepuasan mencapai nilai 3.7 yang mengindikasi bahwa KMS
kedelai mudah dioperasikan oleh responden. Penambahan gambar pada menu morfologi kedelai
merupakan rekomendasi yang banyak disampaikan oleh penyuluh.
Kata kunci : penyuluh pertanian, KMS kedelai, pengujian usability
Abstract
Knowledge Management System (KMS) of Soybean is a development platform and
educational information systems of soybeans (SIPEKSOY) added with an information
architecture. In assessing the feasibility of the information architecture of soybean KMS,
usability testing is necessary, in order to determine the extent of learnability, efficiency,
memorability, errors and satisfaction to the user. The measurement results of usability is
expected to provide recommendations for the development of soybean KMS. The method used
in usability testing is thinking aloud method, by observing the behavior of the user directly in
operating the web, followed by votes for User Interface Satisfaction Questionnaire (quiz) with
Likert scale. Soybean KMS is expected to collaborate the information needs of soybeans with
reference to the KMS Requirement based usability testing by agriculture extension. Effectivity
value is 4.5, efficiency value is 3.4 and satisfaction value stood at 3.7, indicating that soybean
KMS easily operated by the respondent.
Keywords : Agricultural Extension, Soybean KMS, Usability Testing

PENDAHULUAN
Penyuluh pertanian harus mampu menunjukkan kemampuannya, sesuai dengan tuntutan
yang berkembang dalam masyarakat. Penyuluh harus terus belajar dalam meningkatkan
kualifikasinya. Penyuluh harus mampu meningkatkan potensinya dengan menggunakan
teknologi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan kliennya
(Anwas 2008). Penyuluh harus berperan sebagai penyebar informasi. Penyebaran informasi
dengan cepat dapat didukung dengan menggunakan ICT (Information and Communication
Technology) terutama internet. Penggunaan ICT pada pertanian disebut dengan e-agriculture.
Behera et al. (2015), menyatakan bahwa fokus e-agriculture adalah peningkatan pembangunan
pertanian dan pedesaan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Knowledge
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Management System (KMS) mempunyai peran untuk meningkatkan penyebaran informasi dan
pengetahuan antara para pakar, penyuluh, dan petani sehingga diharapkan mampu mendukung
produktifitas pertanian di Indonesia.
Dalam menunjang informasi mengenai kedelai, Atmoko (2014) telah membangun
platform pendidikan kedelai yang diberi nama SIPEKSOY, yang bisa diakses publik melalui
http://sipeksoy.ipb.ac.id/. SIPEKSOY bertujuan untuk menyajikan dan mengelola informasi
mengenai budidaya kedelai. Fitur yang terdapat dalam SIPEKSOY adalah manajemen isian,
apps kedelai, pencarian artikel, site map, guest book, quesioner, bahasa, berita populer,
headline berita, penyuluh kedelai dan calender event.
Penelitian Atmoko dikembangkan oleh Sa’diah (2015), SIPEKSOY berkembang menjadi
Knowledge Management System Kedelai. Pengembangan KMS teknologi produksi
mengintegrasikan beberapa aplikasi, yaitu sistem informasi pendidikan kedelai oleh Atmoko
(2014) dan pembangunan sistem manajemen pengetahuan hama kedelai pada pusat
perpustakaan dan penyebatan teknologi pertanian oleh Yuniar (2015) Teknologi produksi
dibagi kedalam beberapa fungsi, yaitu varietas, teknologi budidaya, dan pengendalian OPT
(hama, penyakit dan gulma). KMS kedelai diimplementasikan berdasarkan AI dan blueprint
KMS.
Pengujian usability perlu dilakukan pada KMS kedelai yang telah dikembangkan oleh
Sa’diah (2015). Pengujian usability adalah analisa kualitatif yang menentukan seberapa mudah
sebuah antarmuka digunakan (Nielsen 2012). Pengujian usability merupakan tingkat dimana
sebuah produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara
efektif, efisien, dan adanya kepuasan dalam konteks penggunaannya (Gozali 2007). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengujian usability dapat meningkatkan kinerja dan kelayakan
suatu aplikasi agar dapat diterima oleh pengguna (Nurhadryan, 2013).
Pengujian usability dilakukan dengan metode Thinking Aloud, yaitu mengamati secara
terus menerus sikap tubuh dan ucapan yang ditunjukkan oleh seorang responden pada saat
menggunakan aplikasi. Metode Thinking Aloud dinilai efektif dalam pengembangan literasi
pengguna ketika diberikan tugas dengan skenario tertentu. Tingkat kepuasan diukur dengan
Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS) sehingga bisa menghasilkan KMS yang
usable, yang dapat meningkatkan performa website, dan dapat mengembangkan KMS kedelai
berdasarkan rekomendasi penyuluh. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tingkat usability
KMS kedelai, serta mengembangkan KMS kedelai berdasarkan hasil pengujian usability. Hasil
pengembangan KMS diharapkan menjadi KMS yang ussable bagi penyuluh sehingga dapat
digunakan sebagai alat penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya.

METODE
Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu merancang alat ukur usability,
pengujian usability, analisis data hasil pengujian usability, dan revisi KMS.
Pengujian dilakukan pada tanggal 22-28 Februari 2016, jumlah responden yang terlibat
adalah penyuluh pertanian sebanyak 11 responden. Pengumpulan data dilakukan di kantor
Penyuluhan kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Serang Panjang, Sagala Herang di Kabupaten
Subang.
1. Merancang alat ukur usability
a. Merancang skenario efektivitas, yaitu menyusun serangkaian tugas yang harus
dikerjakan responden pada saat menggunakan aplikasi. Skenario efektivitas adalah
lembar observasi yang diisi oleh responden (penyuluh). Evaluasi efektivitas meliputi,
membuka dan menemukan aplikasi, melakukan registrasi dan login, membuka menu
kedelai, membuka menu teknologi ,produksi, melakukan pencarian teknologi produksi,
membuka menu pengolahan hasil, mengisi buku tamu, dan menggunakan polling.
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Merancang alat ukur usability
• Merancang skenario efektifitas
• Merancang skenario efisiensi
• Merancang post task kuesioner

Pengujian Usability KMS
Kedelai
Pengembangan KMS
Analisis data hasil
pengujian usability

Tidak
KMS sudah sesuai?

