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KATA PENGANTAR 
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olahraga adalah salah satu contoh diantaranya. Hubungan antara teknologi informasi dan 

olahraga ini sudah ada sejak tahun 1960, dimana ketika itu hanya bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang olahraga. Database kemudian diciptakan dan diperluas 

dalam rangka untuk memulai penyebaran dokumentasi dan publikasi seperti artikel atau buku 

yang berisi mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan olahraga. 

Semnastik dan Magma merupakan seminar nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh 

Program Pascasarjana Universitas Bina Darma. Konferensi tahunan ini merupakan ajang 

pertemuan antar peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, serta pengguna teknologi informasi 

dan pelaku bisnis dari seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SEMNASTIK adalah 

penyelenggaraan yang ke-6 dan MAGMA ke-5.  

Dengan adanya SEMNASTIK dan MAGMAdapat menampung berbagai aspirasi yang 

berharga dari para civitas akademika serta penelitia di Indonesia. Semoga berbagai karya 

yang telah dihasilkan dapat terus berkembang dan dapat dimanfaatkan sebaiknya demi 

kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Abstrak

Single board computer merupakan sistem computer lengkap yang dibangun di atas
papan sirkuit tunggal, yang mempunyai fungsi penuh seperti Komputer pada umum-
nya, yang terdiri dari mikroprosessor, memory, input output dan fitur lain yang
diperlukan dalam fungsional computer. Karena ukurannya yang kecil, sering disebut
sebagai komputer portable. Pada penelitian ini memanfaatkan single board com-
puter pada fungsi tertentu yaitu sebagai server monitor jaringan. Diharapkan den-
gan menggunakan single board computer sebagai server akan menghemat sumber
daya (resource), baik itu perangkat lunak, perangkat keras maupun energi listrik bila
dibandingkan dengan menggunakan komputer yang bersifat general purpose device.
Single board computer yang akan digunakan sebagai server monitor jaringan pada
penelitian ini adalah Raspberry Pi. Perangkat ini akan ditanamkan sistem operasi
Raspbian Wheezy, aplikasi monitor Cacti, dan aplikasi SMS gateway. Adapun hal-
hal yang akan dimonitor oleh server ini meliputi lalu lintas (traffic) jaringan, CPU
utilization, memory usage, dan disk usage. Adakalanya workstation yang terhubung
pada jaringan ini akan mengalami kondisi up dan down. Sehingga server dirasakan
perlu memberikan notifikasi melalui SMS dan e-mail sebagai back up alert kepada
system administrator.

1 PENDAHULUAN

Jaringan yang menghubungkan antar workstation sangat penting untuk dapat terus
terpantau. Apalagi workstation tersebut memiliki peranan tertentu yang diakses oleh
banyak client. Hal ini adalah salah satu peran seorang network system administra-
tor yang juga memiliki batasan waktu standby sehingga jaringan tidak dapat diawasi
selama 24 jam terus menerus.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibangunlah network monitoring server yang da-
pat standby 24 jam yang juga disertai notifikasi dengan SMS dan e-mail. Sehingga
jika terjadi gangguan server down dapat langsung ditangani oleh network system ad-
ministrator tanpa harus memantau layar terus menerus. Network monitoring server
yang akan dibangun pada penelitian ini menggunakan single board computer. Selain
merampingkan ukuran server atau komputer pada umumnya hal ini juga dimaksudkan
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untuk menghemat sumber daya (resource) yang digunakan seperti perangkat lunak,
perangkat keras, dan energi listrik. Workstation yang akan dimonitor nantinya ber-
jalan pada platform yang berbeda-beda seperti: smartphone yang berjalan pada sis-
tem operasi Android, komputer laptop pada sistem operasi Windows, dan Raspberry
Pi lainnya pada sistem operasi Raspbian Wheezy.

Masing-masing workstation tersebut terhubung pada jaringan lokal dengan access
point dimana server monitor jaringan juga terhubung didalamnya. Beberapa hal yang
akan dimonitor meliputi lalu lintas (traffic) jaringan, CPU utilization, memory usage,
dan disk usage. Jika diantara workstation tersebut terdeteksi down maka server akan
mengirimkan SMS dan e-mail ke network system administrator agar dapat segera di-
tangani.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk rancang bangun server monitor jaringan
menggunakan single board computer, yang dapat menampilkan lalu lintas (traffic)
jaringan, CPU utilization, memory usage, dan disk usage masing-masing workstation
yang diamati dan juga melakukan notifikasi sms dan e-mail apabila workstation dalam
keadaan down.

2 MONITOR JARINGAN

Network monitoring (monitor jaringan) adalah fungsi yang memungkinkan seorang
network system administrator untuk melihat apakah jaringan beroperasi seperti yang
diharapkan, untuk melacak kondisi saat ini, dan memvisualisasikan keadaan tersebut.
Fungsi ini merupakan dasar untuk mengenali dan bereaksi terhadap gangguan jaringan
yang terjadi. Monitoring jaringan dapat dilakukan ketika sistem menyala. Sistem
harus memiliki daya listrik atau setidaknya generator cadangan yang digunakan sebagai
alternatif daya. Hal ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem jaringan.
Monitor jaringan memiliki berbagai macam fitur di antaranya adalah peringatan ketika
terjadi kesalahan dalam jaringan. Peringatan yang biasanya digunakan adalah alarm,
sms, ataupun e-mail (Alexander Clemm, 2006).

3 HRASPBERRY PI

Raspberry Pi adalah salah satu single board computer dengan seukuran kartu kredit
yang dapat terhubung dengan TV (RCA Video) atau monitor komputer (HDMI) dan
juga keyboard (USB) sebagai perangkat tambahan. Raspberry Pi adalah komputer
yang berukuran kecil dan dapat digunakan dalam berbagai hal seperti aplikasi spread-
sheets, aplikasi word processing, dan aplikasi permainan. Raspberry Pi juga dapat
memainkan video dengan kualitas tinggi. Tujuan dibuatnya Raspberry Pi adalah untuk
mempelajari pemograman dan memperkenalkan dasar ilmu komputer untuk anak-anak
di seluruh dunia. (http://www.raspberrypi.org/faqs, 2011).

Gambar 2 merupakan blok diagram Raspberry Pi model-B. yang membedakan
model-A dan model-B adalah adanya blok Ethernet dan blok 2x USB. Model-A dua
blok paling bawa dihapuskan.

Gambar 3 merupakan blok diagram koneksi API pada Raspberyy Pi. Untuk blok
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Gambar 1: Raspberry Pi

Gambar 2: Blok Diagram Raspberry Pi

Application dan level kernel bersifat opensource, sedangkan bagian antara application
dan kernel bersifat closed source.

4 LOCAL AREA NETWORK

Local Area Network merupakan salah satu bentuk jaringan dengan area cakupan
maksimal 10 meter, baik menggunakan media Transmisi kabel dikenal sebagai LAN
maupun dengan media transmisi wireless (Wireless LAN atau lebih dikenal WLAN).
Perangkat yang digunakan untuk membangun LAN dapat berupa switch, router yang
bisa dihubungkan ke server dan client pada LAN dengan menggunakan kabel. Dan da-
pat menggunakan Acces point untuk menghubungkan server dan client secara wireless.
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Gambar 3: API Connection

5 CACTI

Cacti adalah sebuah software network monitoring grafis berbasis web dan rrdtool
(sebuah alat untuk menyimpan data) dengan menampilkan CPU usage, memory usage,
disk space dan trafik jaringan dalam bentuk grafik (Urban, 2002)

1. CPU Usage

CPU Usage adalah bagian penting dari sebuah sistem komputer yang melak-
sanakan instruksi dari program komputer. Untuk melakukan aritmatika, logis,
dan basic I/O dari sistem operasi. Saat banyaknya program berjalan memu-
ngkinkan proses CPU menjadi lebih berat (Stevenson, 2007).

2. Memory usage

Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosessor akan disimpan di
dalam memori fisik sebagai media penyimpanan sementara. Kemampuan memori
untuk menyimpan data, instruksi dan informasi yang membuat komputer dapat
disebut sebagai komputer multifungsi (general purpose). Kemampuan memori
berpengaruh pada kinerja CPU, dengan begitu penggunaan memori dibutuhkan
untuk dimonitor (Stevenson, 2007).

3. Disk space
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Gambar 4: Salah Satu Bentuk Jaringan LAN

Pemakaian disk dibutuhkan untuk dimonitoring karena harddisk dibutuhkan oleh
sebuah server untuk menyimpan data layanan. Misalkan pada server yang memi-
liki layanan data warehouse, FTP, email, dan sebagainya. Pada saat harddisk
mencapai titik yang telah ditentukan, maka administrator dapat menindak lan-
juti hal ini seperti menambahkan space disk untuk terjaganya layanan pada server
tersebut (Stevenson, 2007).

4. Trafik jaringan

Trafik adalah suatu stream paket yang mengalir di antara suatu host pengguna
dengan server tujuan pada jaringan atau host kepada host. Pada saat paket
stream besar, maka beban trafik menjadi berat. Untuk itu dibutuhkan monitoring
untuk mengetahui dan menindak lanjuti jika terjadi trafik yang besar (Stevenson,
2007).

6 PERANCANGAN SISTEM

Blok diagram dari perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 5 Setiap work-
station saling terhubung dengan satu sama lain dalam satu jaringan lokal. Pada dia-
gram ini Network Monitoring Server terhubung langsung dengan Wireless Access Point
(WAP) secara wireline. Streaming server, smartphone, dan laptop computer terhubung
dengan jaringan ini secara wireless. Pada sistem ini yang bertindak murni sebagai
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Gambar 5: Topologi Sistem Monitor Jaringan

server adalah Network Monitoring Server sedangkan yang bertindak murni sebagai
client adalah smartphone dan computer laptop, Streaming server bertindak sebagai
client bagi network monitoring dan bertindak sebagai server bagi smartphone dan lap-
top computer. Sedangkan admin terhubung Dengan Network Monitoring Server ini
melalui modem yang akan mengirimkan notifikasi SMS dan e-mail ke handset admin.

Sistem ini akan diimplementasikan dalam bentuk prototype yang dilakukan di lab-
oratoraium Jaringan Komputer Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

7 SKENARIO PENGUJIAN

Setelah tahap implementasi, parameter-parameter yang akan diuji, yaitu:

1. Menguji keberhasilan akses layanan yang diberikan oleh

2. Pengujian SMS Gateway dan E-mail sebagai notifikasi dengan mematikan salah
satu client kemudian menghidupkannya kembali.

3. Menguji endurance server dengan menyalakan sistem ini selama 24 jam per hari.

8 PENUTUP

Tahap perancangan yang telah dilakukan akan diimplementasikan di laboratorium
Jaringan Komputer, Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom.
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Abstrak

Salah satu pencegahan tindakan plagiarisme adalah pengukuran kemiripan dokumen
dengan tingkat kecepatan dan nilai akurasi yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini
adalah membuat aplikasi untuk mengukur kemiripan dokumen berbahasa Indonesia
menggunakan edit distance. Algoritma edit distance yaitu algoritrma yang berfungsi
untuk mengukur nilai kemiripan atau kesamaan antar kata (string) berdasarkan to-
tal biaya terkecil dari transformasi salah satu kata menjadi kata yang lain dengan
menggunakan edit-rules, yaitu penambahan karakter (insertion), penggantian karak-
ter (substitusion) dan penghapusan karakter (deletion). Cara kerja algoritma edit
distance dalam mencocokkan string yaitu mengukur kesamaan karakter pada urutan
yang sama bukan berdasarkan kata yang sama. Hasil penelitian menujukan bahwa
pengukuran kemiripan dengan tahap preprocessing manghasilkan nilai lebih baik dari
pada tanpa preprocessing. Tahap Preprosessing dapat mengoptimalkan kerja algo-
ritma edit distance sehingga meningkatkan nilai akurasi pengukuran kemiripan.

1 PENDAHULUAN

Karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat ilmuwan. Karya ilmiah yang
telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah
dengan masyarakat, atau orang-orang yang berminat membacanya. Bila karya ilmiah
dimuat di media online akan semakin memudahkan banyak orang untuk mengakses
karya ilmiah. Kewajiban publikasi karya ilmiah juga akan mendorong seseorang untuk
bertindak jujur karena tulisannya dibaca oleh banyak orang dan dapat mengurangi
tingkat plagiarism.

Salah satu pencegahan tindakan plagiarisme adalah pengukuran kemiripan doku-
men dengan tingkat kecepatan dan nilai akurasi yang tinggi sangat dibutukan. Salah
satu cara untuk mengetahui seberapa besar kemiripan suatu dokumen dengan dokumen
lainnya dapat dengan menggunakan pendekatan string metric yaitu melakukan per-
bandingan string dengan memasukkannya ke dalam fungsi matematis tertentu. Pada
penelitian yang telah dilakukan Goenawan, et al (2005), menyatakan bahwa salah satu
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algoritma yang dapat digunakan untuk perbandingan string atau pencocokkan string
dalam pengukuran kemiripan antar dokumen adalah algoritma edit distance. Adapun,
komplesitas waktu dari algoritma edit distance ini adalah kuadratik O(n) yang jauh
lebih baik daripada algoritma brute force dengan kompleksitas waktu eksponensial O(
).

Pada Penelitian ini digunakan algoritma edit distance dalam pengukuran kemiripan
antar dokumennya. Algoritma edit distance berfungsi untuk mengukur nilai kemiripan
atau kesamaan antar kata (string) berdasarkan total biaya terkecil dari transformasi
salah satu kata menjadi kata yang lain dengan menggunakan edit-rules, yaitu penam-
bahan karakter, penggantian karakter dan penghapusan karakter.

Penerapan algoritma edit distance diharapkan mampu mendapatkan nilai kemiripan
dengan akurasi yang tinggi dan memenuhi kebutuhan efesiensi pengukuran kemiripan
antar dokumen.

1.1 ALGORITMA EDIT DISTANCE

Edit distance atau levenshtein-distance adalah algoritma yang ditemukan oleh Vladimir
Levenshtein, seorang ilmuwan Rusia, pada tahun 1965. Algoritma ini berguna untuk
memeriksa kemiripan dari dua buah string yang umumnya ditemukan pada aplikasi-
aplikasi pengecekan suatu ejaan. Perhitungan edit distance didapatkan dari matriks
yang digunakan untuk menghitung jumlah perbedaan string antara dua string. Perhi-
tungan jarak antara dua string ini ditentukan dari jumlah minimum operasi perubahan
untuk membuat string A menjadi string B Secara umum, operasi mengubah yang diper-
bolehkan untuk keperluan ini adalah: (Dani, 2006)

• Memasukkan karakter ke dalam string,

• Menghapus sebuah karakter dari suatu string,

• Mengganti karakter string dengan karakter lain.

Persamaan algoritma edit distance :

Gambar 1: Persamaan algoritma edit distance

Tabel 1 Penentuan nilai matriks edit distance
Baris dan kolom pada tabel dua dimensi (matriks) di atas diisi dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Elemen matriks [0,0] akan diisi dengan nilai 0
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Gambar 2:

2. Elemen matriks [i,0] akan diisi dengan nilai matriks [i-1,0]+1

3. Elemen matriks [0,j] akan diisikan nilai matriks[0,j-1]+1

4. Elemen lainnya (matriks[i,j])diisi dengan urutan langkah di bawah ini:

(a) Jika karakter ke-I pada string ke-1 memiliki kesamaan dengan karakter ke-J
pada string ke-2 maka nilai matriks[i-1,j-1] akan dianggap ditambahkan 1
dari nilai sebelumnya.

(b) Bandingkan 3 elemen matriks pada posisi matriks[i-1,j-1],matriks[i,j-1], dan
matriks[i-1,j] untuk pencarian nilai minimum di antara ketiganya. Elemen
dengan nilai terkecil akan dimasukkan nilainya ke dalam matriks[i,j]

(c) ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua elemen tabel terisi.

1.2 MENGHITUNGKEMIRIPAN (SIMILARITY) DENGAN EDIT DIS-
TANCE

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemiripan teks antara
dokumen asli dan dokumen pembanding. Langkah-langkah dalam menentukan simi-
larity adalah: (Winoto, 2012)
Jika dimisalkan

S1 = Source string
S2 = Target string
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Setelah dilakukan perhitugan dari kedua string tersebut menggunakan edit distance,
maka algoritma ini akan memberikan angka sebagai perbedaaan dari kedua string.

Setelah didapatkan distance dari kedua string tersebut maka dapat ditentukan for-
mula untuk menghitung derajat similarity kedua string. Formula tersebut adalah

Gambar 3:

Keterangan:
Max(S1,S2) merupakan nilai yang paling panjang yang diberikan dari perbandingan S1
dan S2.

2 PERANCANGAN SISTEM

Penerapan algoritma edit distance pada pengukuran kemiripan dokumen ini mem-
punyai cara kerja yaitu pertama user memasukkan dokumen teks, kemudian dokumen
teks akan diproses pada tahap preprocessing. Tahapan ini menghasilkan kumpulan
kata-kata penting (kata dasar) yang selanjutnya diukur kemiripannya dengan mener-
apkan algoritma edit distance, yaitu dengan melakukan pencocokan string dari an-
tar dokumen terhadap kumpulan kata-kata. Hasil pengukurannya berupa presentase
kemiripan antar dokumen. Cara kerja sistem ditunjukan pada Gambar 4.

Gambar 4: Alur kerja system

Secara garis besar sistem pengukuran kemiripan dokumen teks ini dibangun oleh
dua tahapan utama yaitu tahap preprocessing (text preprocessing) dan tahap penco-
cokan string (algoritma edit distance). Sepeti ditunjukan pada Gambar 5.

2.1 TAHAP PREPROCESSING

Tahap preprocessing merupakan tahapan dimana dilakukan proses untuk mengu-
rangi noise yang terdapat dalam dokumen. Tahapan preprocessing yang dilakukan
dalam sistem ini adalah case folding (mengubah ukuran huruf dan penghilangan simbol-
simbol), tokenizing (pemotongan kata), filtering (penghilangan kata-kata yang tidak
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Gambar 5: Tahapan Proses Pengukuran Kemiripan Dokumen

penting), stemming (penghilangan imbuhan) dan sorting(pengurutan), seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil dari tahapan preprocessing yaitu kumpulan kata
dasar yang akan digunakan sebagai pencocokan string atau pembandingan dokumen.

Gambar 6: Tahapan Preprocessing

2.2 TAHAP PENCOCOKAN STRING (ALGORITMA EDIT DISTANCE)

Setelah proses preprocessing langkah selanjutnya adalah pencocokan string dari
dokumen uji dokumen pembanding menggunakan algoritma edit distance. Berikut ini
flowchart algoritma edit distance pada Gambar 7.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari implementasi penerapan algoritma edit distance, terdiri dari dua macam
pengukuran yaitu pengukuran kemiripan antar dua dokumen ditunjukkan pada Gam-
bar 5, dan pengukuran kemiripan satu dokumen dengan dokumen yang berada dalam
database ditunjukkan pada Gambar 6. File yang dapat di ukur kemiripannya hanya
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Gambar 7: Flowchart algoritma edit distance

file dengan ekstensi .txt.
Pada aplikasi pengukuran kemiripan Dokumen ini File .txt sebagai dokumen in-

putan diproses melalui tahap preprocessing antara lain : Pertama case folding yang
berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dan selain karakter angka
dan huruf dihilangkan (dianggap delimiter/pembatas). Kedua adalah proses tokenisasi
yang berfungsi untuk memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam sat-
uan kata. Tahap ketiga adalah proses filtering yang berfungsi untuk mengurangi uku-
ran dimensi dengan menghapus kata-kata yang tidak penting atau disebut sebagai
stopword/stoplist dan menyimpan kata penting(wordlist), stopword ini disimpan pada
database. Setelah melalui proses filtering kemudian ke proses stemming, stemming ini
berfungsi untuk menghapus kata imbuhan menjadi kata dasar.

Proses terakhir pada preprocessing adalah sorting yang berfungsi untuk mengu-
rutkan string. Hasil text preprocessing kemudian dihitung jumlah karakter dan nilai
edit distance untuk mendapatkan nilai persentase kemiripan antar dokumen.

4 EVALUASI SISTEM

Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari Metode yang di-
gunakan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan manual
dengan hasil sistem.

4.1 PENGUKURAN KEMIRIPAN MELALUI PERHITUNGAN MAN-
UAL

Proses penentuan nilai edit distance diperoleh dengan mencocokan antar dua string
dalam bentuk matriks yang digunakan untuk menghitung jumlah perbedaan antar
string. Perhitungan manual untuk memperoleh nilai persentase kemiripan antar doku-
men adalah sebagai berikut :

1. Input teks dokumen: S1 = algortma edit distance
S2 = algoritm edit distanc
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Gambar 8: Halaman Pengukuran (One to One)

Gambar 9: Halaman Pengukuran dengan Database (One To Many)

2. Setelah isi dokumen melalui text preprocessing (case folding, tokenizing, filtering,
stemming, dan sorting)
S1 = algortmadistanceedit
S2 = algoritmdistancedit

3. Menentukkan nilai edit distance dengan menggunakan matriks dalam tabel:

(a) Isi nilai matriks m[i,0] = i

(b) Isi nilai matriks m[0,j] = j
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(c) Jika karakter S1[i] = S2[j] maka isi nilai m[i,j] = m[i-1,j-1]

(d) Jika karakter S1[i] S2[j] maka isi nilai m[i,j] = max(m[i-1,j]+1, m[i,j-1]+1,
m[i-1,j-1]+1)

Gambar 10: matriks menentukan nilai edit distance pada percobaan 1A

Algoritma edit distance digambarkan dalam tabel matriks n+1 m+1, dimana n
dan m adalah panjang karakter dari dua string tersebut. Nilai edit distance diperoleh
dari tabel matriks di atas, terletak pada pojok kanan bawah yaitu bernilai 3.

Distance = 3
Max(S1,S2)= 20(panjang dari S1)

Gambar 11:

Persentase nilai kemiripan yang diperoleh dari perhituangan manual di atas dari
perbandingan string algortmadistanceedit dan algoritmdistancedit adalah 85%. Memi-
liki nilai edit distance sama dengan 3, yang berarti mempunyai perbedaaan 3 karakter.

4.2 PENGUKURAN KEMIRIPAN MENGGUNAKAN APLIKASI

1. Input teks dokumen: S1 = algortma edit distance
S2 = algoritm edit distanc
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2. Hasil uji coba pada Gambar 8 diperoleh sebesar 86,36%, karena pada beberapa
kata memiliki karakter yang berbeda.

Gambar 12: gukuran kemiripan melalui Aplikasi

Setelah beberapa kali dilakukan percobaan terdapat perbedaan hasil persentase
pengukuran kemiripan secara manual dengan yang dihasilkan melalui aplikasi sekitar
1% - 3% . Hal ini disebabkan Algoritma edit distance dalam pencocokkan string men-
gukur kesamaan karakter pada urutan yang sama bukan berdasarkan kata yang sama,
Kondisi ini yang sering membedakan antar perhitungan manual dan aplikasi.

5 SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi pengukuran kemiripan dokumen dengan algoritma edit distance dapat
digunakan untuk identifikasi plagiarise dengan nilai akurasi sistem sebesar 95 %.

2. Algoritma edit distance melakukan pencocokkan string berdasarkan kesamaan
karakter pada urutan yang sama bukan berdasarkan kata yang sama. Sehingga
Hal ini mengurangi tingkat akurasi proses pengukuran kemiripan antar dua doku-
men.

3. Tingkat akurasi Aplikasi pengukuran kemiripan dokumen menggunakan Algo-
ritma edit distance sangat dipengaruhi oleh tahap Preprosessing . Hal ini dise-
babkan melalui Preprocesing menghasilkan string yang urut.
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Abstrak

Model arsitektur basis data di Universitas Budi Luhur menggunakan model terde-
sentralisasi, sehingga data disimpan dan dikelola di setiap cabang atau unit masing-
masing. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti sulitnya untuk mendapatkan
informasi secara cepat. Seperti halnya pada saat pelaporan EPSBED, membutukan
waktu kurang lebih satu minggu untuk mengumpulkan data-data dari semua cabang.
Integrasi antara kampus pusat dan kampus cabang merupakan kebutuhan yang su-
dah sangat mendasar untuk menunjang proses bisnis khusunya pelaporan EPSBED.
Pada penelitian ini dikembangkan prototype sistem informasi dengan model akses
basis data terdistribusi berdasarkan pendekatan service oriented architecture yang
berbasis web services. Dari hasil pengujiannya, prototype sistem informasi mampu
melakukan mengintegrasikan data dari Kampus Cabang ke Kampus Pusat.

1 PENDAHULUAN

Universitas Budi Luhur memiliki beberapa lokasi tempat perkuliahan di Jakarta,
seperti kampus A atau kampus pusat ada di Jakarta Selatan, Kampus B ada di daerah
Roxy dan kampus C ada di Salemba. Untuk kampus B dan C secara administrasi
perkuliahan dapat menentukan kebijakan masing-masing. Kebijakan yang dimaksud
seperti pendaftaran mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, pembuatan jadwal
kuliah, penentuan waktu kuliah, pendataan nilai semester mahasiswa dan pendataan
nilai pindahan mahasiswa. Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat di-
tentukan oleh masing masih kampus cabang, seperti penentuan pengembangan aplikasi
akademik untuk operasional. Sehingga mengakibatkan adanya data yang terdistribusi
di tiap-tiap cabang. Hal ini mengakitbatkan sebagian data terjadi duplikasi antara
kampus pusat dengan kampus cabang. Untuk melakukan duplikasi data dari Kampus
Cabang ke Kampus Pusat masih dilakukan secara manual, yaitu setiap akhir semester
kampus cabang akan mengirimkan data transaksi ke kampus pusat. Tentunya hal ini
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menyulitkan pihak akademik dalam melakukan kontrol, karena data tidak tersedia se-
cara real time dan data tersebar di cabang. Selain itu juga menyulitkan dalam pembu-
atan standarisasi informasi yang diberikan untuk pelaporan EPSBED. EPSBED meru-
pakan singkatan dari Evaluasi Program Studi Berbasis Evalusi Diri. Laporan EPSBED
ini harus dilakukan setiap semester [1]. Pelaporan EPSBED merupakan kegiatan yang
harus dilakukan secara rutin oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Karena
pelaporan ini digunakan oleh pihak pemerintah untuk memberikan ijin operasional se-
tiap program studi yang ada [2]. Untuk pelaporan EPSBED dilakukan oleh Kampus
Pusat, berdasarkan data-data yang telah diterima dari Kampus Cabang.Waktu yang
dibutuhkan untuk melakukan proses pengumpulan data dari kampus-kampus cabang
memelukan kurang lebih satu minggu, setiap cabangnya kurang lebih membutuhkan
waktu 3 hari proses yaitu 1 hari proses di Kampus Canbang sampai dengan peny-
erahan ke Kampus Pusat, 2 hari untuk melakukan transfer dan validasi oleh Kampus
Pusat. Penjelasan dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu penerapan teknologi
web service untuk melakukan integrasi. Web service merupakan teknologi yang sudah
banyak digunakan untuk menunjang berbagai bisnis[3], [4]. Teknologi ini digunakan un-
tuk peningkatan layanan yang didasarkan pada prilaku dari proses dalam suatu bisnis
[5], [6]. Dengan adanya teknologi web service, integrasi data sudah dapat menjadi hal
yang mudah[7], [8], [9]. Saat terjadi komunikasi dua arah, maka perlu ditentukan server
aplikasi mana yang menyediakan layanan dan aplikasi mana yang menjadi client [9].
Arsitektur web service mengimplementasikan fungsi yang terkait dengan menggunakan
standar dan protokol [4], [10].

Melihat dari kasus yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagai
mana mengembangkan model aplikasi sistem informasi yang dapat digunakan un-
tuk mengintegrasikan data dari Kampus Cabang ke Kampus Pusat. Dengan adanya
keterbatasan dalam integrasi data, maka perlu adanya model untuk pengiriman data
dari Kampus Cabang ke Kampus Pusat. Pada penelitian ini dilakukan pengemban-
gan aplikasi untuk permintaan pengiriman data berdasarkan pendekatan Service Ori-
ented Architecture (SOA) yang berbasis web services. Hal ini dilakukan agar dapat
meningkatkan kinerja pelayanan secara efisien dalam segi waktu, tenaga dan biaya.

2 TINJAUAN PUSTAKA

MTeknologi Web Service menjadi sebuah teknologi penting yang menarik minat
dari organisasi yang berbeda. Hal ini disebabkan kemampuannya untuk menunjang
komunikasi antara sistem yang memiliki latar belakang platform yang berbeda [6].
Teknologi ini sudah banyak digunakan untuk menunjang berbagai bisnis [3], [4]. Untuk
menunjang berbagai proses bisnis seperti pemanfaatan teknologi web service untuk
mengintegrasikan data yang bertype peta [5]. Kemudian untuk meningkankan kinerja
dari web service, maka teknologi tersebut digabungkan dengan teknologi intelligent
agent [12]. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh [13], yaitu memanfaatkan teknologi
web service untuk mengintegrasikan pangkalan data pada berbgai perguruan tinggi
dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI). Teknologi ini diharapkan dapat
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memangkas waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaporan EPSBED. Dengan adanya
teknologi web service, untuk kasus integrasi data sudah tidak menjadi permasalahan
lagi. Karena teknologi web service telah dianggap mampu untuk menangani data yang
tersipan secara fisik dibanyak tempat dan dapat mengkomunikasikan dua aplikasi yang
berbeda secara dua arah [7], [8], [9].

3 LANDASAN TEORI

Web service adalah sebuah sofware aplikasi yang tidak terpengaruh oleh platform,
web service akan menyediakan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh jaringan. Web
service menggunakan XML untuk pertukaran data, khususnya pada dua unit bisnis
yang berbeda. Standar utama dari web service seperti SOAP (Simple Object Access
Protocol), WSDL (Web Services Description Language), UDDI (Universal Description,
Discovery, and Integration) [3].

SOAP merupakan standar pertukaran data yang berbasis XML melalui HTTP pro-
tocol. SOAP sendiri merupakan kumpulan aturan yang digunakan untuk pertukaran
informasi secara terstruktur dalam arsitektur desentralisasi. SOAP mendefinisikan se-
buah mekanisme sederhana untuk mengekspresikan semantik aplikasi dengan menyedi-
akan paket model kemasan dan mekanisme pengkodean untuk mengkodekan data. Hal
ini memungkinkan SOAP digunakan dalam berbagai macam sistem mulai dari sistem
pesan ke RPC [11], [14].

WSDL adalah format XML untuk menggambarkan servis jaringan sebagai kumpu-
lan titik akhir yang beroperasi pada pesan yang mengandung salah satu berorien-
tasi dokument atau informasi berorientasi prosedur. Operasi dan pesan dijelaskan se-
cara abstrak, dan kemudian terikat dengan protokol jaringan dan format pesan untuk
menentukan titik akhir. WSDL merupakan protokol yang menguraikan secara spesifik
bagaimana menjelaskan web services dalam bahasa XML [14], [11].

UDDI adalah layanan direktori di mana bisnis dapat mendaftar dan mencari layanan
Web. UDDI merupakan semacam direktori global untuk mengelola web service. UDDI
mengkombinasikan SOAP dan WSDL untuk pembentukan sebuah registry API bagi
pendaftaran dan pengenalan service. UDDI menyediakan sebuah area umum dimana
sebuah organisasi dapat mengiklankan keberadaan mereka dan service yang mereka
berikan. UDDI dibagi menjadi 3 kategori utama yaitu white page, yellow pages dan
green page[15], [11].

Service Oriented Architecture (SOA) adalah sebuah kombinasi dari consumers dan
services yang saling berkolaborasi, didukung oleh kumpulan kemampuan, dipandu den-
gan prinsip, dan diatur oleh dukungan yang telah distandarisasi. SOA memungkinkan
perusahaan bisnis untuk menjadi lebih dinamis, lincah, dan responsif terhadap peruba-
han. SOA mendefinisikan dan menentukan arsitektur teknologi informasi yang dapat
menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses
bisnis. Fungsi-fungsi ini tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman
yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut [16].
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Gambar 1: Service Oriented Architecture [3].

4 METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan melakukan studi kasus pada
Universitas Budi Luhur Jakarta. Dalam pengumpulan data yang dilakukan pada peneli-
tian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana pada data primer, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, pengujian dilakukan den-
gan melakukan simulasi. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur, ob-
jek penelitian, tulisan ilmiah tentang services oriented architecture dan web services.
Melakukan pengembangan model komunikasi antar aplikasi menggunakan teknologi
web service.

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Model Penyimpanan Data

Sistem basis data pada Kampus A, Kampus B dan Kampus C telah menggunakan
Database Management Sytem (DBMS) yang sama yaitu Oracle. Pada basis data opera-
sional terdapat 12 data utama yang digunakan dalam sistem aplikasi akademik. Data-
data tersebut seperti: pendaftar mahasiswa baru, mahasiswa, jadwal kuliah, Kartu
Rencana Studi (KRS), nilai semester, nilai pindahan, kelulusan, tugas akhir/tesis,
matakuliah, dosen, daftar kehadiran mahasiswa dan pembayaran. Indentifikasi data
yang didapatkan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel simpanan data. Lokasi penyimpanan data terdapat di semua ca-
bang. Untuk model penyimpanan ada yang diduplikasi dan ada yang tidak didupikasi.
Duplikasi penyimpanan artinya bahwa data tersebut tersimpan di pusat maupun di
cabang, kemudian yang tidak diduplikasi artinya adalah data hanya tersimpan di salah
satu cabang.

5.2 PROSES PENGIRIMAN DATA

Hasil analisa didapatkan informasi mengenai data-data yang dikirim dari Kampus
Cabang ke Kampus Pusat adalah: mahasiswa baru, krs, jadwal kuliah, nilai semester
dan nilai pindahan. Proses pengiriman data ini dilakukan secara rutin pada minggu per-
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Gambar 2:

tama bulan April dan minggu pertama pada bulan September, hal tersebut dilakukan
karena mengacu pada pengiriman data EPSBED yang paling lambat pengiriman pada
tanggal 15 April dan 15 Oktober pada setiap semesternya. Proses pengiriman data
dari Kampus Cabang ke Kampus Pusat masih dilakukan secara manual, proses yang
dilakukan adalah:

1. Proses permintaan data, proses permintaan data dilakukan pada akhir semester
yaitu pada awal bulan April dan September. Saat perkuliahan sudah selesai se-
mua, staf administrasi akademik dan kemahasiswaan yang bertempat di Kampus
Pusat menghubungi setiap administasi cabang untuk meminta pengiriman data.

2. Proses memindahkan data dari server cabang ke media penyimpanan ekternal,
pada proses ini staf administrasi menyalin data dengan menggunakan aplikasi
yang sudah disediakan. Pada aplikasi ini dapat menyalin data dari server cabang
ke folder pada komputer user cabang. Format data dalam bentuk SQL statement
yang disimpan dalam file text. Kemudian user cabang menyalin data ke media
penyimpanan ekternal dan melakukan pencetakan data untuk bukti fisik data.
Bukti fisik ini digunakan sebagai dasar untuk pengiriman ke administrasi Kampus
Pusat.

3. Proses Pengiriman data dari Kampus Cabang ke Kampus Pusat, pada proses ini
staf dari Kampus Cabang membawa data pada media penyimpanan ekternal dan
dokumen untuk diserahkan ke administrasi Kampus Pusat.

4. Proses trasnfer dan validasi data, setelah terima data adminitrasi Kampus Pusat
melakukan trasfer data dengan menggunakan program aplikasi. Proses transfer
ini dilakukan pemindahan dari media penyimpanan ekternal ke dalam tabel se-
mentara pada server pusat. Kemudian data dilakukan validasi, yaitu mencocokan
data pada tabel sementara dengan dokumen fisik penyerta. Jika data valid maka
data cabang digabungkan dengan data keseluruhan pada server pusat. Jika data
tidak valid maka data dikembalikan ke Kampus Cabang untuk diperbaiki.

5. Proses selanjutnya mentransfer data untuk keperluan pelaporan yang disesuaikan
dengan kebutuhan laporan EPSBED.
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Gambar 3: Proses pengiriman data. Proses pengiriman data dari cabang ke kampus pusat

5.3 MODEL ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

Model arsitektur jaringan untuk pengiriman data dari Kampus Cabang ke Kampus
Pusat dapat dilihat pada gambar 3. Pada arsitektur tersebut dijelaskan bahwa Kampus
Pusat sebagai penyedia lanyanan atau service, layanan tersebut bertanggung jawab
untuk menerima data yang dikirimkan oleh server Kampus Cabang. Kampus Cabang
akan melakukan pengiriman data dengan menggunakan tool yang dijalankan oleh user
Kampus Cabang. User Kampus Cabang dapat memilih data apa yang ingin ditransfer.
Dalam model ini Kampus Cabang tidak ada layanan karena tugas Kampus Cabang
hanya melakukan pengiriman data ke Kampus Pusat.

Gambar 4: Arsitektur infrastruktur. Pada model arsitektur aplikasi yang dikembangkan menerapkan
model akses database berdasarkan pendekatan SOA yang berbasis web services

Pada arsitektur aplikasi untuk kampus Pusat yang didalamnya terdapat aplikasi
Content Management System (CMS) untuk keperluan kontrol terhadap integrasi data
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yang terjadi. CMS yang diterapkan adalah biskitZ CMS yang dibangun menggunakan
CodeIgniter PHP Framework, sehingga dapat menghasilkan CMS yang dapat diinte-
grasikan dengan web services. Pembuatan web services menggunakan framework SOAP
untuk melakukan integrasi data antara Kampus Cabang dengan Kampus Pusat. Dan
untuk menjamin keamanan data saat proses transfer data adalah menggunakan WS-
Security. Beberapa service/layanan yang dikembangkan adalah:

1. Layanan ServicePendaftaran, merupakan layanan yang digunakan untuk mere-
spon jika ada pengiriman data pendaftaran mahasiswa baru.

2. Layanan ServiceMahasiswaBaru, merupakan layanan yang digunakan untuk mere-
spon jika ada pengiriman data calon mahasiswa baru.

3. Layanan ServiceJadwalKuliah, merupakan layanan yang digunakan untuk mener-
ima respon dari kampus cabang saat mengirimkan data jadwal perkuliahan.

4. Layanan ServiceKRS, merupakan layanan yang digunakan untuk menerima re-
spon dari kampus cabang saat mengirimkan data kartu rencana kuliah mahasiswa.
Data ini berisi informasi mengenai matakuliah yang akan diambil mahasiswa un-
tuk perkulihan yang akan dilakukan pada satu semester ke depan.

5. Layanan ServiceNilaiSemester, merupakan layanan yang digunakan untuk mener-
ima respon dari kampus cabang saat mengirimkan data nilai mahasiswa. Data
ini berisi informasi mengenai nilai semester yang telah diambil mahasiswa pada
semester tersebut.

6. Layanan ServiceNilaiPindahan, merupakan layanan yang digunakan untuk mener-
ima respon dari kampus cabang saat mengirimkan data nilai pindahan mahasiswa.

Hasil dari analisa telah ditentukan bahwa yang harus menyediakan layanan adalah
server Kampus Cabang. Layanan-layanan tersebut digunakan untuk menyediakan data
saat Kampus Pusat meminta. Penjelasan secara untuk service/layanan yang ada dapat
dilihat pada tabel 2.

5.4 PENGUJIAN

Pengujian prototype sistem yang dibuat dilakukan dengan menerapkan metodologi
white box testing. Pengujian dilakukan dengan membuat arsitektur jaringan menggu-
nakan aplikasi SUNS virtual box dengan melakukan simulasi 2 komputer yang terdapat
dalam satu komputer utama. Komputer server Kampus Pusat dan komputer server
Kampus Cabang dibuat virtual yang seolaholah terpisah. Untuk keperluan pengujian
data disimpan dalam software MySQL versi 5.0. Pengujian yang dilakukan menggu-
nakan data primer, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3.

Pada tabel 3, dijelaskan jumlah data yang digunakan sebanyak 6 data yaitu data
pendaftaran, mahasiswa baru, jadwal kuliah, kartu rencana studi, nilai semeter dan
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Gambar 5: Service pada server cabang. Server kampus cabang menyediakan service-service yang
dibutuhkan untuk transfer data ke kampus pusat

Gambar 6: Daftar layanan pada kampus cabang

nilai pindahan. Jumlah data dalam database merupakan data keseluruhan yang di-
gunakan dalam satu semester transaksi. Data yang ditransfer, merupakan data yang
ditransfer oleh service sekali ada permintaan dari kampus pusat. Jadi data yang diam-
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Gambar 7: Hasil pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan transfer data

bil untuk di kirim atau transfer jumlahnya dipengaruhi oleh parameter yang digunakan
dalam service. Waktu Pengujian, merupakan berapa detik yang dibutuhkan mulai dari
permintaan, pengambilan data dari server sampai dengan pengiriman.

6 KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa dengan pengembangan web service
aplikasi dapat digunakan untuk melakukan proses transfer data dari Kampus Cabang ke
Kampus Pusat dengan lebih cepat. Yang tadinya dilakukan kurang lebih satu minggu,
akan tetapi jika menggunakan teknologi web service dapat dilakukan kurang dari satu
jam. Kebutuhan data untuk pelaporan EPSBED menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
Tetapi jika prototype sistem ini diterapkan perlu adanya pembahasan dan penggunaan
keamanan yang dapat menjamin data yang ditransfer terjamin keamanannya.
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Abstrak

Identifikasi tanaman dapat dilakukan dengan mencari kecocokan citra daun inputan
dan citra daun yang tersimpan dalam database. Teknik ekstraksi ciri dilakukan un-
tuk mendapatkan karakteristik citra sebagai parameter utama pencocokan. Penelitian
ini, mengembangkan aplikasi web untuk kemudahan akses dan peningkatan akurasi
melalui penambahan parameter ekstraksi ciri. Aplikasi web untuk sistem identifikasi
tanaman dan sistem informasi disediakan melalui pengembangan perangkat lunak
pada server dan client side. Sistem identifikasi tanaman dikembangkan dengan ek-
straksi ciri citra daun menggunakan kode fraktal. Berbeda pada metode sebelumnya,
yaitu dimensi fraktal, melalui kode fraktal, citra dapat diketahui cirinya dengan pa-
rameter lain, yaitu parameter ciri tekstur dan keseragaman spasial. Dengan penam-
bahan ciri, pencocokan dapat dilakukan dengan parameter yang lebih lengkap. Sis-
tem informasi tempat modul identifikasi tanaman ditanamkan dikembangkan melalui
metode pengembangan aplikasi berbasis web. Ujicoba telah dilakukan terhadap modul
identifikasi tanaman menggunakan kode fraktal untuk melihat fungsionalitas ek-
straksi ciri dan akurasi berdasarkan data laith dan data uji.

1 PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar dalam
penyediaan bahan baku tumbuhan obat. Hal ini dibuktikan bahwa dari 40.000 jenis
tumbuhan didunia, 30.000 ribu merupakan spesies tanaman tingkat tinggi yang ada di
Indonesia dan 7000 diantaranya merupakan tanaman berhasiat oba [1].Untuk mengi-
dentifikasi sebuah tanaman termasuk ke dalam tanaman obat atau bukan, proses yang
selama ini dilakukan adalah melihat pada buku katalog tanaman obat atau dengan
melakukan pencarian pada sistem informasi tanaman obat. Teknik pencarian pada
sistem informasi umumnya berbasis teks, pencarian pada model ini memerlukan kata
kunci terlebih dahulu, misalnya nama dan kode. Teknik ini memiliki kendala jika dit-
erapkan pada identifikasi tanaman obat, karena pengguna harus mengetahui terlebih
dahulu nama tanaman atau kode dari tanaman yang akan diidentifikasi.