Ya
Sistem layak

KMS yang Usable

Gambar 1. Diagram Alir Pengujian KMS Kedelai.

b. Merancang skenario efisiensi. Lembar observasi efisiensi adalah lembar observasi yang
diisi oleh observator untuk memastikan apakah KMS sudah termasuk efisien pada saat
digunakan.
Contoh evaluasi efesiensi adalah:
• Penyuluh mengetahui cara memindahkan kursor antar field
• Frekuensi Penyuluh bertanya pada fasilitator
c. Merancang post task kuesioner, yang terdiri dari kumpulan pertanyaan yang mencakup
elemen learnability, effieciency, memorability, error, dan satisfaction. Menurut Nielsen
(2012), usability memiliki lima kriteria yang sangat penting, yaitu:
• Learnability, merupakan tingkat kemudahan dalam menggunakan suatu produk untuk
pertama kalinya
• Efficiency, merupakan tingkat kecepatan user dalam menyelesaikan tugasnya.
• Memorability, yaitu tingkat kemampuan user dalam mengingat langkah langkah yang
telah dilalui untuk menyelesaikan tugasnya.
• Errors, untuk mengetahui jumlah kesalahan yang dibuat oleh user, apa akibat
kesalahan ini, dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut.
• Satisfaction, tingkat kepuasan user setelah menggunakan produk secara keseluruhan.
2. Pengujian usability KMS Kedelai
Responden melakukan aktivitas sesuai dengan skenario, dengan metode Thinking
Aloud. Pertama-tama observator memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus
dikerjakan, lalu responden bekerja sesuai dengan skenario. Apabila responden telah selesai
mengoperasikan KMS sesuai dengan skenario, maka responden akan memberikan penilaian
terhadap KMS dengan mengisi post task kuesioner. Responden yang dilibatkan untuk
pengujian usability adalah 11 orang, yang terdiri dari penyuluh pertanian. Rentang usia
penyuluh yg terlibat dalam pengujian usability adalah 20 sampai dengan 45 tahun, dengan
tingkat pendidikan terendah adalah SMA dan tingkat pendidikan tertinggi adalah S2.
3. Menganalisis hasil pengujian usability
Tingkat efektivitas dan efisiensi diukur dengan menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu
(5) sangat mudah/sangat setuju,(4) mudah/setuju, (3) cukup, (2) tidak mudah/tidak setuju,
dan (1) sangat tidak mudah/sangat tidak setuju. Tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan
dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
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(1)
Xij : nilai elemen ke-i, responden ke-j
i : elemen ke-i
j : responden ke-j
n : jumlah pertanyaan
m : jumlah responden
Y : efisiensi, efektivitas, kepuasan
4. Pengembangan KMS Kedelai
Pengembangan KMS ini dilakukan jika nilai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan
kurang dari angka 3 dari skala Likert (5), hal ini mengindikasi masih ada kekurangan pada
KMS. KMS kedelai akan dikembangkan sesuai dengan masukan dari pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Efektivitas
Nilai efektivitas berada pada angka 4.5, yang menandakan bahwa efektivitas KMS
Kedelai berada dalam kategori sangat mudah dioperasikan. Namun terdapat nilai rendah pada
skenario F05 (membuka menu pengolahan hasil) yaitu 2.9, hal ini dikarenakan pada fungsi
tersebut terdapat materi yang masih kosong. Kekosongan materi tersebut dianggap responden
sebagai bagian yang error. Ada 7 menu utama yang dilalukan dalam evaluasi efektivitas (Tabel
2).
Tabel 2. Hasil evaluasi efektivitas

Langkah evaluasi efektivitas
F00 – membuka dan menemukan aplikasi
F01 – melakukan registrasi dan login
F02 – membuka menu kedelai
F03 – membuka menu teknologi produksi
F04 – aplikasi pencarian teknologi produksi
F05 – membuka menu pengolahan hasil
F06 – mengisi buku tamu
F07 – menggunakan polling
Nilai efektifitas

Nilai
5.0
5.0
4.8
4.8
4.5
2.9
4.5
5.0
4.5

Evaluasi Efisiensi
Nilai efisiensi berada pada angka 3.4 yang berarti efisiensi pada KMS kedelai berada
dalam kategori mudah (Tabel 3). Nilai efisiensi ini berada di bawah nilai efektivitas (4.5), ini
mengindikasi bahwa KMS sudah efektif tetapi masih belum efisien dalam hal penggunaan
waktu. Frekuensi penyuluh dalam bertanya dan meminta bantuan dari observator sangat
mempengaruhi evaluasi efisiensi.
Tabel 3. Hasil evaluasi efisiensi

Elemen evaluasi efisiensi
F00 – membuka dan menemukan aplikasi
F01 – melakukan registrasi dan login
F02 – membuka menu kedelai
F03 – membuka menu teknologi produksi
F04 – aplikasi pencarian teknologi produksi
F05 – membuka menu pengolahan hasil
F06 – mengisi buku tamu
F07 – menggunakan polling
Nilai efesiensi

Nilai
3.3
3.7
3.6
3.5
3.4
3.0
.5
4.3
3.4
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Penilaian Tingkat Kepuasan
Responden akan mengisi kuesioner usability, setelah selesai mengerjakan seluruh
langkah yang harus dikerjakan dalam skenario efektivitas. Usability harus mencakup 5
komponen yaitu learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction (Nielsen 2012).
Tabel 4 merupakan hasil penilaian responden terhadap KMS kedelai secara keseluruhan.
Tabel 4. Tingkat kepuasan KMS kedelai

No
1

Pertanyaan
Learnability
Teks sudah jelas

2
3
4

5
6
7

8

Warna teks sesuai
Menu mudah dipahami
Kalimat mudah dipahami
Nilai learnability

Hasil
4.0
3.5
3.9
4.2
3.9

Efficiency
Struktur menu sistematis
Menu dapat tampil cepat
Adanya keterangan ukuran file
Nilai efficiency

3.8
4.0
4.0
3.9

Memorability
Nama web mudah di ingat

3.6

9
10
11
12

Alamat web memakai huruf kecil
Gejala serangan dapat diketahui dari pemilihan hama
Terdapat menu polling
Terdapat fitur Event Calendar
Nilai memorability

4.3
2.7
4.5
4.2
3.8

13

Tidak ada link error

2.7

14
15

Ada pesan dalam link error
Semua menu memberikan respon
Nilai error

2.5
3.3
2.8

Error

16
17
18
19

Satisfaction
Ingin mengunjungi web ini lagi
Mendapatkan informasi yang dibutuhkan
Informasi yang up to date
Akan mengajak teman Anda untuk membuka web ini
Nilai satisfaction