Salah satu solusi yang digunakan pada sistem pencarian untuk identifikasi adalah
berbasis gambar. Sistem melakukan pencarian dengan kata kunci adalah gambar dan
melakukan sistem pencarian untuk menghasilkan informasi yang diinginkan berdasarkan
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hasil pengukuran kemiripan antara gambar query dengan gambar pada basis data. Pen-
gukuran kemiripan dilakukan dengan teknik euclidian distance.

Aplikasi identifikasi tanaman obat telah dikembangkan pada penelitian terdahulu
[2]. Identifikasi dilakukan dengan melakukan ekstraksi fitur citra menggunakan salah
satu metode fraktal, yaitu dimensi fraktal. Ciri tanaman yang diperoleh melalui di-
mensi fraktal akan menjadi nilai inputan bagi teknik euclidian distance untuk penen-
tukan kemiripan gambar. Ujicoba identifikasi dilakukan terhadap 600 citra tanaman
obat yang tersebar menjadi 20 jenis tanaman. Query yang diinputkan user merupakan
citra yang sudah tersimpan di dalam database. Berdasarkan ujicoba, sistem dapat
mengidentifikasi tanaman yang diinputkan dengan akurasi sebesar 68%.

Hasil akurasi dipengaruhi oleh metode dimensi fraktal yang mengambil kesamaan
pola bentuk antara gambar inputan dan gambar dalam database. Pada beberapa
jenis tanaman obat terdapat pola bentuk yang hampir sama, sehingga mempunyai
nilai dimensi yang sama. Kondisi ini akan mempersulit penetapan penciri dari satu
jenis daun dan mengakibatkan identifikasi yang tidak tepat oleh sistem. Oleh karena
itu diperlukan penciri lain yag dapat membedakan karakteristik daun antar tanaman
obat. Metode yang ditawarkan untuk meningkatkan nilai akurasi adalah menggunakan
kode fraktal dalam ekstraksi ciri sebuah gambar.

Kode fraktal memiliki beberapa parameter untuk ekstraksi ciri. Parameter pertama
adalah ciri tekstur yang terdiri atas simetri, kontras dan kekasaran (coarsness). Pa-
rameter kedua adalah keseragaman spasial yang terdiri atas keseragaman (unformity),
arah dan dimensi.

1.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi web service sistem iden-
tifikasi tanaman dengan ekstraksi ciri citra gambar menggunakan kode fraktal dan
pengukuran kemiripannya menggunakan Euclidian Distance.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 GAMBAR DIGITAL

Gambar digital (digital image) adalah citra yang ditangkap oleh kamera dan telah
dikuantisasi nilai intensitasnya ke dalam bentuk nilai diskrit mulai dari 0 sampai 255
. Citra digital merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai nilai real maupun
komplek yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Suatu citra digital dapat
dinyatakan sebagai fungsi f(x,y) berukuran M baris dan N kolom, dengan x dan y
adalah koordinat spasial dan amplitude f di titik koordinat (x,y) dinamakan intensitas
atau tingkat keabuan dari citra pada titik tersebut [3]. Jadi citra digital tersusun dari
sejumlah nilai tingkat keabuan yang dikenal sebagai piksel (pixel) pada posisi tertentu.

2.2 Content-Based Retrieval System

Teknik pencarian telah banyak dikembangkan Text-Based Information System atau
sistem temu kembali berbasis teks (TBIR). Permasalahan yang terjadi pada sistem
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pencarian berbasis teks adalah jika data tidak hanya berisi informasi berbentuk teks,
tetapi juga berbentuk gambar yang terkadang tidak berhubungan sama sekali dengan
teks. Teknik yang digunakan untuk pengaksesan informasi tentang gambar adalah
menggunakan teknik indexing [4]. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pen-
carian berbasis teks maka dikembangkan sebuah teknik pencarian yang berbasis gambar
atau apat disebut dengan content-based information retrieval (CBIR) Teknik pencar-
ian gambar merupakan salah satu dasar bagi CBIR. Berbeda pencarian berbasis teks,
pada sistem ini dibutuhkan query berupa sebagian, komponen atau seluruh citra dan
sistem akan mengidentifikasi gambar yang tersimpan dalam database yang mempunyai
kemiripian paling besar dengan query atau fitur citra yang diinputkan. Beberapa pa-
rameter telah digunakan untuk teknik indexing dan temu kembali, diantaranya bentuk,
warna, tekstur dan lokasi spasial seperti yang sudah dilakukan oleh Sudhamani (2008)
[5].

2.3 Kode Fraktal (Fractal Code)

Pendekatan kode fraktal didasari pada karakteristik utama dari fraktal, yaitu memi-
liki kemiripan dengan dirinya sendiri [6]. Blok domain merupakan bentuk dasar dari
citra yang dikodekan. Salah satu skema otomatis untuk melakukan pengkodean citra
adalah konsep Partitioned Iterated Function System (PIFS). Dalam mencari kemiripan
lokal suatu citra, PIFS membagi citra ke dalam blok blok besar (domain block) yang
boleh saling tumpang tindih dan blok blok yang lebih kecil (range blocks) [3].

Skema partisi yang digunakan dalam PIFS adalah partisi bujur sangkar dengan
ukuran tetap. Setiap blok adalah bujur sangkar. Kemiripan lokal ditentukan dengan
mencari bagian-bagian (blok-blok) citra, yang mirip dengan range blocks [7]. Dengan
menemukan pemetaan kontraktif wiuntuk setiap blok jelajah Ri dengan blok Di seperti
terlihat pada Gambar 1 dan mengumpulkan wiuntuk semua blok maka tranformasi kode
fraktal dapat diperoleh sebagai berikut.

Gambar 1:

N menyatakan nilai Kardinal dari W(.) yang menyatakan banyaknya kode fractal
yang dibutuhkan untuk mewakili suatu citra (Gambar 1 dan Gambar 2).

Adapun algoritma Pengkodean Fraktal (Fractal Coding) sebagai berikut :

1. Pengolahan domain blocks:

(a) Buat citra domain yang merupakan rata-rata kelompok empat pixel dari
citra asli. Ukuran citra domain adalah setengah dari ukuran citra asli.

(b) Partisi citra domain menjadi blok blok tumpang tindih dengan ukuran (16x16
atau 8 x 8 pikel).
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(c) Partisi setiap blok domain ke dalam 4 kuadran dan hitung nilai varian setiap
kuadran.

(d) Kelompokan blok domain ke dalam 24 kelas menurut urutan nilai varian
dari kuadran di dalam blok ranah

(e) Setelah mengolah blok domain 16 x 16 piksel, prosedur diulang sampai men-
capai ukuran blok terkecil seperti yang dinyatakan pada parameter partisi
maksimum

2. Simpan parameter-peremeter yang terdiri atas ukuran citra, partisi maksimum,
partisi minimum, nilai maksimum dan minimum ke suatu file.

3. Pengolahan range blocks :

4. Partisi citra asli kedalam blok blok range dengan metode quadtree. Jika partisi
eksponen minimum belum tercapai, maka partisi ulang sampai partisi eksponen
minimum tercapai.

5. Kelompokan blok blok range ke dalam 24 kelas berdasarkan urutan nilai varian
dari kuadran dalam setiap blok, seperti yang dilakukan pada blok domain.

6. Cari rantai kelas blok domain (pada 24 kelompok blok domain ) untuk mene-
mukan blok doman yang paling mirip dengan blok range menggunakan RMSE.
Simpan posisi (koordinat kiri atas blok range dan domain) dari indeks rotasi
spasial () ( jika blok domain memiliki kelas yang berbeda dengan blok range)
dari blok domain yang memiliki RMSE paling kecil. Kemudian hitung faktor
kontras (s) dan kecerahan (o).

7. Periksa kondisi berikut :

(a) Apakah RMSE terkecil, lebih kecil atau sama dengan toleransi ()

(b) Apakah partisi eksponen maksimum tercapai ? i. Jika kedua kondisi benar
maka kerjakan langkah (v)
ii. Jika kedua kondisi (a) benar dan (b) salah, kerjakan langkah (v)
iii. Jika kedua kondisi (a) salah dan (b) benar, kerjakan langkah (v)
iv. Jika kedua-duanya salah maka tulis bit 1 pada file keluarannya dan ke-
mudian kerjakan langkah (v)

8. Simpan faktor kontras (s), faktor kecerahan (o), faktor rotasi (), posisi blok do-
main (xD,yD), posisi blok range (xR, yR) diwakili dengan indeks posisi blok
range dengan RMSE paling kecil ke dalam file termampatkan [3].
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Gambar 2: Tranformasi Wi menyatakan hubungan kemiripan antara Ri dengan Di

Gambar 3: Pencocokan blok domain dan blok range dengan operator simetridengan toleransi penentu
kemiripan .

2.4 Pengukuran Kemiripan Citra dengan Metode Euclidian Distance

Hasil ekstrasi fitur dengan metode fraktal dapat digunakan sebagai acuan untuk
mengukur kemiripan terhadap hasil ekstraksi fitur pada data uji coba. Salah satu
metode untuk mengukur kemiripan yaitu Euclidian distance. Model matematis euclid-
ian distance dapat diekpresikan menggunakan persamaan sebagai berikut :

Gambar 4:

w adalah indek ciri, nilaiF (train ke j,w ) merupakan matrik fitur yang dihasilkan
oleh data pelatihan ke j, dengan j 1m dan m=k*s.Fuji merupakan matrik baris. Hasil
pengukuran kemiripan yang didapatkan merupakan nialai minimal dari dv atau ditulis
menggunakn persamaan d=min(dv) [8].

3 METODE PENELITIAN

Penelitian sistem identifikasi tanaman dengan ekstraksi ciri kode fraktal dilakukan
dengan tahapan pada Gambar 5.
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Gambar 5: Tahapan penelitian

3.1 Pre processing Citra Tanaman Obat

Tahap pre processing citra yang telah diakusisi terlebih dahulu diubah ke dalam
bentuk citra gray scale dengan 256 tingkat keabuan dan dimensi 16 x 16 pixel. Kegiatan
pre processing selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Normalisasi arah dilakukan dengan proses transformasi yaitu rotasi dan refleksi.
2

2. Perbaikan citra (Enhancement) antara lain dengan melakukan penghalusan citra
(image smooting), penyesuaian kecerahan citra (brightness adjustment), dan pere-
gangan Kontras (contrast stetching)

3. Segmentasi citra adalah memisahkan antara bagian depan (foreground) dari citra
tananam obat yang menjadi objek dengan bagian belakang (background). Metode
yang akan digunakan untuk segmentasi citra tanaman obat adalah teknik seg-
mentasi pengambangan (thresholding) yaitu segmentasi berdasarkan nilai am-
bang variansi. Pemilihan teknik ini didasari bahwa daerah background biasanya
memiliki nilai variansi intensitas ke abuan yang sangat rendah, sedangkan daerah
foreground mempunyai variansi yang sangat tinggi.

4. Mengubah citra gray scale dengan merubah bentuk citra ke dalam format grayscale
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8 bit. (28 = 256 derajat keabuan) menggunakan persamaan 4 [9].

Gray = 0,2989 x R+ 0,5870 x G+ 0,1140 x B (4)

3.2 Ekstraksi ciri dengan kode fraktal

Proses ekstraksi ciri citra dengan kode fraktal adalah membandingkan kemiripan
tekstur dari pasangan blok domain dan blok range. Ujicoba dilakukan terhadap helai
daun sambang darah. Pasangan yang memiliki nilai RMS paling kecil dianggap memi-
liki tingkat kemiripan yang paling tinggi. Langkah-langkah pengkodean fraktal (fractal
coding) pada citra daun Sambang Darah adalah sebagai berikut :

1. Menampilkan nilai intensitas piksel citra asli seperti ditunjukan pada Gambar 6

Gambar 6: Preprocess

2. Membentuk Blok Domain dengan mempartisi citra menjadi ukuran 8x8 pik-
sel, 4x4 piksel. Partisi dilakukan mulai dari pojok kiri atas bergeser hingga ke pojok
kanan bawah. Menghitung rata-rata setiap empat piksel dari subcitra yang terbentuk
sehingga ukurannya menjadi 4x4 piksel dan 2 x2 piksel. 3. Membentuk Blok Range
dengan mempartisi citra asli menggunakan partisi quadtree. Partisi ini membagi citra
menjadi empat bagian yang sama besar secara rekursif. Tahapan selanjutnya adalah
menghitung faktor penskalaan kontras (s), faktor kecerahan (g) dan RMS dengan per-
samaan sebagai berikut :

Gambar 7:

dengan :
s = Skala kontras
n = jumlah intensitas piksel yang ada pada blok yang sedang diperiksa
ri = elemen elemen blok range jika blok range adalah R = r1,r2,,rn)
di = elemen elemen blok domain jika blok domain adalah R =d1,d2,,dn)
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Gambar 8:

dengan :
g = Tingkat Kecerahan
n = jumlah intensitas piksel yang ada pada blok yang sedang diperiksa
ri = elemen elemen blok range jika blok range adalah R = r1,r2,,rn)
di = elemen elemen blok domain jika blok domain adalah R =d1,d2,,dn)

Menghitung RMS antara blok domain dan blok range dengan persamaan 7 (Soe-
laiman, 2007).

Gambar 9:

dengan :
s = Skala kontras
g = Tingkat Kecerahan
n = jumlah intensitas piksel yang ada pada blok yang sedang diperiksa
ri = elemen elemen blok range jika blok range adalah R = r1,r2,,rn)
di = elemen elemen blok domain jika blok domain adalah R =d1,d2,,dn)
RMS = root means square

Gambar 10:

4. Menetapkan nilai kode fraktal pada citra daun tumbuhan obat Sambang Darah.
Nilai kode fraktal ditentukan berdasarkan nilai RMS atau nilai error yang paling kecil

3.3 Hasil ekstraksi ciri

Hasil ekstraksi ciri merupakan nilai rata-rata dari setiap skala kontras (s), nilai
kecerahan (g), nilai rata-rata blok domain (avg. domain) dan nilai rata-rata blok range
(avg. range) seluruh sample citra pada setiap kelas daun. Berikut adalah hasil penciri
setiap kelas daun yang nilainya telah dirata-ratakan pada ditujukan pada Gambar
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Gambar 11: Hasil penciri setiap kelas

3.4 Hasil Vektor Ciri Kode Fraktal

Satu citra daun tanaman obat memiliki vektor ciri yang terdiri empat kode fraktal.
Vektor ciri kode fraktal jika disajikan dalam grafik membentuk pola tertentu. Setiap
kelas akan membentuk pola vektor kode fraktal yang berbeda beda dan mencirikan
kelas tersebut. Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukan pola vektor kode fraktal untuk
kelas Miana dan kelas Sidaguri. Setiap kelas terdiri atas 4 daun.

Gambar 12: Pola vektor kode fraktal untuk daun Miana

Hasil vektor ciri sangat tergantung pada data yang digunakan. Faktor keragaman
pola tekstur daun dalam satu kelas mempengaruhi hasil ekstraksi dengan kode fraktal.
Gambar 6 menujukan kelas Miana yang memiliki pola vektor kode fraktal mendekati
seragam. Hal ini disebabkan pola tekstur daun pada kelas tersebut memiliki kemiripan.
Sedangkan Gambar 7 menujukan kelas Sudaguri yang memiliki pola vektor kode fraktal
tidak seragam. Hal ini disebabkan pola tekstur daun pada kelas tersebut berbeda-beda.

3.5 Pengukuran Kemiripan dan Indentifikasi Citra Tanaman Obat

Penelitian ini menggunakan metode Euclidian Distance untuk mengukur kemiripan
gambar tanaman obat digunakan Modul Identifikasi Citra Tanaman Obat berdasarkan
kode fraktal. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut:

1. Ekstraksi ciri yang dilakukan terhadap data citra yang belum dicrop akan meng-
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Gambar 13: Pola vektor kode fraktal untuk daun Sidaguri

hasilkan nilai piksel yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan inputan yang
tidak valid dalam proses identifikasi.

2. Hasil pengujian validitas terhadap Modul Identifikasi Citra Tanaman Obat Berdasarkan
Dimensi Fraktal sistem direpresentasikan menggunakan Confussion matrix antara
tanaman obat pada data training dan data testing. Tingkat akurasi yang diper-
oleh untuk pengujian identifikasi citra tanaman obat yang sama sebesar 33 % .
Nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : faktor kecerahan citra
data latih dan data uji, faktor posisi citra yang seharusnya melalui proses rotasi
dan refleksi.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode kode fraktal dapat diimplementasikan untuk mengembangkan aplikasi
ekstraksi ciri citra tanaman obat.

2. Dengan metode kode fraktal dapat dihitung nilai ciri citra dan dicari bagian-
bagian citra yang memiliki kemiripan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

3. Hasil ekstraksi metode kode fraktal membentuk pola vektor yang berbeda-beda
pada setiap kelasnya.

Ujicoba telah dilakukan untuk mengukur validitas aplikasi melalui data tanaman
obat latih dam data uji. Akurasi yang dihasilkan masih rendah yaitu sebesar 33%. Hal
ini dikarenakan orientasi citra yang belum seragam sehingga dibutuhkan transformasi
rotasi dan refleksi. Selain itu parameter lain yang mempengaruhi nilai akurasi adalah
kecerahan dan kontras citra inputan sehingga dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut.
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Abstrak

Berbagai sumber informasi tulisan masih banyak yang belum tersedia dalam bentuk
elektronik, diperlukan proses pemasukan data dari hardcopy ke softcopy untuk ke-
butuhan pengolahan lebih lanjut ke komputer. Untuk itu akan dikembangkan suatu
sistem pengenalan karakter secara otomatis yang dilakukan pada citra digital berupa
image dari hasil scan.Secara umum sistem pengenalan karakter ini akan dibagi atas
3 modul meliputi : modul image preprocessing, modul pelatihan (training) dan penge-
nalan (recognize). Pada tahap image processing meliputi image preprocessing, proses
grayscale, thresholding, segmentasi, normalisasi karakter dan ekstrasi ciri. Pada
modul pelatihan dan pengenalan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan Hop-
field. Pengujian yang akan dilakukan meliputi : huruf A-Z, a-z, angka 0-9 dan tanda
baca.Aplikasi ini telah melalui tahap proses validasi dan verifikasi. Uji coba pelati-
han yang dilakukan denganmenggunakan image yang berurutan dengan99 karakter.
Adapun persentase akurasi hasil pengenalan tiap karakter untuk ukuran yang sama
dengan yang dilatihkan sampai 88,90% dan rata-rata akurasi hasil pengenalan un-
tuk 4 ukuran karakter dan dengan font yang berbeda dengan yang dilatihkan adalah
76,01%.

1 PENDAHULUAN

Bentuk elektronik pada saat ini merupakan sumber informasi yang belum banyak
tersedia. Ini menyebabkan kendala dalam pengaksesan, pengelolahan dan pendayagu-
naan data tersebut. Sehingga dilakukan entry manual yang memerlukan waktu yang
tidak sedikit, oleh karena itu akan dikembangkan suatu sistem pengenalan karakter
secara otomatis pada citra digital. Proses entry data dari hardcopy kedalam softcopy
menggunakan input berupa file image dari hasil scan dan menghasilkan file dalam ben-
tuk teks.

Pengenalan karakter merupakan salah satu bidang dalam ilmu komputer yang da-
pat membantu proses pengolahan data. Salah satu teknik pengenalan karakter adalah
metode jaringan syaraf tiruan[1]. Metode ini menggunakan prinsip kerja otak manu-
sia yang terdiri dari neuron sebagai pemrosesan input untuk menghasilkan output
berdasarkan bobot yang ada.
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Penelitian ini akan mengembangkan pengenalan karakter dengan inputan banyak
karakter dalam satu image dengan menggunakan software MATLAB.Keunggulan dari
penelitian ini adalah kemampuan pendeteksi serangkaian karakter meliputi huruf A-Z,
a-z, angka 0-9 dan tanda baca.

2 PERANCANGAN SISTEM

Rangkaian proses yang dilakukan sistem. Rangkaian proses penelitian ini adalah
baca gambar, grayscale, thresholding, Segmentasi karakter, normalisasi, ekstraksi ciri-
dan neural network. Proses neural network sendiri membutuhkan proses pelatihan
(training) agar output yang dihasilkan benar dan akurat. Jadi secara garis besar dapat
dikatakan bahwa alur aplikasi ini dimulai dari diinputkannya sebuah gambar dari se-
buah gambar teks, dimana gambar tersebut akan melalui serangkaian manipulasi citra
dalam proses image preprocessing diantaranya proses grayscaling, thresholding, seg-
mentasi karakter, normalisasi dan ekstrasi ciri yang akan mengubah gambar tersebut
menjadi serangkaian nilai-nilai yang berguna untuk proses utama berikutnya yaitu :
proses pelatihan (training process) ataupun proses pengenalan (recognition process)[1].

2.1 Modul Image Processing

Modul ini merupakan proses yang pertama kali dilakukan sebelum pelatihan dan
proses pengenalan. Pertama, gambar yang dibuka akan dibaca kemudian setiap karak-
ter akan dicari posisi dan ukurannya (segmentasi). Sebelum gambar disegmentasi ter-
dapat proses grayscale dan thresholding, hingga menjadi gambar hitam-putih untuk
memudahkan dalam pengelolahan data selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah mencari baris demi baris yang ada pada gambar dan
mensegmentasikan tiap kata dan tiap karakter yang ada pada gambar input. Proses
pengambilan tiap-tiap karakter yang ada pada gambar ini sangatlah penting karena
tanpa akurasi input yang baik, maka proses pengenalan (recognition) tidak akan berfungsi
dengan baik. Proses ini ditunjukan oleh flowchart pada gambar 2.

2.2 Grayscale dan Thresholding

Citra Grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai pada kanal
pada setiap pixelnya, dengan kata lain nila RED=GREEN=BLUE[4]. Nilai tersebut
digunakan untuk menunjukan tingkat intensitas. Warna yang dimiliki adalah warna
hitam, keabuan dan putih. Proses ini akan menghasilkan gambar ke abu-abuan.