Nilai Kepuasan

4.4
4.5
4.5
4.3
4.4
3.7

Pada saat pengujian usability, penyuluh sudah terlihat antusias dalam mengoperasikan
KMS kedelai, penyuluh memberikan rekomendasi mengenai penambahan gambar pada menu
morfologi. Penyuluh juga ingin lebih interaktif dalam hal pengetahuan terkini mengenai kedelai
dari para pakar kedelai. Dalam tabel 4 bisa diketahui nilai usability berada pada angka 3.7, dan
ini menandakan bahwa responden menilai KMS kedelai mudah untuk dioperasikan.
Pengembangan KMS Kedelai Berdasarkan Rekomendasi Penyuluh
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Berdasarkan pengujian usability maka dapat diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan
pokok penyuluh dalam menunjang informasi mengenai kedelai. Pengembangan KMS yang
telah direalisasi berdasarkan rekomendasi penyuluh adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Rekomendasi penyuluh dan pengembangannya

Kode
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Rekomendasi
Penggunaan huruf yang lebih jelas dalam setiap artikel dan materi
Adanya link ke forum dari tiap materi
Adanya penambahan gambar yang hanya diusulkan pada menu
morfologi kedelai
Tata letak login yang harus terlihat lebih jelas di beranda.
Penambahan fasilitas download file presentasi
Penambahan menu informasi pasar

Pengembangan
✓
✓
✓
✓

Secara keseluruhan KMS Kedelai terdiri dari beberapa menu utama yaitu, kedelai,
teknologi produksi, pengelolaan hasil, konsultasi kedelai, dan manajemen situs. Gambar 2.

Gambar 2. Antarmuka hasil implementasi design KMS blueprint.

Berdasarkan rekomendasi penyuluh, KMS kedelai telah dikembangkan dalam hal
penggunaan huruf yang lebih jelas, link ke forum dari setiap materi, dan penambahan gambar
pada menu morfologi kedelai Gambar 3.

KESIMPULAN
Sebagian besar Penyuluh dapat mengoperasikan KMS kedelai dengan baik. Nilai
efektifitas berada dalam tahap sangat mudah (4.5), dan nilai efisiensi (3.7) sedangkan nilai
efektivitas (3.4). Ini menandakan bahwa KMS sudah efektif tetapi belum efisien dikarenakan
responden masih banyak pertanyaan dari responden pada observator pada saat mengoperasikan
KMS, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nilai kepuasan yang didapat adalah
3.7 melalui pengujian usability ini bisa diketahui, bahwa penyuluh sangat responsif dengan
keberadaan KMS kedelai dan menganggap KMS secara keseluruhan mudah untuk
dioperasikan. Rekomendasi yang didapat dari Penyuluh merupakan bahan utama bagi
pengembangan KMS kedelai sehingga KMS akan menjadi semakin usable, sesuai dengan
kebutuhan Penyuluh.
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Gambar 3. Tampilan dari pengembangan KMS Kedelai
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Abstrak
Indonesia memiliki 6 % dari hutan tropis dunia (sekitar 1,046 juta hektar) dan
menghasilkan 13 % dari semua pasokan kayu komersial dunia. Pengembangan sistem informasi
geografis baik untuk pemanfaatan hutan tanaman kayu atau non kayu diperlukan sebagai alat
untuk penyebaran informasi. Sebelumnya, Kusumasari (2009) dan Muhani (2010)
mengembangkan aplikasi sistem informasi geografis. Kedua studi tersebut memberikan
informasi visual dan interaktif. Namun, penelitian terbatas pada daerah Bogor dan data input
dikodekan ke dalam sistem, sehingga sulit untuk memperbarui data. Dalam studi ini, sistem
dikembangkan menggunakan ASP.NET sebagai kerangka kerja yang dilengkapi dengan sistem
basisdata. Pemisahan data ke dalam basisdata membantu mempermudah manipulasi data.
Selain itu, penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan data spasial yang diperoleh dari
Direktorat Jenderal Pengembangan Produksi Hutan (DJPPH) dan berbasis web secara visual
dalam peta. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menampilkan overlay data peta di Google
Maps, menyediakan fungsi zoom, dan menunjukkan atribut atau deskripsi dari peta interaktif.
Sistem ini juga menyediakan fungsi pencarian berdasarkan jenis laporan, lokasi, jenis tanaman,
dan jenis pemanfaatan hutan.
Kata Kunci: API, ASP.net, Google Maps, HTI, SIG
Abstract
Indonesia has 6 % of the world's tropical forests (about 1,046 million hectares) and
produces 13 % of all the world commercial timber’s supplies. The development a geographic
information system of either timber or non timber forest plantation utilization is required as a
tool for information dissemination. Previously Kusumasari (2009) and Muhani (2010)
developed an geographical information system applications. Both studies provided a visual and
interactive information. However, they were limited to Bogor area and the input data were
hard-coded into the system, making it difficult to update data. In this study, the system was
developed using ASP.NET as its framework equipped with a database systems. The separation
of the data into the database eased data manipulation. In addition, this study was developed by
using spatial data obtained from the Directorate General of Forest Production Development
(FDP) and was web-based visually in maps. The main function of this system was to display the
overlay of map data on Google Maps, to provide zoom function, and to show the attributes of
or the description from an interactive map. This system also provided a search function based
on type of report, location, type of crop, and type of forest utilization.
Keywords: API, ASP.net, GIS, Google Maps, HTI

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis di dunia. Indonesia
memiliki 6 % dari hutan tropis dunia (1,046 juta hektar) dan 13 % dari semua penyediaan kayu
komersial dunia. Saat ini lebih dari 20 % dari semua aktivitas kayu bulat (log) di dunia berada
di kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan kebanyakan negara berkembang lainnya,
Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Hidayat 2008).
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Melihat potensi sumber daya alam yang sangat beragam tersebut, perlu adanya
pemanfaatan hasil hutan, baik hutan kayu maupun bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Salah satunya dengan
pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI). HTI merupakan hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku
industri hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha,
di antaranya izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, serta
pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) dapat
diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, dan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sampai dengan
bulan Desember 2009, jumlah IUPHHK-HTI ialah sebanyak 206 unit (Surat Keputusan (SK)
definitif) dengan areal seluas 8,702,030 hektar yang tersebar pada 20 provinsi dan SK
sementara sebanyak 25 unit dengan areal seluas 484,860 hektar. Untuk IUPHHBK-HT terdapat
satu izin di Provinsi Riau dengan luas 21,620 hektar (Dirjen BPK 2009). Hal memerlukan
penyebaran informasi yang baik kepada masyarakat agar menjadi pertimbangan yang baik bagi
masyarakat dalam mencari lokasi pemanfaatan hasil hutan yang baru. Sistem Informasi
Geografi (SIG) merupakan solusi yang tepat dalam menjawab harapan-harapan tersebut.
Informasi interaktif berbasis web yang disajikan dalam tampilan visual berbentuk peta dapat
memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian lokasi dan informasi mengenai
pemanfaatan hasil hutan di Indonesia.
Penelitian tentang SIG sudah pernah dilakukan oleh Kusumasari (2009). Penelitian
tersebut mampu memberikan informasi secara visual tentang lokasi wilayah atau tempat di Kota
Bogor, tetapi penelitian tersebut belum mampu menampilkan informasi yang lebih detail
tentang suatu wilayah. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan oleh Muhani (2010) yang pada
penelitiannya dapat memberikan informasi secara visual dan interaktif tentang suatu wilayah
yang ada di Kota Bogor. Kedua penelitian tersebut dibatasi pada wilayah daerah Kota Bogor
dan dikembangkan dengan menggunakan Flash Builder.
Pada penelitian sebelumnya, input data dimasukkan secara manual ke dalam source code
sistem sehingga memberikan kesulitan jika ingin menambahkan data baru. Oleh karena itu, pada
penelitian ini sistem dikembangkan dengan menggunakan ASP.NET yang mendukung sistem
database sehingga tidak perlu mengubah source code sistem jika ingin menambah data baru.
Selain itu, sistem database pada ASP.NET sudah dilengkapi dengan fitur Object Relational
Model (ORM) seperti Access Data Object (ADO.NET) yang merupakan teknologi data akses dari
Microsoft. ADO.NET merupakan bagian dari .NET Framework dan dapat digunakan untuk
mengakses banyak data source seperti Microsoft SQL Server.

METODE
Metode penelitian yang digunakan ialah model spiral yang merupakan model iteratif dari
prototipe secara sekuensial linear. Dalam model spiral, perangkat lunak dikembangkan dalam
suatu deretan pertambahan. Selama awal iterasi, realease incremental merupakan sebuah model
atau prototipe. Selama iterasi berikutnya, sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem rekayasa
yang lebih lengkap. Gambar 1 menunjukkan model spiral yang berisi lima tahapan, yaitu:
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Web Increment

Gambar 1. Siklus model spiral menurut Pressman (Thayer & Christensen 2005)

1. Komunikasi pelanggan (customer communication) yang terdiri atas dua aktivitas utama,
yaitu (a) analisis bisnis dan perumusan, serta (b) aktivitas yang dibutuhkan untuk
membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna.
2. Perencanaan (planning) yaitu aktivitas untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu,
dan informasi lainnya. Pada tahap ini dilakukan perencanaan terhadap fungsi yang dibangun
dan basisdata yang diperlukan dengan mengacu pada hasil perumusan sebelumnya.
3. Pemodelan (modelling) yaitu aktivitas untuk menaksir resiko manajemen maupun teknis,
yaitu:
a. Analisis konten berupa identifikasi data serta analisis interaksi berupa perancangan
antarmuka dan diagram konteks.
b. Analisis kebutuhan fungsional yaitu menganalisa fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam
membangun sebuah sistem.
c. Analisis konfigurasi berupa perancangan arsitektur sistem.
4. Konstruksi (construction) yaitu aktivitas untuk membangun satu atau lebih representasi dari
aplikasi.
5. Penyebaran dan umpan balik (distributing and feedback) yaitu aktivitas untuk memperoleh
umpan balik dari pengguna berdasarkan hasil evaluasi representasi perangkat lunak yang
dibuat selama masa perekayasaan dan diimplementasikan selama masa pemasangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
ITERASI 1:
Komunikasi dengan Pelanggan
Hasil dari komunikasi dengan pelanggan adalah klasifikasi informasi lokasi tempat
persebaran hutan tanaman di Indonesia berdasarkan laporan berikut:
• Realisasi persemaian/pengadaan bibit untuk rencana penanaman pada HTI/HTR dan
PERUM PERHUTANI pada bulan Juni tahun 2010 (notasi kode: B06).
• Realisasi penyiapan lahan untuk rencana penanaman pada HTI/HTR pada bulan Agustus
tahun 2010 (notasi kode: B08).
Hasil klasifikasi ditampilkan secara overlay pada Google Maps berdasarkan fungsi yang
digunakan. Data yang digunakan adalah data dalam format KML dengan menggunakan
Geographic Coordinat System (GCS) WGS84 sebagai sistem koordinat untuk
merepresentasikan fitur petanya. Selain itu digunakan juga beberapa fitur yang sudah tersedia
pada peta raster Google Maps, seperti sungai dan jalan.
Perencanaan
Ruang lingkup fungsi-fungsi yang diimplementasikan pada sistem ini ialah: (i) Menampilkan
data peta secara overlay pada Google Maps, (ii) Menampilkan data peta secara berlapis, (iii)
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Menampilkan data atribut atau deskripsi peta secara interaktif, (iv) Zoom in dan zoom out serta (v)
Select Map Type. Fungsi Select Map Type terdiri atas map (peta jalan), Hybrid (gabungan antara
peta citra satelit dan peta jalan), Satellite (peta satelit), dan terrain (peta bentuk medan). Data yang
digunakan memiliki lima tema dengan dua kode utama (B06 dan B08), yaitu: (i) B06 Rencana
Persemaian, (ii) B06 Pencadangan HTI, (iii) B06 Pencadangan HTR, (iv) B08 Penyiapan Lahan
untuk Monitoring Reporting, dan Verification (MRV), dan (v) B08 Penanaman MRV. Atribut data
yang terdapat pada setiap tema adalah Name (Nama Provinsi), Description (Nama Perusahaan,
Luas, Jenis tanaman), URL gambar, Longitude, dan Latitude. Akan tetapi, berdasarkan data yang
didapat dari Dirjen Bina Usaha kehutanan atribut yang ada pada tema B06 Pencadangan HTI dan
B06 Pencadangan HTR ialah berisi Nama Perusahaan atau Nama Lokasi, SK Pencadangan, Luas,
Longitude, dan Latitude. Data tentang jenis tanaman tidak tersedia.
Pemodelan
a) Analisis Konten
Data spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah data dalam format berkas KML 2.0
dengan sistem proyeksi Geographic Coordinate System (GCS) WGS84. Data awal yang
didapatkan adalah dalam format .xlsx yang kemudian diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan
atribut-atribut penting seperti Name (Provinsi), Description (Nama Perusahaan, Luas, Kabupaten,
dan Jenis Tanaman), URL yang berisi link gambar tanaman, longitude, dan latitude. Pengolahan
data dilakukan secara manual, yaitu dengan membuat data baru dalam format .xlsx.
Format koordinat yang semula dalam format Degree Minute Second (DMS) di konversi ke
dalam format Decimal Degree (DD) dengan menggunakan software Degree/Minute/Second
Converter. Hal ini dikarenakan Google Maps menggunakan format DD dalam merepesentasikan
koordinat. Adapun perhitungan untuk mengubah DMS ke DD adalah (DD – decimal degree, D –
degree, M – minute, dan S – second) ialah pada Persamaan 1:
DD = D + M/60 + S/3600
(1)
Berkas dalam format .xlsx yang telah diolah kemudian dikonversi ke dalam format SHP
dengan menggunakan ArcGIS 9.3. Konversi format data dilakukan untuk mengubah sistem
koordinat menjadi GCS WGS84. Hal ini dilakukan karena Google Maps menggunakan GCS
WGS84 sebagai fitur koordinat untuk merepresentasikan fitur petanya.
Setelah sistem koordinat yang digunakan pada berkas SHP sesuai dengan sistem
koordinat yang digunakan Google Maps, berkas tersebut kemudian dikonversi menjadi format
KML 2.0. Proses konversi dilakukan karena untuk menampilkan data geografis di dalam
Google Maps format files yang digunakan adalah dalam bentuk KML. Konversi format data
dilakukan dengan menggunakan software SHP2KML versi 2.0.
b) Analisis Interaksi
Interaksi antara pengguna dan aplikasi web dideskripsikan dengan menggunakan use case
diagram (Gambar 2), activity diagram (Gambar 3), dan class diagram (Gambar 4). Pada
Gambar 2, sebelum pengguna dapat memilih informasi berdasarkan lokasi yang diinginkan,
pengguna harus memilih data KML yang diinginkan terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna
dapat melihat peta dari informasi yang telah dipilih tersebut.
Iterasi 1
Memilih data KML
<<include>>