2.3 Segmentasi

Segmentasi dilakukan dengan memetakan jumlah titik hitam setiap baris pada gam-
bar pada sumbu Y dan setiap karakter hasil pemetaan tersebut dipetakan lagi ke sumbu
X. Flowchart untuk segmentasi baris dan kolom pada gambar 3.
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Gambar 1: Flowchart Modul Image Processing

Gambar 2: Flowchart Segmentasi Baris dan Kolom [2]

2.4 Normalisasi

Pemisahan huruf gabung yang telah dipisahkan maka kita akan melakukan proses
normalisasi atau biasa disebut dengan resizing. Proses ini dilakukan agar semua huruf
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maupun angka akan mempunyai ukuran pixel yang sama, yaitu 10x10.

2.5 Ekstraksi Ciri

Ekstraksi ciri berfungsi mengubah suatu pola menjadi bit-bit digital sehingga dapat
dimengerti oleh komputer.

Citra karakter dibagi menjadi matriks berukuran m x n (m baris dan n kolom).
Pada contoh ini yang digunakan adalah matriks 10 x 10. Pada setiap kotak (elemen),
dilakukan penelusuran. Jika ditemukan nilai 0 (pixel hitam) dalam jumlah tertentu,
maka diberikan nilai 0 (warna hitam) pada kotak tersebut. Namun jika demikian,
makan nilai 1 (warna putih) untuk kotak tersebut.

2.6 Pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan

Jaringan yang dilatih berdasarkan vektor karakter yang akan diinputkan yang telah
mengalami proses dari image processing sampai ekstraksi ciri. Output yang dihasilkan
adalah file data informasi jaringan syaraf tiruan yang berisi bobot koneksi antar neuron
dari pola vektor yang terbentuk dan vektor pola yang dipanggil secara stabil (konver-
gen)[2]. Flowchart pelatihan jaringan syaraf tiruan dilihat pada gambar 4. Proses
pelatihan pada huruf 99 karakter tersebut dilakukan dengan cara berurutan, dari A-Z,
a-z, 0-9 dan simbol.

Gambar 3: FlowchartPelatihan Jaringan Syaraf Tiruan Hopfield[2]

2.7 Pengenalan Jaringan Syaraf Tiruan

Input dari pengenalan jaringan syaraf tiruan sama dengan input pelatihan yaitu
berupa file berkas digital yang sudah di encode input berupa matrik 1x100. Selain
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input berupa vektor pola gambar, pengenalan juga memerlukan data tambahan yaitu
berupa nilai-nilai bobot koneksi jaringan dan vektor pola konvergen dari tiap karak-
ter yangdilatih sebelumnya melalui pelatihan. Pada dasarnya pengenalan ini hanya
membandingkan dan memanggil output suatu pola yang sudah dilatihkan sebelumnya.
Flowchart pengenalan jaringan syaraf tiruan Hopfield [2]dilihat pada gambar 4.

Sifat JST Hopfield yaitu auto-associative ini berarti JST Hopfield bisa berprilaku
seperti memori yaitu bisa menyimpan informasi yang pernah diberikan dan menampilkan
kembali informasi tersebut. Pengenalan karakter ini tergantung pada proses segmentasi
yang baik, apabila terdapat proses segmentasi yang tidak baik maka pola yang diberikan
tidak sama seperti salah satu pola dalam pembelajaran maka JST Hopfield[2]mampu
memilih salah satu pola dalam memorinya yang paling mirip.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada modul pelatihan terdapat 2 proses utama yaitu proses input pola gambar
(pengambilan gambar) dan proses pelatihan. Pada modul proses pengambilan gambar
diinputkan file dalam bentuk *.jpg.

Gambar 4: HasilPersentasePengujiandengan Citra danUkuran yang Sama

Hasil persentase pada tabel 1 adalah hasil pengujian yang dilakukan dengan menghi-
tung semua karakter yang muncul dan dapat dikenali. Pada pengujian ini jumlah yang
dikenali rata-rata 88,90 % dikarenakan huruf yang tidak dikenali (error) adalah meru-
pakan suatu simbol dan itu tidak terdapat dalam MATLAB [3]. Huruf yang tidak
dikenali tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5: HasilPersentasePengujiandengan Citra berbedadanUkuran yang Sama
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Hasil persentase pada tabel 2 adalah hasil pengujian yang dilakukan dengan menghi-
tung semua karakter yang muncul dan dapat dikenali. Pada pengujian ini jumlah yang
dikenali rata-rata 76,01 % dikarenakan huruf yang tidak dikenali (error) adalah meru-
pakan karakter memiliki kemiripan bentuk

4 KESIMPULAN

Pada aplikasi pengenalan karakter ini meliputi 3 tahap utama yaitu : Proses Im-
age preprocessing, pelatihan dan pengenalan. Aplikasi program ini diimplementasikan
menggunakan bahasa pemrograman Matlab. Pada proses Image preprocessing di-
lakukan uji segmentasi, uji pelatihan dilakuakn sampai kondisi stabil hingga siap di-
masukan ke database. Sedangkan pada uji pengenalan dilakukan hal yang sama seperti
tahap pelatihan skondisi stabil setelah stabil dikonversi kedalam file txt.Uji coba pelati-
han yang dilakukan denga 99 karakter menghasilkan pengenalan tiap karakter untuk
ukuran yang sama dengan yang dilatihkan sampai 88,90% dan rata-rata akurasi hasil
pengenalan untuk empat ukuran karakter dan dengan font yang berbeda dengan yang
dilatihkan adalah 76,01%.
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Abstrak

Pengembangan lebih lanjut atas model klasifikasi usaha jasa telematika di Indonesia
mencakup peranan yang lebih luas terutama terkait identifikasi, analisis potensi us-
aha jasa telematika dilakukan melalui harmonisasi terhadap model klasifikasi dan
kondisi nyata. Survey dan wawancara dilakukan kepada pelaku usaha, institusi
terkait dan pakar telematika untuk menyusun peta potensi usaha jasa telematika,
menggunakan Multi Sectoral Qualitative Analysis (MSQA). Hasil menunjukkan
bahwa pasar yang digarap usaha jasa telematika lebih banyak berfokus pada daerah
setempat. Fokus pengembangan untuk kelompok usaha jasa bisnis yang paling memu-
ngkinkan adalah usaha jasa pemrograman, reparasi komputer, dan desain khusus.
Kelompok usaha jasa komunikasi difokuskan pada pengembangan jasa portal web
dan hosting. Pada kelompok usaha jasa edukasi penting untuk dikembangkan pada
usaha kursus informatika yang mencakup software, hardware, multimedia, robotika
dan computer networking.

Kata kunci: Telematika, Multi Sectoral Qualitative Analysis, Hosting, Computer Net-
working

1 PENDAHULUAN

Adanya pergeseran trend pada dunia industri dari usaha manufaktur ke arah usaha jasa
(services), membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menata dan
membenahi tatanan sistem perindustrian nasional. Jika selama ini lalu lintas ekspor dan
impor didominasi oleh barang, maka di tahun-tahun mendatang tergeser oleh sektor jasa.
Hal yang sama juga berlaku pada industri telematika.

Kondisi peralihan ke jasa komunikasi digital diluncurkan sebagai inisiatif kebijakan masyarakat
informasi [1]. Hal ini diharapkan menjadi kontributor kunci untuk penyebaran akses inter-
net di semua rumah tangga. Pangsa pasar telematika dunia didominasi oleh teknologi ko-
munikasi, yaitu sebesar 57%, diikuti oleh sektor jasa (services) sebesar 20%, sektor pasar
hardware (13%) dan software (10%). Keikutsertaan Indonesia dalam pasar perdagangan
bilateral, regional, multilateral dan perdagangan bebas (FTA), memberikan imbas pada per-
tukaran barang maupun jasa. Pada perdagangan bebas yang tidak dibatasi oleh barrier, hal
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itu tentu akan mematikan perekonomian dalam negeri jika ternyata tidak ada kesiapan dari
negara. Oleh karenanya dilakukan upaya penyiapan industri dalam negeri maupun membuat
barrier- barrier untuk menahan laju arus dari luar [2].

Salah satu upaya penyiapan industri telematika sebagai industri prioritas nasional adalah
dapat dilakukan dengan kajian potensi usaha jasa telematika melalui optimasi model klasi-
fikasi usaha jasa telematika [3]. Model klasifikasi yang telah disusun terbagi dalam tiga kelom-
pok utama yakni Usaha Jasa Bisnis, Usaha Jasa Telekomunikasi dan Usaha Jasa Edukasi,
serta dilengkapi dengan turunan untuk masing-masing kelompok. Hasil penelitian belum
mampu menunjukkan potensi usaha jasa telematika nasional. Mengingat industri telematika
merupakan industri andalan masa depan, dan usaha jasa telematika sudah menjadi trend
atas perkembangan industri telematika secara umum, dan termasuk dalam salah satu in-
dustri prioritas, maka perlu dilakukan upaya identifikasi dan analisis potensi kelompok us-
aha jasa telematika, melalui optimasi model klasifikasi yang sudah dibangun, dalam rangka
penyusunan strategi peningkatan daya saing industri telematika nasional. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menyusun peta potensi kelompok usaha jasa telematika di Indonesia (melalui
studi kasus di daerah sentral TI di pulau jawa).

1.1 Strategi Pengembangan Kompetensi Inti

Strategi adalah tindakan yang terpadu dan terkoordinasikan yang dirancang mengek-
ploitasi segala kemampuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam rangka
mencapai tujuan. Strategi sifatnya umum, sedangkan kebijaksanaan adalah penerjemahan
strategi, sifatnya khusus dan merupakan arahan mencapai tujuan. Manajemen Strategis seba-
gai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kepu-
tusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya [4]. Strategi
dapat didefinisikan sebagai satu set pengaturan yang dirancang untuk memastikan jangka
panjang. Strategi bisnis didasarkan pada ”House of Orientation”. Acuan untuk menyusun
road map jangka panjang adalah visi, misi ,nilai-nilai, dan kompetensi inti. [5]

1.2 Perumusan Faktor-faktor Kondisi Usaha Jasa Telematika

Pada tahapan ini dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor kondisi
yang mencakup potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok usaha
jasa telematika, melalui optimalisasi model klasifikasi dan analsisi karakter usaha yang di-
hasilkan penelitian sebelumnya. Menurut [6] faktor kondisi sangat penting ditelaah sebagai
langkah awal dalam penyusunan model kompetensi inti industri. Menurut [4], untuk men-
capai keunggulan bersaing suatu daerah harus mampu mengidentifikasi potensi dan kondisi
yang dihadapi secara detail dan terukur, sehingga akan didapatkan potensi pembeda dari
yang lainnya. Menurut [7] peta kelompok industri diharapkan dapat mengidentifikasi para
pelaku industri inti, industri pendukung, lembaga pendukung dan industri terkait yang dilan-
jutkan dengan analisis kebutuhan. Faktor kondisi dilakukan melalui Analisis Potensi dengan
Analisa Statistik Diskriptif.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Potensi Kelompok Usaha Jasa Telematika Nasional ini dilakukan melalui proses studi
lapangan, studi literatur, brainstorming, wawacara mendalam serta dengan memanfaatkan
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model-model keputusan baik kualitatif maupun kuantitatif (tahapan penelitian pada Gambar
1).

Gambar 1: Tahapan Penyusunan Model Peta Potensi Usaha Jasa Telematika

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Kondisi Usaha Jasa Telematika Nasional

Kondisi usaha jasa telematika nasional tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang
semakin meningkat atas produk dan jasa telematika, baik dikonsumsi secara individu maupun
institusional. Kebutuhan jasa telematika di level institusi pemerintah berupa kementerian,
direkam dari berbagai kegiatan proyek jasa telematika melalui LPSE masing-masing kemente-
rian. Kemendikbud merupakan kementerian yang memiliki tingkat pengeluaran tertinggi
untuk proyek jasa telematika, dibanding dengan kementerian lain, (Gambar 2 dan Gambar
3). Penetapan jenis usaha jasa telematika yang berpotensi untuk dikembangkan didasari
oleh daya serap produk jasa telematika tersebut oleh masyarakat, daya dukung sumber daya
manusia dan potensi masing-masing wilayah. Berdasarkan sensus nasional 2006 BPS, sebaran
usaha jasa telematika didominasi oleh usaha jasa perancangan khusus bidang informatika
dengan faktor kondisi usaha jasa telematika (Gambar 4). Hasil survai didominasi oleh jasa
informatika dan perdagangan. Hal tersebut dimungkinkan sebagai usaha yang memiliki ceruk
pasar masih sangat terbuka saat ini (Gambar 5)

Gambar 2: Sebaran Nilai Proyek Jasa Telematika 2012-2014 di Kementerian



48

Gambar 3: Perbandingan Nilai Proyek Jasa Telematika Kementerian

Gambar 4: Faktor Kondisi Usaha Jasa Telematika

Gambar 5: Kelompok usaha jasa telematika di Indonesia

Usaha jasa telematika di Indonesia berkembang dalam bentuk badan usaha yang dikelola
secara profesional. Tidak dapat dinafikan bahwa pada mulanya usaha tersebut dimulai dari
eksplorasi kemampuan individual, sehingga berkembang sebagai usaha-usaha keluarga. Na-
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mun kini sejalan dengan tuntutan pasar, sebagian besar usaha telah dikelola dengan man-
ajemen moderen. Hasil survai menunjukkan bahwa usaha jasa telematika lebih banyak di-
pasarkan pada daerah setempat di mana usaha dijalankan, sementara pasar luar negeri masih
sangat sedikit. Penguatan terhadap daya saing produk usaha jasa telematika Indonesia masih
sangat diperlukan agar mampu menembus pasar Internasional. Pelaku usaha jasa telematika
di Indonesia saat ini lebih banyak hanya menjadi bagian dari suatu kelompok kerja interna-
sional sehingga karya-karyanya belum dapat di-bundling dengan merek dagang Indonesia.

Meningkatnya perkembangan usaha jasa telematika tidak lepas dari semakin meningkat-
nya kebutuhan akses informasi dan telekomunikasi masyarakat, dan peningkatan kualitas dan
kuantitas kompetisi layanan dari para provider penyedia jasa telekomunikasi dan informasi.
Hal lain yang turut menunjang perkembangan ini adalah dijadikannya industri elektronika
dan telematika serta industri penunjang industri kreatif dan kreatif tertentu menjadi salah
satu klaster industri prioritas bagi pengembangan daya saing industri nasional yang tersinergi
dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pernyataan tersebut di atas ternyata tidak hanya terjadi di Negara berkembang seperti
Indonesia, namun juga terjadi di Eropa [8]. Pasar untuk perusahaan telekomunikasi telah
diuntungkan dengan adanya liberalisasi selama seperempat abad terakhir ini. Adanya in-
formasi ini memberikan peluang kepada pemerintah Indonesia untuk lebih progresif dalam
menggulirkan kebijakan yang mampu mendorong pengembangan pasar sector telekomunikasi
yang terintegrasi dengan teknologi informatika. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan-
perusahaan yang berencana untuk memasuki atau sudah di pasar ICT harus mengembangkan
strategi yang lebih baik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif [9]. Teknologi telematika
diakui sebagai alat kunci dalam proses manajemen, memiliki potensi yang luar biasa untuk
berkontribusi meraih keuntungan kompetitif yang berkelanjutan untuk bisnis [10]. Telematika
memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran terutama UKM
dalam sektor jasa untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi dan mendapatkan akses ke pasar
yang baru di dalam dan di luar negeri. Terkait hal tersebut [11] menegaskan bahwa pendidikan
berkelanjutan sangat diinginkan di semua bidang industri saat ini, tapi untuk informasi dan
teknologi telekomunikasi professional bersifat wajib.

Kata kunci dari pengembangan bisnis jasa telematika adalah bagaimana modal ICT itu
menjadi katalis bagi pengembangan bisnis berorientasi jasa. Hasil penelitian mengidenti-
fikasi dua jenis diferensiasi berorientasi layanan, berupa layanan untuk mendukung produk
(Services in Support of Product) dan layanan dalam mendukung tindakan klien (Services in
Support of Client Action [12]. Hasil penelitian [13] menemukan bahwa adopsi ICT dilakukan
oleh usaha yang beroperasi di lingkungan bisnis yang stabil, dengan kesiapan organisasi,
dukungan keuangan dan pemilik yang juga terlibat dalam adopsi ICT.

3.2 Penetapan Sektor Usaha Jasa Telematika Untuk Pengembangan

Fokus pengembangan sektor usaha jasa telematika diperlukan untuk memudahkan analisis
lanjut dapat menetapkan kompetensi inti usaha jasa telematika di Indonesia. Secara umum
sektor jasa usaha telematika dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni : 1) Usaha Jasa Bisnis;
2) Usaha Jasa Komunikasi ; dan 3) Usaha Jasa Edukasi. Rincian jenis usaha jasa telematika
disesuaikan dengan Permen Perindustrian No. 16/M-Ind/PER/7/2011[3].

Berdasarkan metode MSQA hasil agregasi penilaian pakar diolah lebih lanjut menjadi
atribut tingkat kepentingan pengembangan yang dikaitkan dengan kriteria penilaian (Gam-
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bar 6 dan 7). Pada kelompok Usaha Jasa Bisnis agregasi kepentingan paling memungkinkan
untuk dikembangkan yakni : 1) Pemrograman; 2) Reparasi Komputer; dan 3) Desain Khusus.
Perkembangan usaha software dan pemrograman di Indonesia mendapat dukungan baik se-
cara internal maupun eksternal. Usaha tersebut menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang
menjadi prioritas untuk dikembangkan. Penelitian [3] memastikan bahwa pengembangan in-
dustri telematika di Indonesia direkomendasikan pada industri software. Pada kelompok jasa
komunikasi setidaknya dua jenis usaha jasa yang perlu dikembangkan yakni : 1) Portal Web
dan 2) Hosting.

Gambar 6: Peta kepentingan pengembangan kelompok usaha jasa bisnis telematika

Gambar 7: Peta kepentingan pengembangan kelompok usaha jasa komunikasi telematika

Pada kelompok usaha jasa edukasi hanya diidentifikasi usaha jasa kursus, mengingat
jasa pendidikan formal telah dikelola secara khusus oleh Kementeria Pendidikan Nasional.
Hasil evaluasi pada usaha jasa edukasi memiliki tingkat kepentingan yang baik untuk terus
dikembangkan. Berdasarkan analisis MSQA dapat dipetakan usaha jasa telematika yang
potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sesuai dengan kelompok usahanya. Jenis industri
tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan kompetensi inti usahanya telematika
di Indonesia, sehingga arah pengembangannya menjadi lebih terpusat.
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4 KESIMPULAN

Proses liberalisasi bidang telematika memicu pemerintah untuk melengkapi perangkat per-
aturan dan perudang-undangan nasional yang terkait dengan strategi peningkatan daya saing
khususnya bidang jasa telematika. Hal ini didukung oleh perkembangan pasar jasa telematika
yang tidak hanya mencakup individu namun yang lebih potensial lagi adalah pasar berupa
korporasi baik institusi swasta, pemerintahan maupun organisasi lainnya. Berkaitan den-
gan proses peningkatan daya saing melalui maksimalisasi keunggulan komparatif, kompetitif
usaha dan bisnis komoditas unggulan kelompok usaha jasa telematika saat ini didominasi
kelompok usaha informatika secara khusus merujuk pada perancangan khusus dan pemro-
graman komputer, yang mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi dibanding jenis usaha
lainnya. Model manajemen usaha jasa telematika yang umumnya diawali dengan model man-
ajemen keluarga, seiring dengan perkembangan persaingan dan tuntutan pasar, telah berang-
sur dikelola secara modern dan profesional. Pasar yang digarap usaha jasa telematika lebih
banyak berfokus pada daerah setempat (domisili usaha), sementara pasar luar negeri masih
sangat sedikit. Penguatan terhadap daya saing produk usaha jasa telematika Indonesia masih
sangat diperlukan agar mampu menembus pasar Internasional. Pelaku usaha jasa telematika
di Indonesia saat ini lebih banyak hanya menjadi bagian dari suatu kelompok kerja inter-
nasional sehingga karya-karyanya belum dapat di-bundling dengan merek dagang Indonesia.
Fokus pengembangan untuk Kelompok Usaha Jasa Bisnis yang paling memungkinkan adalah
usaha jasa Pemrograman, Reparasi Komputer, dan jasa Desain Khusus lainnya. Perkemban-
gan usaha software dan pemrograman di Indonesia mendapat dukungan baik secara internal
maupun eksternal. Usaha tersebut menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang menjadi priori-
tas untuk dikembangkan. Kelompok Usaha Jasa komunikasi difokuskan pada pengembangan
jasa Pemrograman, Reparasi Komputer dan Desain Khusus. Pada kelompok Usaha Jasa
Edukasi penting untuk dikembangkan pada usaha kursus informatika yang mencakup soft-
ware, hardware, multimedia, robotika dan computer networking.
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Abstrak

Keamanan data pada cloud computing adalah sebuah isu baru di dunia teknologi
informasi khususnya pada teknologi komputasi awan. Hal ini dikarenakan data
yang diunggah ke cloud computing ditempatkan di server yang juga dimiliki oleh
orang lain. Sehingga perlu dilakukan teknik pengamanan data pada cloud comput-
ing. Penelitian ini bertujuan untuk mencari celah keamanan data pada cloud com-
puting sehingga dapat ditentukan teknik-teknik untuk meningkatkan keamanan data
tersebut. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan keamanan data
pada cloud computing adalah single sign on, enkripsi data, secure socket layer dan
menajemen bencana.

Kata kunci: cloud computing, keamanan data, single sign on, enkripsi data, secure
socket layer

1 PENDAHULUAN

Cloud computing (komputasi awan) adalah sebuah trend baru di dunia IT (information
technology). Menurut NIST cloud computing adalah sebuah model komputasi yang berfungsi
untuk saling berbagi sumber daya jaringan antar sumber daya komputer [7]. Sehingga den-
gan adanya cloud computing para pengguna dapat saling berbagi sumber daya komputer
menggunakan internet.