Memilih berdasarkan Lokasi
Pengguna
Melihat Peta

Gambar 2. Use case diagram pada iterasi 1
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Gambar 3. Activity diagram pada iterasi 1

Gambar 4. Class diagram pada iterasi 1

Pada Gambar 3 pengguna dapat memilih informasi lokasi berdasarkan Data KML yang
dipilih. Pada Gambar 4, pemodelan static pada Object Oriented Design digambarkan dengan
class diagram. Adapun Perancangan database terdiri atas empat class objek beserta atributatributnya, diantaranya:
•
•

KML, berisi KMLID dan KMLName.
COMPANY, berisi COMPANYID, LUAS, SK, PLANTType, REGENCY, dan
COMPANYName.
DESCRIPTION, berisi DESCRIPTIONID, dan URLIMAGE.
PLACEMARK, berisi PLACEMARKID, LOCATIONName, dan POINT.

•
•

c) Analisis Kebutuhan Fungsional
Analisis kebutuhan fungsional dilakukan untuk memaparkan fungsi dan kebutuhan yang
harus dipenuhi dalam pembangunan web. Beberapa fungsi sistem membutuhkan input sebelum
fungsinya dapat berjalan dengan baik. Input dilakukan terhadap sistem melalui perangkat
keyboard dan mouse. Fungsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Pada sistem ini, terdapat satu
halaman berbeda yang digunakan untuk update data. Update data dilakukan dengan cara
mengunggah data KML.
Tabel 24. Deskripsi fungsi pada iterasi 1

No

Jenis Input

Deskripsi

1
2
3
4

Pilih data KML
Pilih Lokasi
Tampilkan Peta
Zoom in, zoom out

5

Select Map Type

Pengguna memilih data KML yang akan ditampilkan dalam bentuk combo box.
Pengguna memilih informasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi.
Pengguna dapat menampilkan peta berdasarkan data yang telah dipilih.
Pengguna menekan tombol (+) untuk melakukan zoom in dan tombol (-) intuk
melakukan zoom out.
Pengguna dapat memilih tipe peta yang diinginkan, yaitu map, hybrid, satellite,
dan terrain.

d) Analisis Konfigurasi
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah: Sistem operasi:
Windows 7 Professional 32-bit, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Visual Studio 2008,
Bahasa Pemrograman C#, Web browser Mozilla Firefox 4, Notepad++, Degree/Minute/Second
Converter, ArcGis 9.3, dan Shp2Kml Converter. Adapun perangkat keras yang digunakan
untuk mengembangkan sistem adalah: Prosesor: Intel® Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00
GHz, Memori 2 GB, Monitor dengan resolusi 1366x768 px, serta Mouse dan keyboard.
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Konstruksi
a) Pendaftaran Sistem
Sistem harus didaftarkan pada layanan Google Maps API dengan melakukan registrasi
dengan mendaftarkan URL website tempat sistem dikembangkan. Pendaftaran dilakukan secara
online dengan membuka URL: http://code.google.com/apis/maps/signup.html. Nama situs
yang didaftarkan pada penelitian ini adalah http://localhost dan didaftarkan secara gratis.
Setelah itu, Google Maps memberikan key sebagai akses inisialisasi peta dari server Google
Maps. Berikut adalah kode program pada inisialisasi map dengan bagian yang dicetak tebal
adalah key sistem pada penelitian ini.
<add key="googlemaps.subgurim.net"
value="ABQIAAAAyTZ_YOEQ4KKPdljx2l0GAxR7W_oKRRmmb
aGGnl4PEJh1s2IghxSRj7ytLzUK6SCvcKYlhHXJ6aY2MA"/>
b) Arsitektur Sistem
Aplikasi web pada penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan ASP.NET sebagai
framework dengan penambahan Google Maps sebagai map server (Gambar 5). Google Maps
server adalah tempat data peta yang disediakan Google disimpan. Ketika dijalankan, sistem
akan meminta data tersebut agar ditampilkan pada user interface sistem. Database server
merupakan server yang menyimpan data berupa kumpulan record dalam tabel yang digunakan
dalam sistem. Adapun application server adalah server tempat sistem ini di-install.
Sistem ini terdiri atas pengembang, pengguna, web server, dan data server. Ketika
pengembang mengkompilasi sistem, secara otomatis berkas .aspx yang dibungkus pada berkas
HTML, ASP, dan KML diunggah ke dalam server. Ketika pengguna mengunjungi alamat situs
tersebut dan melakukan permintaan pada sistem terkait pada data spasial seperti mengaktifkan
combo box untuk melihat tema, maka aplikasi pada sisi klien akan melakukan permintaan
berkas KML berdasarkan tema yang dipilih ke web server. Web server akan mengirimkan
berkas KML yang diinginkan oleh pengguna. Aplikasi pada sisi pengguna kemudian
melakukan parsing dan menyimpannya dalam suatu objek. Bersamaan dengan itu, aplikasi
melakukan overlay pada peta berdasarkan hasil parsing tersebut.

Gambar 5. Arsitektur sistem

c) Penggunaan Sistem
Ketika pengguna mengunjungi alamat situs tersebut, pengguna akan melakukan permintaan
pada sistem terkait data spasial. Informasi data spasial pada sistem ini ditampilkan dalam bentuk
combo box seperti untuk melihat tema data KML (Gambar 6). Permintaan itu dilakukan dengan
memanfaatkan HTTP Service untuk menjalankan berkas ASP. Service digunakan untuk meminta
data berkas KML dan nama tema dari database server melalui suatu kueri. Pengguna juga
melakukan permintaan pada sistem dengan mengaktifkan combo box untuk melihat lokasi
berdasarkan tema yang dipilih (Gambar 7). Detail informasi ditampilkan dalam bentuk info
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window yang memiliki tab navigator. Dalam hal ini informasi yang ditampilkan adalah Nama
Perusahaan, Luas, SK, Kabupaten, Jenis Tanaman, dan Gambar.

Gambar 6. Combo box pemilihan tema data KML

Gambar 7. Combo box pemilihan lokasi

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan metode black box, yaitu metode untuk memeriksa apakah
masukan yang diberikan pengguna telah memberikan hasil keluaran yang sesuai dengan
kebutuhan tanpa memperhatikan proses yang terjadi di dalamnya. Hasil pengujian sistem dapat
dilihat pada Tabel 2. Hasil pengujian sistem iterasi 1 menunjukkan semua fungsi sistem berjalan
dengan baik.
Tabel 2. Pengujian sistem pada iterasi 1

No

Input

Output yang diharapkan

1
2
3
4

Pilih file KML
Pilih berdasarkan Lokasi
Tampilkan
Zoom in, zoom out

5

Klik Marker

6

Select Map Type

Muncul combo box file KML.
Muncul combo box lokasi berdasarkan file KML yang dipilih.
Hasil pencarian dimunculkan dalam bentuk peta vektornya.
Skala peta akan membesar jika dilakukan zoom in.
Sebaliknya, skala peta akan mengecil jika dilakukan zoom
out.
Deskripsi objek tema muncul di atas peta vektor yang diklik
berupa info window yang terdiri dari tab Perusahaan, Luas,
SK, Kabupaten, jenis tanaman dan Gambar.
Pengguna dapat memilih tipe peta yang diinginkan, yaitu map,
hybrid, satellite, dan terrain.

Status







Penyebaran dan Feedback
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa sistem bisa berjalan baik pada browser Mozilla
Firefox dan Internet Explorer. Selain itu, sistem juga telah mampu melakukan overlay pada peta
berdasarkan hasil parsing dari informasi lokasi yang telah dipilih. Namun demikian, pada iterasi
1 tujuan dari pembangunan sistem belum semuanya terpenuhi. Sistem belum menampilkan
gambar tanaman dan melakukan evaluasi sederhana data spasial dengan acuan peta satelit dari
Google Maps. Oleh karena itu pengembangan sistem dilanjutkan pada iterasi kedua.
ITERASI 2:
Komunikasi dengan Pelanggan
Hasil dari komunikasi dengan pelanggan pada iterasi kedua ini adalah adanya
penambahan requirement fungsi pencarian berdasarkan jenis tanaman. Tujuan dari
penambahan fungsi ini adalah memudahkan user melakukan pencarian jenis tanaman selain
pencarian berdasarkan lokasi.
Perencanaan
Mengacu pada iterasi sebelumnya, pada tahap ini tidak terdapat perubahan. Baik pada ruang
lingkup fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan maupun pada atribut data yang terdapat
pada tema.
Pemodelan
1) Analisis Konten
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Seperti pada tahap sebelumnya, pada analisis konten juga tidak terdapat perubahan. Hal
ini dikarenakan penggunaan data yang sama seperti iterasi sebelumnya.
2) Analisis Interaksi
Interaksi antara pengguna dan aplikasi web dideskripsikan dengan menggunakan use case
diagram (Gambar 8), activity diagram (Gambar 9), dan class diagram. Sebelum pengguna
dapat memilih informasi berdasarkan lokasi atau jenis tanaman yang diinginkan, pengguna
harus memilih data KML yang diinginkan terlebih dahulu (Gambar 8). Pemilihan informasi
berdasarkan lokasi dan jenis tanaman ditunjukkan dengan criteria. Setelah itu pengguna dapat
melihat peta dari informasi yang telah dipilih tersebut. Alur yang dilakukan pengguna untuk
menampilkan informasi peta dengan menggunakan activity diagram dapat dilihat pada Gambar
9. Pengguna dapat memilih informasi berdasarkan jenis tanaman atau informasi berdasarkan
lokasi yang diinginkan.
User

Memilih Data KML
Memilih Jenis
Tanaman

Memilih Lokasi

Iterasi 2
Memilih data KML

Menampilkan Peta

<<include>>
Memilih Map Type

Zoom In/Zoom Out

Memilih berdasarkan Criteria

Klik Marker

Pengguna
Melihat Peta

Gambar 8. Use case diagram pada iterasi 2

Gambar 9 Activity diagram pada iterasi 2

Pada iterasi 2 tidak terdapat perubahan pada perancangan database sehingga class
diagram yang digunakan pada iterasi kedua ini sama seperti yang digunakan pada iterasi
pertama. Begitu juga pada tahap berikutnya, yaitu tahap analisis konfigurasi.
3) Analisis Kebutuhan Fungsional
Penambahan fungsi pada deskripsi fungsi analisis kebutuhan fungsional pada iterasi
kedua dapat dilihat pada Tabel 3. Penambahan fungsi pemilihan informasi berdasarkan jenis
tanaman ditunjukkan pada nomor 3 (digaris-bawahi). Pengguna dapat memilih informasi yang
ditampilkan berdasarkan jenis tanaman yang diinginkan.
Tabel 3. Deskripsi fungsi pada iterasi 2

No

Jenis Input

Deskripsi

1

Pilih data KML

2
3

Pilih Lokasi
Pilih Jenis
Tanaman
Tampilkan Peta
Zoom in, zoom out

Pengguna memilih data KML yang akan ditampilkan dalam bentuk combo
box.
Pengguna memilih informasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi.
Pengguna memilih informasi yang ditampilkan berdasarkan jenis tanaman.

4
5

Pengguna dapat menampilkan peta berdasarkan data yang telah dipilih.
Pengguna menekan tombol (+) untuk melakukan zoom in dan tombol (-) intuk
melakukan zoom out.