Keunggulan dari cloud computing adalah pengguna cuma harus terhubung dengan in-
ternet, semua aplikasi, platform dan infrastruktur semua nya tersedia di cloud computing.
Sehingga dalam cloud computing sangat efisien dalam sumber daya. Besaran biaya pun dapat
disesuaikan oleh pelanggan melalui mekanisme pay as you go, maka pelanggan hanya akan
membayar berdasarkan servis yang didapat jika tidak lagi digunakan maka pelanggan tidak
harus membayar jasa servis dari cloud service provider.

Namun dengan semakin berkembangnya cloud computing, isu keamanan data pada cloud
computing juga menjadi sebuah isu yang terus berkembang. Keamanan data adalah se-
buah hal yang sangat penting dikarenakan data akan diolah menjadi sebuah informasi yang
dibutuhkan oleh perusahaan atau pelanggan. Sehingga sistem keamanan data pada cloud
computing harus terus ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari celah keamanan pada cloud computing sehingga
dapat ditentukan teknik peningkatan sistem keamanan data pada komputasi awan.
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1.1 Perkembangan Cloud computing

Perkembangan cloud computing dimulai pada era ISP (Internet Service Provider) 1.0.
ISP menyediakan akses internet baik untuk perusahaan mapun perorangan. Pada masa awal
ini ISP menyediakan akses internet menggunakan jasa telepon dial-up. Setelah internet men-
jadi sebuah kebutuhan, ISP mulai mengembangkan layanan ke layanan email dan server
korporat, Masa ini disebut dengan ISP 2.0. Pengembangan ISP 2.0 dilanjutkan menjadi ISP
3.0 pengembangan dilakukan dengan menambah berbagai infrastruktur jaringan yang dapat
mensupport berbagai aplikasi seperti menyediakan data center dan storage gear. ISP 3.0
berkembang menjadi ASP (Application Service Provider) sehingga ISP tidak hanya menyedi-
akan akses internet tetapi juga menyediakan jasa aplikasi di internet. Masa cloud computing
dimulai dengan menyediakan berbagai jasa yaitu Software As A Service, Platform as a service
dan infrastructure as a service [9].

1.2 Karakteristik Cloud computing

Cloud computing memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah [5]

1. Scalable (Aggregate) cloud computing dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peng-
guna. Semakin besar kebutuhan pengguna maka cloud computing dapat menyediakan-
nya.

2. Elastic : cloud computing bersifat elastis, sehingga dapat naik dan turun sesuai dengan
kebutuhan pengguna.

3. Ubiquitous Access : cloud computing dapat diakses dari mana saja menggunakan
berbagai macam peralatan baik komputer, smartphone atau tablet komputer. Per-
alatan tersebut hanya memerlukan akses internet untuk dapat menggunakan cloud
computing

4. Complete Virtualization: walaupun terdiri dari banyak server, cloud computing harus
dapat di modifikasi dan mengembangkan aplikasi selayaknya hanya menggunakan satu
server. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas virtualisasi.

5. Relative Consistency : dikarenakan operasional cloud computing cukup kompleks, maka
infrastruktur cloud computing dapat dibagi menjadi infrastruktur-infrastruktur yang
kecil. Sehingga infrastruktur-infrastruktur tersebut harus dapat bekerja satu sama lain.

6. Comodity : cloud computing adalah tetap dianggap sebuah komoditi yang dapat
diperdagangkan seperti halnya komoditi-komoditi yang lain.

1.3 Layanan Cloud computing

Layanan pada cloud computing terbagi menjadi 3 yaitu Software-As-a-Service (SaaS),
Platform-As-a-Service (Paas), dan Infrastructure-As-a-Service (Iaas) [9]

1. Software As a service adalah salah satu layanan cloud computing dimana perusahaan
dapat menyewa software yang dibuat oleh vendor. Perusahaan hanya menggunakan
software pada saat yang dibutuhkan. Hal ini dapat menghemat pengeluaran dalam hal
lisensi dan penggunaan server.[9]
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2. Platform As a Service vendor penyedia layanan memberikan sarana kelengkapan pengem-
bangan kepada pengembang aplikasi [6]. Vendor memberikan platform komputer kepada
pengguna layanan sehingga pengguna tidak harus membeli platform yang mahal dalam
pengembangan aplikasi

3. Infrastruktur As a Service penyedia layanan memyediakan infrastruktur yang dibu-
tuhkan oleh pengguna. Pengguna dapat membayar penggunaan infrastruktur sesuai
dengan infrastruktur yang digunakan [6].

1.4 Penelitian Terkait

Salah satu penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Yuni
Fauziah [2]. Di dalam penelitian nya Fauziah menguraikan tinjauan keamanan sistem pada
teknologi cloud computing, penelitian tersebut lebih membahas keamanan dari teknologi sis-
tem cloud computing. Secara khusus penelitian ini lebih mengkaji sisi keamanan data dari
cloud computing.

2 PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review, dimana data-data yang digunakan
didapatkan dari jurnal dan penelitian dengan sejenis. Selanjutnya data dianalisis untuk
kemudian diolah.

2.2 Isu Keamanan Cloud Computing

Meski memiliki berbagai manfaat, cloud computing juga menyimpan berbagai permasala-
han. Permasalahan yang utama dalam cloud computing adalah masalah keamanan [8]. Kea-
manan data dan informasi dari pengguna cloud computing menjadi sangat riskan dikarenakan
data dan informasi tersebut di tempatkan di internet atau di cloud [8]. Hal ini didukung oleh
hasil survey tentang permasalahan dari cloud computing yang telah dilakukan oleh IDC.

Gambar 1: Cloud Security Issue (Sumber IDC.com)



56

Terlihat pada gambar diatas bahwa 87.5 % responden menjawab bahwa security (kea-
manan) adalah isu utama yang menjadi permasalahan pada cloud computing. Setelah itu
ketersediaan dan performance dari cloud computing yang menjadi tantangan yang harus di-
hadapi pada teknologi cloud computing. Selain dari itu penelitian yang dilakukan oleh Dutta,
Peng dan Choudhary juga menunjukkan bahwa data pelanggan menjadi sangat lemah kea-
manannya ketika diletakkan di internet atau di cloud [1]. Data pada tabel satu menunjukkan
hasil 10 jenis permasalahan keamanan data pada cloud computing.

Gambar 2: Isu keamanan data pada cloud computing [1]

Terlihat pada tabel diatas bahwa keamanan data dari perusahaan atau pelanggan akan
menjadi sangat rentan dirusak ketika diletakkan di cloud. Selain dari keamanan data pelang-
gan, cloud computing juga sarat permasalahan diantaranya adalah belum adanya hukum
yang mengatur mengenai data yang disimpan di cloud, kemampuan pengembalian data sete-
lah terjadi bencana, ketidaksediaan service, akses oleh user yang belum tidak diotentikasi dan
serangan denial of service.

2.3 Teknik Peningkatan keamanan data pada Cloud computing

2.3.1 User Authentication

Salah satu metode untuk menghindari pencurian akun pada cloud computing adalah
user authentication. Dengan metode ini setiap user yang akan masuk kedalam sistem harus
di otentikasi dengan menggunakan berbagai macam metode otentikasi diantaranya adalah
username dan password dan single sign on.

1. Username dan password Username dan password adalah metode paling sederhana un-
tuk melakukan otentikasi user. Dengan metode ini user harus memasukkan username
dan password yang benar. Username dan password yang dimasukkan oleh pengguna
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haruslah tersimpan di database penyedia cloud computing. Namun username dan pass-
word sangat rentan untuk dibajak. Sehingga pengguna harus senantiasa menjaga user-
name dan password yang dimiliki. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan
keamanan username dan password seperti tidak membagikan username dan password
kepada pihak lain, menggunakan kombinasi antara huruf angka dan simbol untuk user-
name dan password dan selalu

2. Single sign on Selain username dan password penyedia jasa komputasi awan juga da-
pat menggunakan metode single sign on. Dengan metode ini pihak penyedia mem-
percayakan identitas user kepada pihak ketiga yang disebut dengan identity provider.
Sehingga para pengguna yang akan menggunakan aplikasi komputasi awan akan di-
arahkan terlebih dahulu ke identity provider, jika identity provider dapat memberikan
otentikasi maka selanjutnya pelanggan tersebut akan diberikan otorisasi kedalam ap-
likasi cloud computing.

Adapun prinsip kerja single sign on adalah sebagai berikut[3]:

1. Pengguna mengirimkan permintaan untuk mengakses aplikasi.

2. SSO client akan meredirect permintaan browser client ke SSO server.

3. Pengguna menginput username dan password untuk di otentikasi oleh server.

4. Jika proses otentikasi benar maka SSO client akan mendapatkan sebuah tiket.

5. SSO client akan memvalidasi tiket yang didapat, jika pengguna dianggap sah.

6. Pengguna yang melewati proses ini akan berhak untuk mengakses informasi yang dise-
diakan.

2.3.2 Enkripsi Data

Selain keamanan data akun dari pengguna, keamanan data yang ditransfer kedalam sistem
cloud computing harus juga ditingkatkan keamanannya. Meskipun pembajak tidak dapat
masuk kedalam aplikasi cloud karena sistem otentikasi, namun pembajak dapat mengambil
data yang ditransfer melalui internet. Oleh karena itu data yang dikirim haruslah di enkripsi
sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan. Enkripsi
data dapat dilakukan pada sisi pengguna dan sisi server. Terdapat beberapa metode untuk
enkripsi data diantaranya adalah AES, DES, 3DES dan RSA.

2.3.3 SSL (Secure Socket Layer)

Setelah data yang ditransfer dapat diamankan dengan cara dienkripsi, namun untuk
meningkatkan keamanan nya maka jalur komunikasi data harus juga di amankan. Komu-
nikasi data pada jaringan komputer terjadi pada layer TCP / IP, untuk mengamankan jalur
ini SSL (secure socket layer) dapat digunakan. SSL bekerja melalui 3 tahap yaitu pada tahap
pertama server dan client berkomunikasi untuk menentukan sistem enkripsi yang akan digu-
nakan, selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pertukaran kunci data untuk enkripsi, kunci
yang digunakan adalah kunci public, Terakhir pengiriman pesan dilakukan menggunakan
kunci enkripsi yang telah ditentukan sebelumnya. [3]
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3 KESIMPULAN

Perkembangan cloud computing telah menjadi sebuah fenomena baru di dunia teknologi
informatika. Namun perkembangan cloud computing yang pesat tidak diimbangi dengan
peningkatan sistem keamanan dari cloud computing. Keamanan data adalah sebuah isu baru
di dunia cloud computing. Hasil riset membuktikan bahwa pencurian data di cloud computing
adalah isu yang paling ditakutkan oleh pengguna cloud computing. Oleh karena itu, para
penyedia jasa cloud computing harus dapat meningkatkan sistem keamanan data pelanggan
nya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti user authentication, SSL, dan
enkripsi data.

Penelitian mengenai sistem keamanan pada cloud computing harus senantiasa dilak-
sanakan khususnya di Indonesia, dikarenakan tingkat pengetahuan pengguna tentang kea-
manan data pada cloud computing di Indonesia masih sangat minim.
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Abstrak

Teknologi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna, teknologi yang da-
pat menghasilkan informasi yang dirangkum dalam sebuah data yang dapat di-
jadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi geografis
yang digunakan berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, menganalisis
dan menghasilkan data berefrensi geografis atau data geospatial, untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sum-
ber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lain-
nya. Sistem yang dibangun adalah dengan menggunakan server peta khusus yaitu
MapServer. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah dengan
menggunakan model spiral yang memiliki analisis resiko terhadap perancangan dan
pengembangan sistem. Hasil dan pengujian sistem ini adalah dengan menempatkan
titik koordinat letak BTS Indosat di Kota Palembang yang telah dibuat dalam format
ekstensi shapefile yang diintegrasikan dengan MapServer.

Kata kunci: Sistem informasi geografis, data spasial, mapserver, arcview

1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat berarti bagi semua kalangan, baik
dari segi pendidikan maupun sampai dunia bisnis, sehingga menuntut sumber daya manusia
yang siap untuk menghadapi perkembangan tersebut. Salah satu teknologi yang menjalani
perkembangan pesat adalah bidang informatika, dimana pengiriman informasi dan data dapat
dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.

Pada masa sekarang ketika segala sesuatu di dunia ini berkembang dengan sedemikian
pesatnya, informasi memegang peranan yang sangat penting diberbagai kalangan. Dalam
hal ini, informasi menjadi sebuah kebijakan dan dasar bagi seseorang untuk melakukan suatu
tindakan atau membuat sebuah keputusan. Salah satu dari sekian banyak jenis teknologi in-
formasi yang berkembang dengan memberikan suatu nilai tambah yang akan menyajikan dan
merepresentasikan keadaan geografis dari permukaan bumi adalah Geographic Information
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System (GIS) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Sistem Informasi Geografi
(SIG).

Sistem geografis ini dibangun dengan menggunakan mapserver sebagai server untuk menampilkan
data spasial dalam format shapefile. Mapserver memiliki mapscript yang akan menentukan
skala, titik koordinat sebuah peta menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk dapat
ditampilkan di browser.

2 TEORI PENUNJANG

2.1 Sistem Informasi Gerografis

Sistem Informasi geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memenip-
ulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer yang berfungsi untuk (1) Akusis idan veriikasi data, (2) Kompilasi data, (3)
Penyimpanan daya, (4) Perubahan dan updating data, (5) Manajemen dan pertukaran data,
(6) Manipulasi data, (7) Pemanggilan dan presentasi data, (8) Analisis data (Charter dan
Agtrisari,2002:6).

Menurut Richthhoffen, Geografis dalam ilmu yang mempelajari permukaan bumi, sedan-
gkan menurut Vidal dela Blache. Geografis adalah ilmu mengenai tempat-tempat yang sangat
memgkonsntrasikan diri pada kualitas-kualitas dan potensi-potensi suatu negara (Aziz dan
Pujiono, 2006 : 8).

Jadi, sistem informasi geografis adalah suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan
informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan antar muka yang berbasis komputer
dan sistem informasi geografis juga merupakan suatu sistem yang dapat merepresentasikan
unsur-unsur permukaan bumi dengan menggunakan beberapa layer.

2.2 ArcView

ArcView merupakan salah satu perangkat lunak desktop sistem information geografis dan
pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI (Environmental Systems Reasearch Institute).
Menurut Prahasta 2002, kemampuan-kemampuan perangkat lunak ArcView adalah sebagai
berikut :

1. Melakukan analisis statistik dan operasional-operasional matematis.

2. Menampilkan Informasi (basisdata) spasial maupun atribut.

3. Menjawab query spasial maupun atribut.

4. Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG.

5. Membuat peta tematik.

6. Customize aplikasi.

7. Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan menggunakan extension yang di-
tujukan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak SIG ArcView).
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2.3 MapServer

Mapserver merupakan aplikasi yang memungkinkan kita menampilkan data spasial (peta)
di web. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan di Universitas Minesotta, Amerika Serikat
untuk proyek ForNet (Sebuah proyek untuk manajemen sumber daya alam) yang disponsori
NASA (National Aeronautics And Space Administration).

Dukungan NASA dilanjutkan dengan dikembangkan proyek Terra SIP untuk manajemen
data lahan. Saat ini, karena sifatnya yang terbuka (opensource), pengembangan MapServer
dilakukan oleh pengembang berbagai negara. (Nuryadin,2005:1).

MapServer adalah satu paket instalasi server untuk menampilkan peta pada platform
Microsoft Windows dengan menyertakan komponen-komponen berikut :

1. Web server Apache.

2. PHP untuk pemrograman.

3. MapServer version 2.2, baik sebagai ektensi PHP (PHP/Mapscript).

4. Maplab, alat bantu visual yang dapat digunakan untuk manajemen peta (pengaturan
layer, pewarnaan, pemilihan simbol) serta menyusun file konfigurasi MapServer.

5. Chameleon, framework yang dapat menangani tampilan dan interaksi user dengan ap-
likasi MapServer.

6. Contoh aplikasi yang menggunakan MapServer, Gmap dan OGC Workshop (Nuryadin.
2005:30).

2.4 MapScript

Mapscript adalah antarmuka pemrograman MapServer dengan menggunakan beberapa
bahasa pemrograman. PHP/Mapscript juga disusun menggunakan pendekatan pemrograman
berorientasi objek (Object Oriented Programming, atau biasa disingkat OOP). Jadi pada saat
bekerja dengan PHP/Mapscript, maka akan bekerja dengan menggunakan berbagai kelas
(class), disamping beberapa fungsi dan variabel khusus (Nuryadin,2005:229-232).

2.5 Model Data Spasial

Model data merupakan kumpulan perangkat konseptual yang digunakan untuk mendeskrip-
sikan data, hubungan antar relasi data, semantik (makna) data, dan batasan mengenai data
yang bersangkutan (Prahasta,2002:109). Hingga saat ini, secara umum persepsi manusia
mengenai bentuk representasikan di dalam basis data sebagai raster atau vektor. Di dalam
kontek sini, sering digunakan terminologi model data sehingga untuk menyajikan entiti spasial
digunakan model data raster atau model data vektor.

3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah sebuah disiplin ilmu yang mengintegrasikan proses,
metode, dan alat alat bantu bagi perkembangan proses sistem yang akan dibangun. Dalam
perancangan sistem ini, penulis menggunakan metode pengembangan sistem Model Spiral
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(Spiral Model). Model Spiral merupakan pendekatan realistik untuk perangkat lunak yang
berskala besar, karena pada perangkat lunak yang dibangun merupakan suatu sistem yang
akan sangat sulit dikembangkan jika proses awal/proses tahapan yang ada pada model ini
tidak dijalankan dengan sangat baik.

3.2 Risk Analysis (Analisis Resiko)

Identifikasi resiko pada saat perancangan sistem merupakan tahapan yang harus dilakukan
dan dipertimbangkan dengan detil setelah melakukan tahap perencanaan. Strategi yang
efektif harus memiliki tiga gagasan yaitu : Menghindari resiko, monitoring resiko, manajemen
resiko dan perencanaan kemungkinan. Berdasarkan pemantauan dan audit resiko yang terjadi
dalam pembuatan GIS letak pemancar provider indosat di kota palembang adalah sebagai
berikut :

Gambar 1: Tabel Analisis Resiko

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan peta yang telah dibuat dengan arcview
ke dalam sebuah website menggunakan mapserver. Php/mapscript akan menampilkan data
spasial yang berformat *.shp (shapefile) ke dalam sebuah website, karena php/mapscript
dapat membaca data spasial yang mempunyai titik koordinat. Format *.shp merupakan satu-
satunya format GIS yang bisa diedit dan digunakan di dalam php/mapscript. Php/Mapscript
yang mempunyai banyak konfigurasi dalam penggunaannya hal ini merupakan salah satu
tahap awal dalam pengembangan GIS berbasis web. Sistem ini dijalankan menggunakan
server khusus yaitu menggunakan Ms4w (MapServer for Windows).
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4.1 Impelemtasi Perangkat Lunak (Software)

Dari setiap sistem yang di bangun akan melewati tahapan implementasi, baik itu secara
personal maupun secara menyeluruh terhadap user (pemakai). Pada Spiral Model terdapat
Customer evaluation yang merupakan feedback dari pengguna berdasarkan evaluasi Perangkat
Lunak pada fase engineering dan fase instalasi.

Gambar 2: Tampilan Peta Menggunakan MapServer dan MapScript

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa sistem informasi geografis dengan wilayah kota
palembang dengan titik koordinat letak BTS Indosat. Data spasial diberi titik koordinat
sesuai dengan letak BTS indosat yang ada di Kota Palembang, kemudian diberi infomasi pada
setiap titik BTS tersebut sehingga ketika dijalankan di browser menggunakan Mapserver titik
koordinat tersebut dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan.

5 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem informasi geografis yang telah dibangun
adalah sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun merupakan perangkat lunak yang sangat kompleks karena adanya
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suatu perpaduan aplikasi berbeda yang dikonfigurasi sehingga menjadi satu perangkat
lunak yang baik untuk digunakan, beberapa aplikasi-aplikasi pendukung tersebut yaitu
seperti Mapserver dan ArcView.

2. Sistem informasi geografis yang dibangun dengan menggunakan MapServer dengan
letak pemancar provider Indosat di Kota Palembang akan dapat membantu dan mem-
berikan suatu informasi yang spesifikasi mengenai letak pemancar/BTS (Base Transceiver
Base) provider Indosat khususnya di Kota Palembang.
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Abstrak

Arisitektur teknologi informasi berbasis cloud computing menjadi salah satu pil-
ihan model arsitektur pengembangan teknologi informasi bagi perguruan tinggi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, saat ini di Sumatera Se-
latan terdapat 100 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Analisis dan perancan-
gan arsitektur teknologi informasi berbasis cloud computing akan diterapakan bagi
seluruh universitas di Sumatera Selatan, untuk menyamakan standar pengembangan
teknologi informasi di masing masing universitas. Sehingga dengan adanya stan-
darisasi arsitektur teknlogi informasi ini akan memberikan dampak yang signifikan
dalam meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi di Sumatera Selatan untuk
mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Analisis dan perancangan akan
menggunakan metode TOGAF Architecture Development Method yang disesuaikan
dengan konsep cloud computing. Tahap pertama untuk proses analisis dilakukan
dengan mengumpulkan data dari masing masing universitas yang ada di Sumatera
Selatan dengan metode survei dan observasi. Selanjutnya dari data tersebut akan di
olah sehingga menghasilkan sebuah rancangan arsitektur teknologi informasi berbasis
cloud computing.

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Arsitektur teknologi informasi dalam suatu organisasi menjadi cetak biru (blue print) yang
menjelaskan bagaimana elemen teknologi dan manajemen informasi berkerja sama sebagai
satu kesatuan. Dengan demikian penerapan arsitektur teknologi informasi yang tepan akan
sangat membantu pencapaian tujuan organisasi, termasuk organisasi pendidikan.