Konstruksi
Konstruksi dilakukan dengan menambahkan fungsi combo box yang berisi informasi jenis
tanaman berdasarkan tema yang dipilih. Ketika pengguna mengunjungi alamat situs dimaksud,
seperti pada iterasi pertama, pengguna akan melakukan permintaan pada data spasial terkait.
Informasi data spasial pada sistem ini ditampilkan dalam bentuk combo box untuk melihat tema
data KML (lihat Gambar 6). Permintaan itu dilakukan dengan memanfaatkan HTTP Service
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untuk menjalankan berkas ASP. Service digunakan untuk meminta data berkas KML dan nama
tema dari database server melalui suatu kueri. Selain berdasarkan tema, pengguna juga dapat
melakukan permintaan dengan mengaktifkan combo box untuk melihat jenis tanaman
berdasarkan tema yang dipilih dengan cara menekan link button lokasi atau jenis tanaman,
seperti yang terlihat pada Gambar 10. Detail informasi ditampilkan dalam bentuk info window
yang memiliki tab navigator. Dalam hal ini informasi yang ditampilkan adalah Nama
Perusahaan, Luas, SK, Kabupaten, Jenis tanaman dan Gambar.

Gambar 10. Combo box pemilihan jenis tanaman

Pengujian
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan metode black box. Black box adalah
metode pengujian untuk memeriksa apakah masukan yang diberikan pengguna telah
memberikan hasil keluaran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa memperhatikan proses yang
terjadi di dalamnya. Pengujian sistem dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengujian sistem pada iterasi 2

No

Input

Output yang diharapkan

Status


1

Pilih file KML

Muncul combo box file KML.

2

Pilih berdasarkan Lokasi

Klik link button lokasi berdasarkan file KML yang dipilih.



3

Klik link button jenis tanaman berdasarkan file KML yang
dipilih.
Hasil pencarian dimunculkan dalam bentuk peta vektornya.



4

Pilih berdasarkan jenis
tanaman
Tampilkan

5

Zoom in, zoom out



6

Klik Marker

7

Select Map Type

Skala peta akan membesar jika dilakukan zoom in. Sebaliknya,
skala peta akan mengecil jika dilakukan zoom out.
Deskripsi objek tema muncul di atas peta vektor yang diklik
berupa info window yang terdiri dari tab Perusahaan, Luas, SK,
Kabupaten, jenis tanaman dan Gambar.
Pengguna dapat memilih tipe peta yang diinginkan, yaitu map,
hybrid, satellite, dan terrain.






Penyebaran dan Feedback
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bisa berjalan dengan baik pada browser
Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Selain itu sistem juga telah mampu melakukan overlay
pada peta berdasarkan hasil parsing dari informasi lokasi dan jenis tanaman yang telah dipilih.
Namun pada iterasi 2 masih ada tujuan dari pembangunan sistem masih belum juga terpenuhi,
yaitu pencarian berdasarkan jenis pemanfaatan hutan. Oleh karenanya iterasi dilanjutkan pada
iterasi 3.

ITERASI 3:
Komunikasi dengan Pelanggan
Hasil dari komunikasi dengan pelanggan pada iterasi ketiga ini adalah adanya
penambahan requirement fungsi pencarian berdasarkan jenis pemanfaatan hutan. Tujuan dari
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penambahan fungsi ini ialah untuk memudahkan pengguna melakukan pencarian jenis
pemanfaatan hutan, selain pencarian berdasarkan lokasi dan jenis tanaman.
Perencanaan
Pada tahap ini tidak terdapat perubahan pada ruang lingkup fungsi-fungsi yang akan
diimplementasikan. Perubahan terdapat pada penambahan informasi jenis pemanfaatan hutan
(Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Perum Perhutani pada
atribut Description yang terdapat pada tema. Atribut Description yang baru berisikan Nama
Perusahaan, Luas, Jenis tanaman, dan Jenis Pemanfaatan Hutan. Akan tetapi penambahan
informasi tersebut hanya terjadi pada tiga buah tema, yaitu B06 Rencana Persemaian, B08
Penyiapan Lahan MRV, dan B08 Penanaman MRV. Hal tersebut dikarenakan pada tema B06
pencadangan HTI dan B06 Pencadangan HTR informasi mengenai jenis pemanfaatan hutan
sudah diketahui melalui nama tema, yaitu B06 pencadangan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan
B06 Pencadangan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) sehingga tidak perlu dilakukan perubahan
apapun.
Pemodelan
1) Analisis Konten
Penambahan informasi jenis pemanfaatan hutan pada atribut Description dilakukan
secara manual pada data dalam format .xls yang telah diolah pada iterasi pertama. Hal tersebut
dikarenakan informasi jenis pemanfaatan hutan merupakan informasi tambahan. Atribut
Description yang telah diolah berisi Nama Perusahaan, Luas, Kabupaten, Jenis Tanaman, dan
Jenis Pemanfaatan Hutan. Proses konversi format data pada tahap analisis konten dilakukan
sama seperti pada iterasi pertama.
2) Analisis Interaksi
Interaksi antara pengguna dan aplikasi web dideskripsikan dengan menggunakan use case
diagram, activity diagram, dan class diagram. Use case diagram sistem pada iterasi 3 dapat
dilihat pada Gambar 11. Sebelum pengguna dapat memilih informasi berdasarkan lokasi atau
jenis tanaman yang diinginkan, pengguna harus memilih data KML yang diinginkan terlebih
dahulu. Pemilihan informasi berdasarkan lokasi dan jenis tanaman ditunjukkan dengan
criteria1. Setelah memilih berdasarkan criteria1 yang diinginkan pengguna dapat memilih
informasi jenis pemanfaatan hutan yang diinginkan. Jenis pemanfaatan hutan ditunjukkan oleh
criteria2. Setelah itu pengguna dapat melihat detail data dari informasi yang telah dipilih
sebelumnya.
Iterasi 3
Memilih data KML
<<include>>
Memilih berdasarkan Criteria1

<<include>>
Memilih berdasarkan Criteria2
Pengguna
Melihat Detil Data

Melihat Peta

Gambar 11. Use case diagram pada iterasi 3

Alur yang dilakukan pengguna untuk menampilkan informasi peta dengan menggunakan
activity diagram (Gambar 12). Perbedaan activity diagram pada iterasi ketiga dengan iterasi
sebelumnya adalah pada iterasi ketiga selain dapat memilih informasi berdasarkan lokasi dan
jenis tanaman pengguna juga dapat memilih informasi berdasarkan pemanfaatan hutan. Untuk
pemodelan static pada Object Oriented Design digambarkan dengan class diagram (Gambar
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13). Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang
akan dibuat untuk membangun sistem. Perancangan database terdiri atas empat class objek
beserta atribut-atributnya di antaranya:
•
•

KML, berisi KMLID dan KMLNAME.
COMPANY, berisi COMPANYID, LUAS, SK, PLANTTYPE, REGENCY, COMPANYName,
dan FORESTTYPE.
DESCRIPTION, berisi DESCRIPTIONID, dan URLIMAGE.
PLACEMARK, berisi PLACEMARKID, LOCATIONName, dan POINT.

•
•

Gambar 12. Activity diagram pada iterasi 3

Gambar 13. Class diagram pada iterasi 3

3) Analisis Kebutuhan Fungsional
Deskripsi fungsi analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 5. Penambahan
fungsi pemilihan informasi berdasarkan jenis pemanfaatan hutan ditunjukkan pada nomor 3
(digaris bawahi). Setelah memilih data KML yang diinginkan pengguna dapat memilih input
informasi berdasarkan lokasi atau jenis tanaman. Pengguna juga dapat memilih detail data yaitu
detail informasi yang muncul berdasarkan informasi yang telah dipilih sebelumnya yang
ditunjukkan pada nomor 4 (digaris-bawahi). Kemudian pengguna dapat menampilkan peta
berdasarkan data yang telah dipilih.
Tabel 5. Deskripsi fungsi pada iterasi 3

No
1
2

Jenis Input
Pilih data KML
Pilih Informasi

3

Pilih Detail Data

4
5
6

Lihat Detail Data
Tampilkan Peta
Zoom in, zoom
out
Select Map Type

7

Deskripsi
Pengguna memilih data KML yang akan ditampilkan dalam bentuk combo box.
Pengguna memilih informasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi atau jenis
tanaman berdasarkan data KML yang dipilih.
Pengguna memilih detail data berdasarkan nama lokasi atau nama tanaman dan
memilih kriteria berdasarkan HTI, HTR, atau PERUM PERHUTANI.
Pengguna dapat melihat detail informasi yang telah dipilih.
Pengguna dapat menampilkan peta berdasarkan data yang telah dipilih.
Pengguna menekan tombol (+) untuk melakukan zoom in dan tombol (-) untuk
melakukan zoom out.
Pengguna dapat memilih tipe peta yang diinginkan, yaitu map, hybrid, satellite, dan
terrain.

Konstruksi
Konstruksi dilakukan dengan menambahkan combo box yang berisi jenis pemanfaatan
hutan dan penambahan form detail data yang akan menampilkan informasi yang telah dipilih.
Ketika pengguna mengunjungi alamat situs, pengguna akan melakukan permintaan pada sistem
untuk mengaktifkan combo box untuk melihat tema (lihat Gambar 6), setelah itu pengguna
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dapat memilih informasi yang dibutuhkan berdasarkan lokasi atau jenis tanaman, dengan cara
menekan link button lokasi atau jenis tanaman (lihat Gambar 10).
Setelah memilih informasi yang dibutuhkan, sistem secara otomatis melakukan retrieve
data sehingga pengguna dapat memilih detail data. Detail data berupa combo box berisi nama
lokasi atau jenis tanaman yang muncul berdasarkan informasi yang dipilih sebelumnya.
Pengguna juga dapat memilih kriteria berdasarkan jenis pemanfaatan hutan yaitu HTI, HTR,
atau Perum Perhutani. Detail data dan pemilihan kriteria ditampilkan dalam bentuk combo box.
Setelah itu pengguna dapat menampilkan peta berdasarkan informasi yang dipilih sebelumnya.
Informasi detail data dapat dilihat pada Gambar 14. Tombol “Tampilkan Peta” berfungsi
menampilkan peta berdasarkan informasi yang telah dipilih sebelumnya.
Detail informasi yang ditampilkan dalam bentuk info window yang memiliki tab
navigator. Info window dapat dilihat pada Gambar 15. Dalam hal ini informasi yang
ditampilkan yaitu dalam bentuk Nama Perusahaan, Luas, SK, Kabupaten, Jenis tanaman, Jenis
Pemanfaatan Hutan, dan Gambar.

Gambar 14. Informasi detail data

Gambar 15. Info window

Pengujian
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan metode black box. Black box adalah
metode pengujian untuk memeriksa apakah masukan yang diberikan pengguna telah
memberikan hasil keluaran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa memperhatikan proses yang
terjadi di dalamnya. Pengujian sistem dapat dilihat pada Tabel 6. Pada iterasi ketiga ini, tujuan
dari pembangunan sistem sudah terpenuhi sehingga iterasi sistem berhenti sampai iterasi ketiga.
Tabel 6. Pengujian sistem pada iterasi 3

No
1

Input
Pilih file KML

Output yang diharapkan
Muncul drop down list file KML.

4
5

Pilih berdasarkan
Lokasi/Jenis Tanaman
Pilih Kriteria
berdasarkan jenis
hutan tanaman
Tampilkan
Zoom in, zoom out

6

Klik Marker

7

Select Map Type

Klik link button lokasi/jenis tanaman berdasarkan file KML yang
dipilih.
Muncul drop down list HTI/HTR/PERUM PERHUTANI
berdasarkan file KML yang dipilih. Dan detail informasi
berdasarkan langkah sebelumnya.
Hasil pencarian dimunculkan dalam bentuk peta vektornya.
Skala peta akan membesar jika dilakukan zoom in. Sebaliknya,
skala peta akan mengecil jika dilakukan zoom out.
Deskripsi objek tema muncul di atas peta vektor yang diklik berupa
info window yang terdiri dari tab Perusahaan, Luas, SK, Kabupaten,
jenis tanaman dan Gambar.
Pengguna dapat memilih tipe peta yang diinginkan, yaitu map,
hybrid, satellite, dan terrain.

2
3

Status
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Penyebaran dan Feedback
Dari hasil pengujian, dinyatakan bahwa sistem bisa berjalan dengan baik pada browser
Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Selain itu, sistem juga telah mampu melakukan overlay
pada peta berdasarkan hasil parsing dari informasi lokasi, jenis tanaman, dan jenis pemanfaatan
hutan yang telah dipilih. Selain itu, sistem dapat menampilkan informasi detail data berdasarkan
informasi yang telah dipilih.

SIMPULAN
Integrasi ASP.NET dengan Google Maps API untuk membangun SIG menghasilkan
aplikasi yang dapat menampilkan peta vektor dari data spasial di atas peta raster Google Maps.
Pemanfaatan tipe peta Google Maps seperti map, satellite, hybrid, dan terrain akan
memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi lokasi sesuai dengan yang dibutuhkan.
Sistem ini juga menyediakan fungsi pencarian berdasarkan nama objek peta.
Berdasarkan diagram evolusi SIG terdistribusi, sistem ini masuk ke dalam kategori
Distributed GIService. Hal tersebut disebabkan pada sistem ini terjadi komunikasi antara dua
komponen GIS yaitu KML di sisi klien dan Google Maps di sisi map server.
Penelitian dapat dikembangkan lagi dengan melakukan rancangan dan evaluasi
antarmuka agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan cara ini
masyarakat dapat mengakses informasi terkait pemanfaatan hutan dengan mudah. Hal lain yang
dapat dilakukan ialah melakukan eksplorasi interface, contohnya adalah mengubah visualisasi
pada marker.
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