Hadirnya teknologi terbaru yaitu Cloud Computing dalam dunia teknologi informasi mem-
berikan manfaat yang sangat besar dalam perancangan arsitektur teknologi informasi modern.
Arsitektur yang akan mampu menyesuaikan terhadap kebutuhan dan kedaan institusi pen-
didikan saat ini. Carl Hewitt [1] menyatakan bahwa cloud computing merupakan teknologi
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Gambar 1: Teknologi Cloud Computing

dimana sebagian besar proses dan komputasi terletak dijaringan internet, sehingga memu-
ngkinkan pengguna dapat mengakses layanan yang diperlukan dari manapun.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, saat ini di Sumatera Selatan terda-
pat 100 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Walaupun masing masing masing perguruan
tinggi tersebut memiliki otonomi untuk menyelenggarakan proses bisnisnya, namun pemer-
intah sebagai pembuat kebijakan telah membuat strandarisasi penyelenggaraan pendidikan
melalui UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang undang
tersebut, dinyatakan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa perguruan tinggi berkewajiban menye-
lenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi, secara umum
seluruh perguruan tinggi di Sumatera Selatan memiliki kemiripan proses bisnis. Kesamaan
karakteristik proses bisnis tersebut akan dijadikan dasar perancangan model arsitektur bagi
perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Seperti yang dikatakan oleh John Zachman[2] bahwa
enterprise architecture sudah bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu
kewajiban. Setiap perusahaan mencari tingkatan kinerja misi mereka. Enterprise architec-
ture[3] adalah satu praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya
perusahaan, investasi TI, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kiner-
janya. Untuk mencapai misi organisasi melalui kinerja optimal dari proses bisnis dengan
efisiensi lingkungan teknologi informasi (TI) maka penerapan enterprise architecture harus
dimasukan kedalam roadmap dari perusahaan[4]. Enterprise architecture menolong mengor-
ganisir dan memperjelas hubungan di antara tujuan strategis perusahaan, investasi, solusi
bisnis dan peningkatan kinerja terukur. Untuk mencapai peningkatan kinerja sasaran, en-
terprise architecture harus kuat dan sepenuhnya terintegrasi dengan area praktek lainnya
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termasuk perencanaan strategis, perencanaan modal dan investasi.
Dari tahun 2004 dan tahun 2005 bahwa ada kemajuan yang cepat didalam pengim-

plementasian enterprise architecture di negara-negara seperti India, Singapura dan Brazil.
Berdasarkan survei dari pada tahun 2003 enterprise architecture diterapkan yang paling
utama adalah untuk mengatur kompleksitas (managing complexity), memberikan peta jalan
(road map) tetapi lambat laun hanya dalam tempo 2 tahun yaitu pada tahun 2005 pener-
apan enterprise architecture berubah menjadi sarana untuk mendukung didalam pengambi-
lan keputusan (supports decision making) dan untuk mengatur portfolio TI bagi perusahaan
(manage IT Portfolio)[5]. TOGAF merupakan standar industri untuk metode pengembangan
arsitektur dan basis sumber daya yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap organisasi
yang ingin mengembangkan arsitektur perusahaan untuk digunakan di perusahaan sendiri.
TOGAF menyediakan berbagai metode dan tools untuk membantu perusahaan dalam mem-
persiapkan, mengembangkan, menggunakan dan memelihara arsitektur perusahaannya. TO-
GAF dibuat dan terus disempurnakan secara berkelanjutan berdasarkan best practice dari
berbagai perusahaan dan organisasi. TOGAF mendukung empat jenis arsitektur perusahaan,
yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Pengem-
bangan arsitektur berbasis cloud computing menjadi salah satu pilihan. 8]Perter Mell dan
Tim Grance dari National Institute of Standards and Technology (NIST), Information Tech-
nology Laboratory mendefinisikan cloud computing sebagai suatu model yang mempermudah
ketersediaan dan konfigurasi layanan baik berupa perangkat lunak, jaringan, server, media
penyimpanan maupun aplikasi. Suatu layanan dapat dipasang dan dihilangkan dengan mu-
dah[9]. M o d e l C l o u d computing memiliki lima karakteristik utama yaitu On-demand
self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity dan Measured Service.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dijadikan sebagai acuan menggunakan metodologi TOGAF Ar-
chitecture Development Method yang disesuaikan dengan konsep cloud computing.

Metodologi untuk desain arsitektur didalam TOGAF di sebut Architecture Development
Method (ADM) yaitu suatu proses yang menyeluruh, terintegrasi untuk mengembangkan
dan memelihara suatu enterprise architecture. ADM meliputi 9 tahapan dasar seperti pada
gambar dibawah ini yaitu:

1. Tahap persiapan (Preliminary Phase): Kerangka dan prinsip.

2. Phase A : Architecture Vision. Mendefinisikan scope, vision dan memetakan strategi
keseluruhan.

3. Phase B : Business Architecture. Mendeskripsikan bisnis arsitektur saat ini dan sasaran
dan menentukan celah (gap) di antara mereka.

4. Phase C : Information System Architecture. Mengembangkan arsitektur sasaran untuk
data dan aplikasi.

5. Phase D: Technology Architecture. Menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur yang
akan diterapkan pada tahapan kedepan.
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Gambar 2: Metodologi Penelitian

6. Phase E : Opportunities and Solutions. Mengembangkan strategi keseluruhan, menen-
tukan apa yang akan dibeli, membangun atau penggunaan ulang, dan bagaimana men-
erapkan arsitektur yang dideskripsikan di phase D.

7. Phase F : Migration Planning. Mendahulukan proyek dan mengembangkan migrasi
yang terencana.

8. Phase G : Implementation Governance. Menentukan persiapan untuk implementasi.

9. Phase H : Architecture Change Management. Memonitor sistem yang sedang berjalan
untuk kepentingan perubahan dan menentukan apakah untuk mengawali satu siklus
baru perlu pengulangan kembali ke tahap persiapan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Information System Architecture

Analisis terhadap Information System Architecture dilakukan untuk mengetahui aktivitas
sistem informasi meliputi arsitektur data dan aristektur aplikasi yang digunakan oleh pergu-
ruan tinggi. Arsitektur data fokuks kepada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan
fungsi bisnis, proses bisnis dan layanan bisnis.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat sembilan aplikasi sistem infor-
masi yang diterapkan oleh sebagai bersar perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan.
Aplikasi sistem informasi tersebut antara lain :

1. Sistem Informasi Akademik.
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2. Sistem Inforamasi Mahasiswa Baru.

3. Elearning.

4. Sistem Informasi Perpustakaan.

5. Sistem Informasi Laporan Akademik (EPSBED).

6. Sistem Informasi Alummni dan Karir.

7. Sistem Informasi Kurikulum.

8. Sistem Informasi Laboratorium.

9. Sistem Informasi Penelitian dan PPM.

Berdasarkan hasil pemetaan aplikasi sistem informasi di perguruan tinggi, terdapat beberapa
aplikasi yang termasuk kategori Support, yaitu : Sistem Informasi Kemahasiswaan, Sistem
Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Inventaris Barang, Sistem Informasi Keguangan,
Website, Blog, dan E-Mail. Aplkasi aplikasi tersebut cukup diperlukan di perguruan tinggi.

Pada Key Operation, terdapat sembilan aplikasi sistem informasi, yaitu : Sistem Informasi
Akademik, Sistem Inforamasi Mahasiswa Baru, Elearning, Sistem Informasi Perpustakaan,
Sistem Informasi Laporan Akademik (EPSBED), Sistem Informasi Alummni dan Karir, Sis-
tem Informasi Kurikulum, Sistem Informasi Laboratorium, Sistem Informasi Penelitian dan
PPM. Kesembilan aplikasi diatas merupakan aplikasi inti yang sudah seharusnya tesedia dis-
etiap perguruan tinggi. Jika salah satu atau beberap aplikasi tersebut tidak tersedia, maka
proses bisnis perguruan tinggi akan terganggu atau mengalami hambatan. Oleh karena itu,
sembilan aplikasi tersebut akan dijadikan layanan di dalam Cloud untuk penguruan tinggi
yang ada di Sumatera Selatan.

Pada kategori Strategic, terdapat tiga sistem informasi yaitu : Sistem Informasi Exec-
utive, Sistem Informasi Manajement Project, dan Knowledge Management System. Pen-
erapan sistem informasi tersebut akan meningkatkan daya saing (Competitive Advantages)
bagi perguruan tinggi. Sedangkan pada kategori High Potential terdapat Sistem Informasi
Pengembangan Karir Dosen (SIPKD).

3.2 Model Arsitektur Aplikasi

Setelah melakukan analisis terhadap kondisi perguruan tinggi di Sumatera Selatan, serta
memperhatikan Teknologi Informasi yang telah diterapkan, maka penulis mengusulkan Teknologi
Informasi Berbasis Cloud Computing untuk menjadi standar atau acuan pada penerapan
Teknologi Informasi. Arsitektur aplikasi berbasis cloud computing di perguruan tinggi menggam-
barkan bagaimana posisi aplikasi sebagai layanan yang akan diletakkan di cloud, serta bagaimana
hubungan antara aplikasi lain di luar cloud. Pada Gambar 4 dibawah ini, digambarkan posisi
aplikasi di dalam cloud computing dan hubungannya aplikasi yang berada di perguruan tinggi.
Antara perguruan tinggi dan cloud dihubungkan dengan menggunakan jaringan INHERENT.

Arsitektur aplikasi mempunyai tujuan untuk mendefenisikan aplikasi aplikasi yang diper-
lukan untuk mengelola data dan mendukung fungsi fungsi bisnis yang ada di perguruan
tinggi. Secara umum, langkah pemetaan hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis adalah den-
gan cara : 1) Menetapkan penggunaan aplikasi yang digunakan fungsi bisnis organanisasi
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Gambar 3: Arsitektur Aplikasi berbasis Cloud Computing

berdasarkan kebutuhan dari fungsi bisnis dengan meninjau proses bisnis dan data yang di-
gunakan, 2) Menentukan kebijakan penggunaan dan bagaimanan layanan yang ada didalam
aplikasi yang mendukung fungsi bisnis, 3) Mendukung analisis kesenjangan antara peran
aplikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi, 4) Menentukan peranan aplikasi dalam
mendukung fungsi bisnis dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan aplikasi kede-
panannya.

Aplikasi aplikasi yang menjadi Key Operation di tempatkan di Cloud Provider Perguruan
Tinggi Sumatera Selatan. Aplikasi aplikasi tersebut meliputi : Sistem Informasi Akademik,
Sistem Inforamasi Mahasiswa Baru, Elearning, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Infor-
masi Laporan Akademik (EPSBED), Sistem Informasi Alummni dan Karir, Sistem Informasi
Kurikulum, Sistem Informasi Laboratorium, Sistem Informasi Penelitian dan PPM. Cloud
Provider Perguruan Tinggi Sumatera Selatan terhubungan melalui jaringan INHERENT ke
masing masing perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan.
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Pada masing masing perguruan tinggi terdapat sistem informasi yang menjadi kategori
Support yaitu : Sistem Informasi Kemahasiswaan, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem
Informasi Inventaris Barang, Sistem Informasi Keguangan, Website, Blog dan E-Mail, seperti
pada Gambar 3.

3.3 Model Arsitektur Teknologi Informasi

Pada tahap ini dilakukan perancangan model arsitektur Teknologi Informasi berbasis
cloud computing. Perancangan dimulai dari menentukan konsep dasar teknologi yang akan
digunakan sampai alternatif teknologi yang diperlukan. Arsitektur teknologi dipandang se-
bagai pendefenisian platform teknologi yang akan digunakan untuk penyediaan lingkungan
aplikasi dalam mengelola data dan sebagai alat dalam mendukung fungsi bisnis yang ada di
perguruan tinggi.

Gambar 4: Arsitektur Teknologi Informasi Berbasis Cloud Computing

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penentuan prinsip platform teknologi yang
akan diguankan. Tujuannya agar pendefenisian teknologi lebih jelas dan terukur meliputi
perangkat keras, perangkat lunak dan komunikasi. Arsitektur teknologi yang dihasilkan bersi-
fat konseptual, sehingga bukan merupakn analisis secara detail, melainkan hanya memberikan
gambaran secara umum.

Perancangan arsitektur Teknologi Informasi yang dilakukan berbasis cloud computing.
Keberbasilan pengembangan Teknologi Informasi berbasis cloud computing sangat dipen-
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garuhi oleh teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah arsitektur teknologi pada model
arsitektur berbasi cloud computing untuk perguruan tinggi di Sumatera Selatan yang disusun
berdasarkan model pengembangannya, lihat Gambar 4.

Pada bagian infrastruktur as a servive, terdapat beberapa komponen teknologi yaitu :
hardware, software, network service dan infrastructure management. Komponen hardware
menyangkut komponen fisik seperti server, media penyimpanan, UPS dan komponen pen-
dukung lainnya seperti sumber listrik. Pada komponen software, terutama menyankut sistem
operasi berserta aplikasi pendukungnya, serta aplikasi virtual server yang memungkinkan
penyediaan spesifikasi server yang berbeda untuk setiap pengguna sesuai dengan kebutuhan
masing masing. Komponen network service mengatur layanan komunikasi data melalui
jaringan. Jaringan yang digunakan adalah jaringan INHERENT yang sudah tersedia se-
belumnya. Komponen terakhir adalah infrastructure management yang bertugas untuk men-
gatur penggunaan infrastruktur, termasuk informasi penggunaan infrastrukur.

4 KESIMPULAN

Model arsitektut teknologi informasi berbasis cloud computing dapat menjadi solusi dalam
meningkatkan layanan teknologi informasi berbasi cloud computing bagi seluruh perguruan
tinggi di Sumatera Selatan.

Dibawah ini beberapa aplikasi sistem informasi yang diletakkan di dalam cloud. aplikasi
sistem informasi tersebut antara lain :

1. Sistem Informasi Akademik.

2. Sistem Inforamasi Mahasiswa Baru.

3. Elearning.

4. Sistem Informasi Perpustakaan.

5. Sistem Informasi Laporan Akademik (EPSBED).

6. Sistem Informasi Alummni dan Karir.

7. Sistem Informasi Kurikulum.

8. Sistem Informasi Laboratorium.

9. Sistem Informasi Penelitian dan PPM.
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Abstrak

Perguruan Tinggi merupakan sebuah organisasi akademis, institusi yang memiliki
peran dan posisi strategis dalam pencapain tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa untuk insan indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai tu-
juan tersebut, perguruan tinggi juga membutuhkan dukungan Teknologi Informasi
dalam menjalankan kegiatan kegiatannya. Namun permasalahan-permasalahan fi-
nansial yang melanda, pemotongan anggaran teknologi informasi kemungkinan besar
terjadi dan berpengaruh pada bidang teknologi informasi di suatu universitas. Selain
itu terjadi perubahan secara terus menerus terkait kebijakan mengenai perguruan
tinggi. Oleh karena itu perguruan tinggi perlu mencari cara untuk mengotimalkan
efektivitas dan efisiensi dari semua operasional. Maka untuk mencapai tujuan per-
guruan tinggi yang didukung oleh teknologi informasi, perlu ada manajemen risiko
yang tepat untuk penerapan cloud computing guna meningkatkan performa perguruan
tinggi. Oleh karena itu pada penelitian ini, akan dirancang suatu model manajemen
risiko pada penerapan teknologi cloud computing untuk sistem informasi di pergu-
ruan tinggi dengan metode framework octave.

Kata kunci: Cloud computing, teknologi informasi, model manajemen risiko,framework
OCTAVE

1 PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan sebuah organisasi akademis, institusi yang memiliki peran
dan posisi strategis dalam pencapain tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa untuk insan indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pergu-
ruan tinggi juga membutuhkan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan kegiatan
kegiatannya.

Perkembangan teknologi informasi menjadi solusi yang inovatif, dinamis, dan memiliki
manfaat secara ekonomi, Teknologi tersebut yaitu cloud computing. Teknologi informasi
ini mampu menjawab masalah dan tantangan di atas yang dihadapi oleh perguruan tinggi.
Cloud Computing mengubah cara bagaimana layanan teknologi informasi disediakan dan
disebarkan, sehingga institusi memiliki kesempatan untuk mengakses informasi informasi
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pendidikan dan ilmu pengetahuan. Melalui teknologi informasi ini, diharapkan pendidikan di
perguruan tinggi mendapat performa optimal, karena institusi dapat lebih fokus pada proses
utama yang seharusnya dilakukan dibanding mengelola teknologi informasi secara ekstensif.

Disamping kebutuhan akan teknologi informasi, organisasi juga menghadapi beragam
peluang dan risiko yang mungkin mempengaruhi secara positif ataupun negatif terhadap
pencapaian tujuan mereka. Risiko juga muncul terutama ketika akan menerapkan suatu
teknologi informasi baru kedalam suatu organisasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Mirae dan
Andreecu (2011) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan untuk menggunakan cloud
computing perlu diperhitungkan risiko terkait implementasi solusi. Oleh karena itu agar dapat
menangani risiko risiko ini secara memadai, merupakan suatu prasyarat untuk merancang dan
menerapkan sistem manajemen risiko. Maka untuk mencapai tujuan perguruan tinggi yang
didukung oleh teknologi informasi, perlu ada manajemen risiko yang tepat untuk penerapan
cloud computing guna meningkatkan performa perguruan tinggi.

Risiko terkait TI merupakan suatu pengukuran kuantitatif dari kerugian atau kerusakan
yang disebabkan oleh ancaman (threat), vulnerability, atau oleh suatu kejadian (event: ma-
licious atau non malicious) yang berpengaruh pada kumpulan aset TI yang dimiliki oleh
organisasi. Menurut HM Treasury, mengidentifikasi dan menilai risiko (risiko turunan atau
yang melekat) serta merespon terhadap hal tersebut merupakan hal-hal yang termasuk dalam
manajemen risiko. Sedangkan COSO mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu proses,
yang dilakukan oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya, diterapkan
dalam pengaturan strategi dan di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidenti-
fikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar berada
di dalam risk appetite, untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan
entitas.

Kouns dan Minoli mendefinisikan manajemen risiko TI (manajemen risiko keamanan in-
formasi) sebagai proses untuk mengurangi risiko TI (proses adalah aktivitas yang berkelanju-
tan dan didefinisikan dengan baik). Manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan,
fundamental dan kompleks, sebagai bagian dari keamanan informasi. Kemudian National
Institute of Standards and Technology (NIST) sendiri mendefinisikan manajemen risiko seba-
gai proses yang memperkenankan manajer TI untuk menyeimbangkan biaya operasional dan
ekonomis untuk ukuran-ukuran protektif dan mencapai keuntungan pada kapabilitas misi
dengan menjaga sistem TI dan data yang mendukung misi organisasi mereka. Dari semua
pengertian yang ada, manajemen risiko merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam
menilai, memitigasi, dan mengevaluasi risiko. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektiv-
itas biaya yang dikeluarkan guna memastikan keamanan dari sistem teknologi informasi yang
digunakan pada organisasi. Sehingga semua aset TI yang dimiliki oleh organisasi aman dari
segala gangguan maupun ancaman yang dapat mengenainya.

Berbagai definisi mengenai cloud computing banyak diungkapkan oleh para ahli dan
peneliti, Perter Mell dan Tim Grance dari National Institute of Standards and Technol-
ogy (NIST), Information Technology Laboratory mendefinisikan cloud computing sebagai su-
atu model yang mempermudah ketersediaan dan konfigurasi layanan baik berupa perangkat
lunak, jaringan, server, media penyimpanan maupun aplikasi. Suatu layanan dapat di-
pasang dan dihilangkan dengan mudah. Model Cloud computing memiliki lima karakter-
istik utama yaitu On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid
elasticity dan Measured Service. Ada tiga model layanan yang ditawarkan oleh cloud com-
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puting, berdasarkan level abstraksi dari kemampuan yang disediakan dan model layanan dari
penyedia seperti yang terlihat pada Gambar 2, yaitu:

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS menyediakan sumber daya virtualisasi (komputasi, penyimpanan, dan komunikasi)
sesuai permintaan. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen ialah penyediaan
pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi fundamental lainnya,
sehingga konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak tertentu
meliputi perangkat lunak dan aplikasi.

2. Platform as a Service (PaaS)

Cloud platform menyediakan lingkungan agar pengembang bisa membuat dan menye-
barkan aplikasi tanpa perlu mengetahui jumlah processor atau jumlah memori yang
dibutuhkan oleh aplikasi tersebut [13].

3. Software as a Service (SaaS)

Kemampuan yang diberikan kepada konsumen ialah menggunakan aplikasi penyedia
yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat
klien, baik melalui antarmuka thin client, seperti web browser, atau antarmuka program
[14].

2 METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka penelitian yang dituangkan dalam diagram alir dibawah ini menggambarkan
proses penelitian yang akan ditempuh sekaligus menggambarkan penelitian secara keselu-
ruhan. Diagram alir ini memperlihatkan tahapan-tahapan proses penulisan yang akan di-
lakukan dari tahap awal sampai akhir.

Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OCTAVE Metodologi. Metode
OCTAVE-S ( The Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation for
Small Organizations) merupakan bagian dari metode OCTAVE yang disusun dan dikem-
bangkan sebagai metode analisis risiko untuk perusahaan kecil. Analisis risiko metode OCTAVE-
S dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut.

1. Fase 1 : Membuat profil ancaman berbasis aset (Build Asset-Based Threat Profile).

Fase ini merupakan evaluasi pada aspek keorganisasian. Pada fase ini tim analisis
mengidentifikasi Impact Evaluation Criteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi
tingkat risiko. Pada fase ini juga dilakukan identifikasi aset aset penting perusa-
haan dan evaluasi tingkat keamanan saat ini diterapkan oleh perusahaan. Tim analisis
memilih 3 (tiga) sampai (5) aset terpenting perusahaan yang akan dianalisis secara
mendalam. Hasil fase ini adalah pendefenisian kebutuhan keamanan informasi dan
profil ancaman untuk aset aset terpenting tersebut.

2. Fase 2 : Mengidentifikasi kelemahan infrastruktur ( Identify Infrastructure Vulnerabil-
ities).

Pada fase ini high level riview terhadap infrastruktur computer perusahaan dan berfokus
pada hal hal yang menjadi perhatian utama para pengelola infrastruktur. Tim men-
ganalisis bagaimana penggunaan ( konfigurasi, pengelolaan, dan lain-lain) infrastruktur
terutama yang berhubungan dengan aset aset terpenting (critical aset).
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Gambar 1: Kerangka Penelitian

3. Fase 3 : Membuat perancangan dan strategi keamanan (Develop Security Strategy and
Plans).

Pada fase ini dilakukan identifikasi risiko terhadap aset aset terpenting (critical assets)
dan memutuskan langkah langkah apa yang harus dilakukan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Risiko Metode OCTAVE pada Sistem Informasi Universitas
Bina Darma

Analisis yang dilakukan pada Sistem Informasi perguruan tinggi, kami telah megumpulkan
dan mengolah data berdasarkan wawancara dan kuisioner bagikan kepada pengelola sistem in-
formasi perguruan tinggi. Wawancara dan quisioner yang dibagikan digunakan untuk menge-
tahui kelemahan dari sistem informasi yang digunakan oleh perguruan tinggi serta mencara
solusi atas risiko risiko yang mungkin terjadi. Kuisioner yang dibuat menggunakan metode
OCTAVE terdiri dari tahap tahap berikut :

1. Membangun aset berbasis profile ancaman (Built asset-based Threat Profiles) yang
terdiri dari 2 proses, 6 aktifitas dan 16 langkah dimana proses pertamannya yaitu
mengidentifikasi informasi organisasi (Identify Orgazational Information) yang memi-
liki 3 aktifitas yaitu membangun kriteria evaluasi (Establish Impact Evaluation Criteria
), mengidentifikasi aset organisasi (Identify Organizational Asset ) dan mengevalu-
asi prakter keamanan organisasi (Evaluate Organizational Secrutity Practices) serta 4
langkah dan proses ke-duanya, membuat profile ancaman (Create Theart Profiles) yang
memiliki 3 aktifitas yaitu memilih aset kritis (Select Critical Asset), identifikasi kebu-
tuhan keamanan untuk aset kritis (Identify Security Requirements for Critical Asset)
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dan identifikas ancaman pada aset kritis (Identify Threat of Critical Asset) serta 12
langkah.

2. Mengidentifikasi kerentanan infrastruktur (Identify Infrastructure Vurnerabilities) yang
terdiri dari 1 proses, 2 aktifitas dan 5 langkah, prosesnya yaitu memeriksa perhitun-
gan infrastruktur yang berhubungan dengan aset kritis (Exmine Computing Infras-
tructure in Relation to Critical Asset) dan memiliki 2 aktifitas yaitu memeriksa jalur
akses (Examine Access Path) dan menganalisa proses terkait dengan teknologi (Analyze
Technology-Related Proceses) serta 5 langkah.

3. Mengembangkan strategi keamanan dan perancangan (Develop Security Strategy and
Plans) yang terdiri dari 2 proses, 8 aktifitas dan 9 langkah dimana proses pertamannya
yaitu : identifikasi dan analisis risiko (Identify and Analyze Risk) yang terdiri dari
3 aktifitas yaitu mengevaluasi dampak ancaman (Evaluate Impact of Threat), mem-
bangun kemungkinan kriteria evaluasi (Establish Probability Evaluation Criteria), dan
mengevaluasi kemungkinan ancaman (Evaluate Probability of Threat) serta 3 langkah.
Proses keduannya yaitu mengembangkan strategi perlindungan dan rencanan mitigasi
(Develop Protection Strategy and Mitigation) dan memiliki 5 aktifitas yaitu menggam-
barkan strategi perlindungan saat ini (Describe Current Protection Strategy), memilih
pendekatan mitigasi (Select Mitigation Approuch), Mengembangakan rencanan mit-
igasi risiko (Develop Risk Mitigation Plans ), Identifikasi perubahan untuk strategi
perlindungan (Identify Change to Protection Strategy) dan identifikasi langkah selan-
jutnya (Identify Next Step) serta 6 langkah.

Dengan metode OCTAVE yang terdiri dari 3 fase, 5 Proses, 16 Aktifitas dan 30 langkah
tersebut, diharapkan dapat membantu dalam penilaian dan pengukuran risiko pada pener-
apan cloud computing untuk sistem informasi di perguruan tinggi. Analisis dilakukan ter-
hadap quisioner yang telah di isi oleh pengguna dan pengelola sistem informasi perguruan
tinggi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan pada framework OCTAVE, ada-
pun kriteri tersebut adalah :

Penilaian :
Y ( sudah ada / diimplementasikan ) = 3
T ( belum ada / tidak diimplementasikan ) = 2
? tidak tahu/ragu-ragu = 1

Spotplight :
Green = Telah diimplementasikan dengan sangat baik sehingga belum memerlukan pen-
ingkatan.
Yellow = Telah diimplementasikan tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.
Red = Belum diimplementasikan.

3.2 Hasil Analisis OCTAVE pada Sistem Informasi di Unviersitas Bina
Darma

Analsis OCTAVE telah dilakukan terhadap sepuluh assessment point. Hasil analsis terse-
but antara lain :
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1. Security Policy pada perguruan tinggi berada pada spotplight YELLOW, ini me-
nunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan Security
Policy, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

2. Organizational Security pada perguruan tinggi berada pada spotplight YELLOW,
ini menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan
Organizational Security, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

3. Asset Clasification & Control pada perguruan tinggi berada pada spotplight YEL-
LOW, ini menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplemen-
tasikan Asset Clasification & Control, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

4. Personnel Security pada perguruan tinggi berada pada spotplight YELLOW, ini
menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan Per-
sonnel Security, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

5. Fhysical Environmental Security pada perguruan tinggi berada pada spotplight
YELLOW, ini menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengim-
plementasikan Fhysical Environmental Security, tetapi masih banyak yang harus dit-
ingkatkan.

6. Communication and Operations Management pada perguruan tinggi berada
pada spotplight YELLOW, ini menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi
telah mengimplementasikan Communication and Operations Management, tetapi masih
banyak yang harus ditingkatkan.

7. Access Control pada perguruan tinggi berada pada spotplight YELLOW, ini me-
nunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan Access
Control, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

8. System Development & Maintenance pada perguruan tinggi berada pada spotp-
light RED, ini menunjukkan bahwa sebagaian beser perguruan tinggi belum mengim-
plementasikan System Development & Maintenance dengan baik.

9. Business Continuity Management, pada perguruan tinggi berada pada spotplight
YELLOW, ini menunjukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengim-
plementasikan Business Continuity Management, tetapi masih banyak yang harus dit-
ingkatkan.

10. Compliance pada perguruan tinggi berada pada spotplight YELLOW, ini menun-
jukkan bahwa pada beberapa perguruan tinggi telah mengimplementasikan Compli-
ance, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan.

Hasil Analsis OCTAVE dengan Spotplight Status Sistem Informasi di Universitas Bina
Darma ditunjukkan pada Gambar 2.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
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Gambar 2: Hasil Analsis OCTAVE Sistem Informasi Universitas Bina Darma

Spotplight Status Sistem Informasi pada Universitas Bina Darma berdara pada posisi
YELLOW. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi telah diimplementasikan tetapi masih
banyak yang harus ditingkatkan.
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Abstrak

Aplikasi kamus istilah akuntansi adalah aplikasi yang dibuat pada smartphone untuk
memudahkan para professional di bidang akuntansi untuk melihat istilah akuntansi
yang ada. Aplikasi kamus istilah akuntansi memiliki fasilitas seperti, daftar istilaah
akuntansi berdasarkan bidang akuntansi yang ada, definisi dari setiap istilah serta
istilah akuntansi dalam bahasa asingnya. Penelitian ini melihat bagaimna hubungan
factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dengan Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT). Data dikumpulkan dari responden (mahasiswa dan
dosen program studi akuntansi Uiversitas Bina Darma) yang menggunakan aplikasi
kamus istilah akuntansi pada smartphone, dengan penyebaran kuisioner sebanyak
173 buah. Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa sebagian besar responden
memiliki tingkat performance expectancy, effort expentancy, social influence dan
facilitating condition yang cukup tinggi.

1 PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis IT sangat bervariatif,
salah satu kebutuhan adalah kebutuhan akan ketersediaan kamus dengan berbagai
kepentingan mulai dari kamus yang bersifat umum seperti kamus bahasa hingga kamus
istilah-istilah khusus seperti kamus politik, kamus ekonomi, kamus psikologi dan lainya.
Kamus Akuntansi merupakan Salah satu karnus yang di perlukan oleh masyarakat,
kamus istilah akuntansi yang saat ini banyak beredar dalam bentuk buku, namun
banyak penggunaannya menyulitkan karena pengguna harus mencari arti dan istilah
akuntansi secara manual, dsisi lain buku sangat sulit untuk dibawa dan tidak dapat di
update setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada Saat ini. Oleh
karena itu dibutuhkan ketersediaan kamus istilah akuntansi yang dapat memudahkan
semua orang mencari dan memahami arti istilah-istilah di dalam akuntansi dengan
mudah dan cepat dimana pun kita berada.

Smartphone sebagai produk mobile phone dewasa ini lebih berkembang dan lebih
diminat penggunaannya oleh masyarakat karena beragam fitur dapat ditampilkan un-
tuk memenuhi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat penggunannya.
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Kamus istilah akuntansi yang dibangun menggunakan smartphone dengan mempermu-
dah pihak pengguna dalam menggunakan kamus istilah akuntansi tersebut. Berdasarkan
penelitian terdahulu dengan judul Rancang Bangun Kamus Istilah Akuntansi pada
Smartphone dengan Metode Extreme Programming 1 telah menghasilkan sebuah ap-
likasi kamus istilah akuntansi yang bisa dilihat menggunakan smartphone di alamat
www.kamusistilahakuntansi.org. sebagai tidak lanjut dari penelitian sebelumnya maka
pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan analisis terhadap kamus istilah akun-
tansi tersebut menggunaka metode UTAUT.

Dari latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan analisis penerimaan ter-
hadap aplikasi kamus istilah akuntansi tersebut menggunakan metode Unified Theory
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Model Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT) merupakan teori yang berpengaruh dan banyak di-
adopsi untuk melakukan penelitian penerimaan pengguna (user acceptance) terhadap
suatu teknologi informasi UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. (2003)
menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terke-
muka menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT
adalah

1. Theory of Reasoned Action (TRA)

2. Technology Acceptance Model (TAM)

3. Motivational Model (MM)

4. Theory of Planned Behavior (TPB)

5. Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB)

6. Model of PC Utilization (MPCU)

7. Innovation Diffusion Theory (IDT), dan

8. Social Cognitive Theory (SCT).

UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam men-
jelaskan hingga 70 persen varian pengguna [2].

2 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model UTAUT yang lebih sederhana. Data dalam
penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data prier adalah data yang lang-
sung diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari
sumber-sumber yang telah ada 3. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa
dan professional akuntansi yang menggunakan aplikasi ini. Skala pengukuran construct
menggunakan skala numerik, dan metode pengukuran menggunakan skala penilaian
lima butir yang menyatakan secara verbal dua kutub penilaian yang ekstrem. Respon-
den diminta untuk mengisi ruang yang tersedia pada kuesioner untuk merefleksikan
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seberapa dekat sikap responden terhadap obyek diantara dua kutub penilaian yang
ekstrem.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi dan pro-
fessional di bidang akuntansi khususnya dosen program studi akuntansi yang menggu-
nakan aplikasi ini yang ada di Universitas Bina Darma. Data yang digunakan adalah
data mahasiswa dan dosen yang terdapat di https://forlap.dikti.go.id/ dengan total
populasi 474 orang yang terdiri dari 461 orang mahasiswa dan 13 orang dosen. Metode
pemilihan sampel adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: repon-
den adalah orang yang yang menggunakan aplikasi kamus istilah akuntansi menggu-
nakan smartphone. Bila jumlah populasi 474 orang responden dengan kesalahan 5%
maka jumlah sampelnya 173 orang responden, yang terdiri dari 5 orang dosen dan
168 orang mahasiswa. Variabel dalam penelitian ini meliputi Ekspektasi Kinerja (Per-
formance Expectancy), Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy), Faktor Sosial (Social
Influence) dan Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Conditions).

Skala pengukuran dalam jawaban kuisioner yang akan digunakan pada penelitian ini
adalah skala Linkert, dimana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator
variabel. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun
item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk keper-
luan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor 1-5 yang didefinisikan sebagai
berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1,

2. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2,

3. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3,

4. Setuju (S) diberi skor 4,

5. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua jenis statistik yang digunakan ketika penelitian, yaitu: statistik deskrip-
tif (descriptive statistics) dan statistik inferensi (inferential statistics). Statistik deskrip-
tif hanya menggambarkan data atau seperti apa data ditunjukkan, sementara statis-
tik inferensi mencoba untuk mencapai kesimpulan (bersifat induktif) dari data den-
gan kondisi yang lebih umum 4, misal: point estimation, confidence interval estima-
tion,hypothesis testing. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan den-
gan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data
berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi, etc),
distribusi, dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus probabilistik apapun .

Hasil perhitungan validitas data setiap variabel yang terdiri dari ekspetasi kin-
erja (x1), Ekspetasi Usaha (x2), Faktor Sosial (x3), Kondisi yang Memfasilitasi (x4)
dan Penerimaan Aplikasi Kamus Istilah Akuntansi (y). dengan membandingkaan rhi-
tung¿rtabel maka data valid, dengan taraf signifikasi (=005). Dari 173 responden
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Table 1: Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

0.771 0.78 4

Table 2: Item Total Statistics

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted

a1 11.7399 5.519 0.457 0.293 0.781

a2 11.6705 4.711 0.768 0.599 0.608

a3 11.4913 5.786 0.607 0.4 0.708

a4 11.7977 5.279 0.507 0.397 0.755

maka didapatkan rtabel sebesar = 0,1251. Berikut ini hasil perhitungan dengan meng-
gunakan software SPSS versi 20 setiap varibel yang ada.

1. Variabel Ekspetasi kinerja (x1)

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat reliability =0,780, sedangkan dari tabel
2 dapat di lihat rhitung setiap variable yang ada pada variabel ekspetasi kinerja lebih
besar dari rtabel. Sedangkan Hasil frekuensi variabel setiap dimensi ekspetasi kinerja
pada tabel 3 sampai dengan tabel 6.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung setiap dimensi lebih besar dari
rtabel ,misalnya untuk r hitung a1 0,457 sedangkan rtabel 0,125 maka data yang digu-
nakan valid.

Dari tabel diatas dapat kita lihat hasil perhitungan jawaban respoden terhadap per-
tanyaan setiap dimensi dari ekspetasi kinerja, hasil tersebut dapat dinarasikan sebagai
berikut:

1. Untuk dimensi a1 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 118 orang

Table 3: Tabel Frequency dan Persentase Jawaban Setiap Dimensi Variabel Ekspetasi Kinerja

Skala a1 a2 a3 a4

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%)

Sangat Tidak Setuju 14 8.1 6 3.5 3 1.7 6 3.5

Tidak Setuju 7 4 10 5.8 3 1.7 21 12.1

Ragu-Ragu 4 2.3 22 12.7 23 13.3 19 11

Setuju 118 68.2 93 53.8 93 53.8 88 50.9

Sangat Setuju 30 17.3 42 24.3 51 29.5 39 22.5

Total 173 100 173 100 173 100 173 100
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Table 4: Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

0.585 0.583 4

Table 5: Item Total Statistisc

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted

b1 10.9191 4.679 0.203 0.102 0.621

b2 10.7457 3.854 0.377 0.279 0.506

b3 10.6821 3.218 0.593 0.448 0.321

b4 10.8324 3.605 0.325 0.331 0.556

atau 68,2%, hal ini menunjukan bahwa aplikasi kamus istilah akuntansi membanti
dalam proses pembelajaran.

2. Untuk dimensi a2 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 93 orang
atau 53,8 % hal menunjukan bahwa dengan memanfaatkan kamus istilah akun-
tansi menggunakan smartphone membuat user lebih cepat memahami istilah
akuntansi yang ada.

3. Untuk dimensi a3 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 93 respon-
den atau sebesar 53,8% hal ini menunjukan bahwa dengan memanfaatkan kamus
istilah akuntansi menggunakan smartphone meningkatkan efektifitas pembela-
jaran istilah akuntansi.

4. Untuk dimensi a4 dimana responden yang menjawaban setuju sebanyak 88 re-
sponden atau sebesar 50,9% hal ini menunjukan bahwa dengan memanfaatkan
kamus istilah akuntansi menggunakan smartphone meningkatkan kualitas pem-
belajaran istilah akuntansi

2. Ekspetasi Usaha (x2)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat reliability =0,583, sedangkan dari tabel
5 dapat di lihat rhitung setiap variable yang ada pada variabel ekspetasi kinerja lebih
besar dari rtabel. Sedangkan Hasil frekuensi variabel setiap variabel ekspetasi usaha
pada tabel 6.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung setiap dimensi lebih besar dari
rtabel ,misalnya untuk r hitung b1 0,203 sedangkan rtabel 0,125 maka data yang digu-
nakan valid.

Dari tabel diatas dapat kita lihat hasil perhitungan jawaban respoden terhadap per-
tanyaan setiap dimensi dari ekspetasi usaha, hasil tersebut dapat dinarasikan sebagai
berikut:
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Table 6: Tabel Frequency dan Persentase Jawaban Setiap Dimensi dari variabel Ekspetasi Usaha
Skala b1 b2 b3 b4

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%)

Sangat Tidak Setuju 3 1.7 3 1.7 6 3.5 9 5.2

Tidak Setuju 14 8.1 23 13.3 6 3.5 15 8.7

Ragu-Ragu 63 36.4 24 13.9 50 28.9 50 28.9

Setuju 84 48.6 105 60.7 81 46.8 68 39.3

Sangat Setuju 9 5.2 18 10.4 30 17.3 31 17.9

173 100 173 100 173 100 173 100

Table 7: Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

0.665 0.671 4

1. Untuk dimensi b1 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 84 orang
atau 48,6%, hal ini menunjukan bahwa user mampu memahami dengan jelas apa
yang disampaikan dalam aplikasi kamus istilah akuntansi pada smartphone dalam
pembelajaran.

2. Untuk dimensi b2 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 105 orang
atau 60,7%, hal ini menunjukan bahwa user mampu menggunakan aplikasi kamus
istilah akuntansi pada smartphone dalam proses belajar mengajar.

3. Untuk dimensi b3 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 81 orang
atau 46,8%, hal ini menunjukan bahwa belajar menggunakan aplikasi kamus isti-
lah akuntansi mudah bagi user

4. Untuk dimensi b4 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 68 orang
atau 39,3%, hal ini menunjukan bahwa user mudah untuk mendapatkan aplikasi
kamus istilah akuntansi.

3. Faktor Sosial (x3)

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa tingkat reliability =0,671, sedangkan dari tabel
8 dapat di lihat rhitung setiap variable yang ada pada variabel ekspetasi kinerja lebih
besar dari rtabel. Sedangkan Hasil frekuensi variabel setiap variabel ekspetasi usaha
pada tabel 9.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung setiap dimensi lebih besar dari
rtabel ,misalnya untuk r hitung c1 0,437 sedangkan rtabel 0,125 maka data yang digu-
nakan valid.

Dari tabel diatas dapat kita lihat hasil perhitungan jawaban respoden terhadap
pertanyaan setiap dimensi dari factor sosial, hasil tersebut dapat dinarasikan sebagai
berikut:
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Table 8: Item Total Statistisc

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted

c1 10.6821 4.416 0.437 0.269 0.606

c2 11.4913 5.065 0.306 0.122 0.69

c3 10.9942 4.087 0.582 0.365 0.498

c4 10.9827 5.006 0.491 0.251 0.579

Table 9: Tabel Frequency dan Persentase Jawaban Setiap Dimensi dari variabel Faktor Sosial
Skala c1 c2 c3 c4

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%)

Sangat Tidak Setuju 10 5.8 9 5.2 6 3.5 3 1.7

Tidak Setuju 7 4 31 17.9 20 11.6 12 6.9

Ragu-Ragu 10 5.8 57 32.9 20 11.6 31 17.9

Setuju 86 49.7 64 37 97 56.1 109 63

Sangat Setuju 60 34.7 12 6.9 30 17.3 18 10.4

Total 173 100 173 100 173 100 173 100

1. Untuk dimensi c1 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 86 orang
atau 49,11%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilah akun-
tansi bagi mahasiswa adalah penting.

2. Untuk dimensi c2 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 64 orang
atau 37%, hal ini menunjukan bahwa orang-orang disekitar user mempengaruhi
perilaku user dalam pemanfaatan aplikasi kamus istilah akuntansi daam proses
belajar mengajar .

3. Untuk dimensi c3 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 97 orang
atau 56,1%, hal ini menunjukan bahwa dosen dan rekan kerja membantu user
dalam memanfaatkan aplikasi kamus istilah akuntansi dalam kegiatan belajar
dan mengajar

4. Untuk dimensi c4 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 109 orang
atau 63%, hal ini menunjukan bahwa teman-teman disekitar user membuat saya
memanfaatkan aplikasai kamus istilah akuntansi dalam proses belajar mengajar.

4. Kondisi yang Memfasilitasi (x4)

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa tingkat reliability =0,711, sedangkan dari tabel
11 dapat di lihat rhitung setiap variable yang ada pada variabel ekspetasi kinerja lebih
besar dari rtabel. Sedangkan Hasil frekuensi variabel setiap variabel Kondisi yang
Memfasilitasi pada tabel 12.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung setiap dimensi lebih besar dari
rtabel ,misalnya untuk r hitung d1 0,469 sedangkan rtabel 0,125 maka data yang digu-
nakan valid.
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Table 10: Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

0.706 0.711 4

Table 11: Item Total Statistisc

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted

d1 10.9075 5.061 0.469 0.359 0.657

d2 11.1387 4.888 0.567 0.442 0.602

d3 11.1908 4.62 0.503 0.35 0.636

d4 11.0173 4.796 0.441 0.253 0.677

Table 12: Tabel Frequency dan Persentase Jawaban Setiap Dimensi dari variabel Kondisi yang Mem-
fasilitasi

Skala d1 d2 d3 d4

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%)

Sangat Tidak Setuju 6 3.5 6 3.5 3 1.7 3 1.7

Tidak Setuju 7 4 6 3.5 27 15.6 22 12.7

Ragu-Ragu 31 17.9 58 33.5 44 25.4 36 20.8

Setuju 93 53.8 82 47.4 68 39.3 69 39.9

Sangat Setuju 36 20.8 21 12.1 31 17.9 43 24.9

Total 173 100 173 100 173 100 173 100
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Table 13: Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

0.889 0.894 7

Dari tabel diatas dapat kita lihat hasil perhitungan jawaban respoden terhadap
pertanyaan setiap dimensi dari Kondisi yang Memfasilitasi (X4), hasil tersebut dapat
dinarasikan sebagai berikut:

1. Untuk dimensi d1 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 93 orang
atau 58,3%, hal ini menunjukan bahwa user memiliki pengetahuan yang diper-
lukan untuk menggunakan aplikasi kamus istilah akuntansi pada samrtphone.

2. Untuk dimensi d2 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 82 orang
atau 47,4%, hal ini menunjukan bahwa user memiliku smartphone yang dapat
digunakan untuk membuka aplikasi kamus istilah akuntansi .

3. Untuk dimensi d3 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 68 orang
atau 39,3%, hal ini menunjukan bahwa user memiliki jaringan yang membantu
dalam menggunakan apliksi kamus istilah akuntansi.

4. Untuk dimensi d4 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 69 orang
atau 39,9%, hal ini menunjukan bahwa sangat dibuthkan koneksi layanan op-
erator yang memadai dalam penggunaan aplikasi kamus istilah akuntansi pada
smartphone.

5. Penerimaan Aplikasi Kamus Istilah Akuntansi

Pada tabel 13 dapat dilihat bahwa tingkat reliability =0,894, sedangkan dari tabel
14 dapat di lihat rhitung setiap variable yang ada pada variabel ekspetasi kinerja
lebih besar dari rtabel. Sedangkan Hasil frekuensi variabel setiap variabel Penerimaan
Aplikasi Kamus Istilah Akuntansi pada tabel 15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung setiap dimensi lebih besar dari
rtabel ,misalnya untuk r hitung e1 0,705 sedangkan rtabel 0,125 maka data yang digu-
nakan valid.

Dari tabel diatas dapat kita lihat hasil perhitungan jawaban respoden terhadap
pertanyaan setiap dimensi dari Penerimaan Aplikasi Kamus Istilah Akuntansi (Y),
hasil tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Untuk dimensi e1 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 84 orang
atau 48,6%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilaah akun-
tansi paada smartphone dalam proses belajar mengajar membuat user memahami
maateri yang disampaikan .
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Table 14: Item Total Statistisc

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted

e1 23.289 19.8 0.705 0.584 0.87

e2 23.1734 20.598 0.777 0.676 0.863

e3 23.2023 19.395 0.788 0.713 0.859

e4 23.1329 22.116 0.625 0.461 0.88

e5 23.2717 19.373 0.814 0.708 0.856

e6 23.3295 21.187 0.63 0.504 0.879

e7 23.6763 20.709 0.51 0.438 0.899

Table 15: Examples of writing table
Skala e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7

Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%) Freq (%)

Sangat Tidak Setuju 12 6.9 6 3.5 6 3.5 3 1.7 9 5.2 6 3.5 15 8.7

Tidak Setuju 0 0 3 1.7 13 7.5 0 0 4 2.3 6 3.5 19 11

Ragu-Ragu 30 17.3 17 9.8 13 7.5 31 17.9 25 14.5 33 19.1 30 17.3

Setuju 84 48.6 105 60.7 88 50.9 91 52.6 91 52.6 91 52.6 82 47.4

Sangat Setuju 47 27.2 42 24.3 53 30.6 48 27.7 44 25.4 37 21.4 27 15.6

Total 173 100 173 100 173 100 173 100 173 100 173 100 173 100

2. Untuk dimensi e2 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 105 orang
atau 60,7%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilah akun-
tansi pada smartphone dalam proses belajar mengajar memotivasi user untuk
membuat pengetahuan user bartambah .

3. Untuk dimensi e3 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 88 orang
atau 50,9%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilah akun-
tansi pada smartphone membuat pengetahuan bertambah.

4. Untuk dimensi e4 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 91 orang
atau 52,6%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilah akun-
tansi pada smartphone meningkatkan kesadaran belajar user.

5. Untuk dimensi e5 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 91 orang
atau 52,6%, hal ini menunjukan bahwa user merasa senang menggunakan aplikasi
kamus istilah akuntansi dalam proses belajar mengajar.

6. Untuk dimensi e6 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 91 orang
atau 52,6%, hal ini menunjukan bahwa penggunaan aplikasi kamus istilah akun-
tansi pada smartphone membuat user merasa nyaman.

7. Untuk dimensi e7 dimana responden yang menjawab setuju sebanyak 82 orang
atau 47,4%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan aplikasi kamus istilah akun-
tansi pada smartphone dalam proses belajar dan mengajar mempengaruhi peri-
laku belajar user.
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4 KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa UTAUT adalah alat yang berguna untuk men-
jelaskan penerimaan aplikasi kamus istilah akuntansi pada smartphone. Hasil analisis
deskriptif menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat ekspetasi kin-
erja (x1), ekspetasi usaha (x2), faktor sosial (x3), kondisi yang memfasilitasi (x4), dan
penerimaan aplikasi kamus istilah akuntansi (y) tergolong tinggi.
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Abstrak

The use of telecommunication media is closely related to the use of mobile operators,
where the majority of people now who have been using the telephone, utilizing the
services of the mobile operator as a medium. Based on data from the Indonesia
Stock Exchange (IDX) until the year 2010 there are 10 mobile phone companies who
are ready to compete. Ten companies are Telkom, Telkomsel (As and Sympathy),
Indosat (IM3 and Mentari), Exelcomindo, Hutchison (Three), Sinar Mas Telecom
(SMART), Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 (Fren), Natrindo Phones (Axist), and
Sampoerna Telecommunication (cheerful). In this study, the research object is the
operator 3 is selected as the product of PT. Hutchison. Three (3) is a GSM-based
operators who have quite a lot of consumers are among young people due to several
factors which are owned by incorporating a factor of three with another carrier. This
study investigated by distributing questionnaires to Bina Darma University students,
in this study SEM was used to analyze the relationship between value, quality, and
customer satisfication best score. SEM analysis will be used to determine the best
model on the student satisfaction index calculation uses three operators (3). The
method will be used in gathering data is judgment sampling method. The data was
collected by distributing questionnaires to the students. To analyze these data with
the help of SEM methods used AMOS software.

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, persaingan antar bisnis mulai bermunculan di segala sektor bis-
nisau bisnis skala besar, bisnis atau usaha skala kecil pun bersaing untuk menjadi pemenang.
Setiap usaha atau bisnis yang dilakukan perusahaan tertentu harus mampu memberikan
kepuasan kepada pelanggannya, ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu us-
aha atau bisnis tersebut. Bila kepuasan pelanggan tidak terpenuhi, maka tentu saja konsumen
akan berpindah ke merk lain yang lebih baik. Dalam hal ini bidang usaha yang memiliki



93

persaingan cukup ketat adalah usaha bidang operator seluler. Banyaknya perusahaan oper-
ator seluler membuat mereka harus berlomba untuk memenangkan persaingan dengan cara
menarik konsumen sebanyak banyaknya. Persaingan untuk menarik konsumen dapat kita
lihat di berbagai promo yang mereka tawarkan baik dari media cetak maupun elektronik. Be-
gitu banyak program promo yang ditawarkan kepada konsumen, mulai dari, internet gratis,
sms gratis, sampai percakapan gratis. Asumsi banyak pelanggan yang menginginkan tarif
murah dengan kualitas baik, membuat operator-operator berlomba melakukan strategi pe-
masaran yang baik untuk mempertahankan konsumen.

Banyak indikator dalam memenangkan persaingan ini, Salah satu indikator nya adalah
adalah kepuasan konsumen. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai tahun 2010
sudah ada 10 perusahaan operator telepon seluler yang siap bersaing. Sepuluh perusahaan
tersebut adalah Telkom, Telkomsel (As dan Simpati), Indosat (IM3 dan Mentari), Exelco-
mindo, Hutchison (Three), Sinar Mas Telecom (SMART), Bakrie Telecom (esia), Mobile-8
(Fren), Natrindo Telepon Seluler (Axist), dan Sampoerna Telecommunication (ceria). Dalam
penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang dipilih adalah operator 3 sebagai produk
dari PT. Hutchison. Three (3) merupakan operator berbasis GSM yang memiliki konsumen
yang cukup banyak di kalangan anak muda. Kepuasan pelanggan bagi operator Three (3)
harus terpenuhi, agar konsumennya tidak berpindah ke operator lain. Karena beberapa hal
tersebut, jelas bahwa analisis kepuasaan pelanggan perlu diadakan secara berkala oleh suatu
perusahaan, agar perusahaan tersebut mengetahui hal- hal apa saja yang harus diperbaiki
atau lebih ditingkatkan lagi untuk mempertahankan atau bahkan menambah jumlah kon-
sumen. Ada banyak cara untuk mengukur kepuasan pelanggan ini, diantara adalah dengan
pendekatan multiple logistic regression, structural equation modeling, partial least square
dan generalized maximum entropy Alamsyah, (2008). Namun demikian apa pun macam
dan bentuk pengukuran kepuasan pelanggan, umumnya menawarkan suatu pengukuran yang
menghasilkan suatu indeks kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan pelanggan dapat didefin-
isikan sebagai angka yang merepresentasikan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Adapun
model penelitian yang dikembangkan ditunjukan pada gambar 1.1:

Gambar 1: Model Penelitian

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Populasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Universitas Bina Darma
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2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Bina . Besarnya sampel di-
ambil berdasarkan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal (n) jika diketahui
ukuran populasi (N) pada taraf significansi (sebagai nilai konstan)adalah

n =
N

1 +Nα2

Maka akan di dapatkan jumlah sampel dari masing masing kategori responden jika nilai
N adalah jumlah populasi yang ada dan nilai taraf significant = 0.05.

2.3 Pengembangan Model

Model teknologi penerimaan yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 2.6. dengan panah
yang mewakili hubungan kausal. Sistem alternatif diwakili menggunakan satu set biner ”de-
sain fitur” Variabel. menurut model, sikap keseluruhan pengguna potensial terhadap meng-
gunakan diberikan dihipotesiskan menjadi penentu utama apakah dia benar-benar menggu-
nakannya.

kerangka pemikiran yang kembangkan sebagai berikut :

Gambar 2: Kerangka Pemikiran

2.4 Model perhitungan indeks kepuasan pelanggan

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model bersadarkan Indone-
sian Customer Satisfaction Indeks (ICSI). Dalam model ICSI, ada 3 hal yang membangun
kepuasan pelanggan yaitu (Irawan, 2003:22)

1. Satisfaction toward quality (kepuasan terhadap kulitas produk) Konsumen atau pelang-
gan akan merasa puas bila produk yang mereka gunakan berkualitas.

2. Satisfaction toward value. Komponen ini mengukur kepuasan terhadap harga den-
gan tingkat kualitas yang diterima. Konsumen tentu saja berharap uang yang telah
dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk telah sesuai dengan kualitas barangnya.

3. Perceived best. Komponen ini mengukur keyakinan bahwa merk yang mereka gunakan
adalah produk dengan kualitas terbaik. Jika digambarkan dengan diagram alur, maka
model tersebut digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3: Modelperhitungan indeks

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menurut Husein Umar (2005) dalam journal Wu. J & Liu.D
(2007) :

1. Pengamatan (Observasi) adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penga-
matan langsung kepada objek penelitian.

2. Wawancara langsung maupun tidak langsung kepada sumber-sumber data.

3. Kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan
pertanyaan kepada responden.

4. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dan laporan-laporan
yang ada di perusahaan dan memiliki elevansi dengan penelitian.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Hasil Responden

Pada penelitian ini disebarkan sebanyak 150 kuisioner dan digunakan dalam pengola-
han responden. Dari 150 responden yang mengisi kuisoner terdapat 21 kuisioner dianggap
tidak sah karena pengisian tidak sesuai dengan petunjuk pengisian, 28 kuisioner tidak kem-
bali kepada peneliti, sehingga hanya dapat dikumpulkan 101 kuisioner yang dianggap sah.
Kegiatan mengambil sampel ini dilkakukan pada bulan Maret 2014. Berdasarkan perhitungan
nya terdapat 78,22% responden wanita dan 21,78 % sisanya adalah responden laki-laki.

Gambar 4: Modelperhitungan indeks
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Table 1: Examples of writing table

PEMBAHASAN JAWABAN RESPONDEN

NO SOAL KE : HASIL JAWABAN KETERANGAN

SS S BS TS STS

1 PERT. 1 6,94% 43,56% 38,61% 5,94% 4,95% 100,00%

2 PERT. 2 5,94% 44,55% 41,58% 6,94% 0,99% 100,00%

3 PERT. 3 6,93% 34,65% 48,51% 8,92% 0,99% 100,00%

4 PERT. 4 9,90% 23,76% 42,57% 17,83% 5,94% 100,00%

5 PERT. 5 5,94% 46,53% 40,59% 6,94% 0,00% 100,00%

6 PERT. 6 2,97% 27,72% 43,56% 18,82% 6,93% 100,00%

7 PERT. 7 2,97% 19,60% 25,00% 30,66% 21,77% 100,00%

8 PERT. 8 7,92% 26,73% 54,46% 8,91% 1,98% 100,00%

9 PERT. 9 2,97% 19,80% 56,44% 15,84% 4,95% 100,00%

10 PERT. 10 6,93% 33,66% 50,50% 6,93% 1,98% 100,00%

11 PERT. 11 9,90% 29,70% 51,49% 5,94% 2,97% 100,00%

12 PERT. 12 10,89% 32,67% 47,53% 4,95% 3,96% 100,00%

3.2 Pembahasan Jawaban Responden

3.3 Output SPSS
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4 KESIMPULAN

Dari perhitungan diperoleh indeks kepuasan mahasiswa Bina Darma terhadap operator 3
sebesar 77,75%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Bina Darma secara keseluruhan telah
puas terhadap operator 3 yang selama ini mereka gunakan. Angka paling rendah dari perhi-
tungan adalah indeks best score yaitu 48,54%. Angka ini masih di bawah 50%, hal ini berarti
mahasiswa Bina Darma belum meyakinkan dirinya bahwa secara umum produk 3adalah pr
oduk terbaik dari semua produk operator seluler yang ada di Indonesia. Hal ini didukung
dengan profilisasi renponden di mana masih ada 48,51% responden yang menggunakan kartu
selain 3.

4.1 Saran

Perlu diadakan penelitian dengan variabel yang lebih kompleks lagi, sehingga nilai indeks
yang diperoleh semakin tepat. Misalnya, pada variabel laten quality diberikan pertanyaan
tentang kejernihan suara, keberadaan sinyal di berbagai tempat, fasilitas content yang baik.
Pada variabel laten value perlu ditambahkan kesesuaian tarif antar operator. Pada vari-
abel best score perlu ditambah variabel pelayanan di 3 center, akurasi perhitungan pulsa ke
operator lain, dsb
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Abstrak

Sistem Informasi Akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan
pengelolaan data-data Akademik dengan penerapan teknologi komputer baik hard-
ware maupun software. Sejalan dengan perkembangannya, kebutuhan akademik men-
jadi lebih kompleks karena kebijakan akademik di tiap-tiap lembaga pendidikan men-
galami perubahan. Pada pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pe-
rubahan ini tidak berlangsung secara keseluruhan sistem, akan tetapi perubahannya
mencakup pada mata pelajaran, penilaian, dan kurikulum. Hal ini bisa diatasi den-
gan cara menyimpan data-data yang diinginkan dalam basisdata. Sehingga apabila
terjadi perubahan kebijakan kedepannya, yang perlu dilakukan cukup merevisi basis-
data.

Kata kunci: sistem informasi akademik, hardware, software, basisdata

1 PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini terutama bagi Akademi yang dikelola oleh pihak pemerin-
tah, menuntut pihak pengelola untuk mengembangkan atau membangun sistem informasi
dalam membantu aktifitas bisnis untuk mencapai tujuan organisasi dan sebagai pelayanan
bagi stakeholder terutama yang berhubungan dengan data, informasi, teknologi dan aplikasi.
Pengelolaan terhadap data dan informasi yang baik akan memberikan akses yang luas ter-
hadap jaringan data yang terhubung secara global. Pembangunan dan pengembangan sistem
informasi ini harus selaras dan sesuai dengan arah strategi sistem informasi akademik, banyak
kasus pengelolaan sistem informasi mengalami kegagalan dalam mencapai sasaran (objective)
organisasi karena pemanfaatan ini berjalan tidak sesuai dengan arah dan tujuan serta kebu-
tuhan Akademi (organisasi).

Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang tempat penulis melakukan penelitian
data-data akademik seperti data siswa, absensi siswa, data tugas, data nilai ulangan harian,
data ujian tengah semester, data ujian akhir semester dan data nilai ekstrakurikuler yang
didapat dari siswanya diinput dengan cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel sementara
untuk laporan berupa Rapor siswa menggunakan Microsoft Word yang kemudian di mail
merge ke data source yang telah dibuat dalam Microsoft Excel. Nilai yang didapat dari
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hasil siswa mengerjakan tugas, praktek (kalo ada), ulangan harian, ujian tengah semester
dan ujian akhir semester serta absensi kemudian diolah oleh guru pengampu mata pelajaran
dalam format form penilaian yang sudah di siapkan oleh staff kurikulum. Selanjutnya guru
pengampu mata pelajaran akan menghitung nilai akhir pelajaran yang dibuat dua rangkap.
Rangkap pertama diserahkan kepada wali kelas, rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Wali
kelas menerima hasil nilai akhir pelajaran dari guru pengampu mata pelajaran kemudian
menghitung nilai rapor dengan cara memasukkan nilai per mata pelajaran ke dalam format
leger yang telah dipersiapkan oleh staff kurikulum dalam format aplikasi Microsoft Excel
yang terdiri dari data siswa, leger semester, leger peringkat. Kemudian data tersebut di
mail merge ke dalam aplikasi Microsoft Word berupa dokumen Rapor. Dalam prakteknya
pengisian data seperti ini banyak sekali mengalami kendala baik dalam pengisian format
legger maupun dalam pengisian data Rapor sehingga wali kelas seringkali mengalami kesulitan
dalam pengisian datanya. Dari permasalahan yang saat ini terjadi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Palembang dalam hal ini berhubungan dengan hal-hal dibawah ini:

1. Belum terintegrasinya data-data yang ada pada Tata Usaha, Wakil Kepala bagian
Kurikulum, Wakil Kepala bagian Kesiswaan, Wakil Kepala bagian Humas dan Wakil
Kepala bagian Sarana dan Prasarana yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Palembang

2. Arsitektur sistem informasi yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang
belum tersusun dengan baik.

1.1 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka penulis membuat beberapa
rumusan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem informasi akademik yang dapat dipahami dan diterima
oleh seluruh stakeholder sehingga sistem informasi yang ada di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Palembang menjadi lebih baik.

2. Bagaimana membangun sistem informasi akademik yang dapat mengintegrasikan data
seluruh proses akademik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang

1.2 BatasanMasalah

Dalam hal ini penulis membuat aplikasi sistem informasi akademik dibatasi dan difokuskan
pada administrasi sistem penilaian siswa atau buku Rapor.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk membangun sistem informasi akademik yang dapat dipahami dan diterima oleh
seluruh stakeholder sehingga sistem informasi yang ada di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Palembang menjadi lebih baik.

2. Untuk membangun sistem informasi akademik yang dapat mengintegrasikan data selu-
ruh proses akademik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Menyediakan informasi akademik yang lengkap dan terintegrasi untuk meningkatkan
kualiltas pengelolaan sekolah

2. Membuka seluas-luasnya akses informasi akademik sekolah yang factual bagi masyarakat,
sehingga sekolah mendapatkan umpan balik positif dalam meningkatkan mutu pen-
didikan secara terus menerus

3. Menyediakan sistem pengendalian mutu sekolah yang memiliki standarisasi pengukuran
dan dapat diakses secara transparan oleh berbagai pihak berwenang, seperti pemerin-
tah, orang tua, komite sekolah

4. Mengelola media komunikasi dan kolaborasi bagi komunitas pendidikan

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Web

Web adalah suatu ruangan yang dapat menampung informasi dalam jaringan internet
pada sebuah browser, dengan menambahkan kemampuan untuk mengolah kode-kode ter-
tentu yang secara umum dinamakan tag-tag (delimiter) dan kemampuan untuk dapat mel-
oncat (link) dari halaman satu ke halaman yang lainnya pendapat ini dijelaskan dalam buku
Setiawan (2007:15).

2.2 Definisi Sistem Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen sebuah keputusan. Se-
buah informasi tidak terlepas dari sebuah sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan
oleh Robert A. Leitch dan K. Roscob Davis adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang diperlukan.

Sistem Informasi terdiri atas komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building
block), yang terdiri atas komponen input, komponen model, komponen output, komponen
teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen
kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk
suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Sistem Informasi terdiri atas elemen-elemen yang
berupa dari orang , prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer
dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik.

2.3 Definisi Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelo-
laan data-data Akademik dengan penerapan teknologi komputer baik hardware maupun soft-
ware. Hardware (perangkat keras) adalah peralatan-peralatan seperti komputer (PC maupun
Laptop), printer, CD, ROM, Harddisk, Handphone dan sebagainya. Sedang software (perangkat
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lunak) merupakan program komputer yang memfungsikan hardware tersebut, sehingga selu-
ruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam
pengelolaan manajemen dalam sebuah organisasi.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Pemodelan Bisnis (Business Modeling)

Pemodelan bisnis adalah studi tentang organisasi/ perusahaan. Selama proses pemodelan
bisnis, kita melakukan pemeriksaan struktur organisasi/ perusahaan dan bagaimana mereka
saling berhubungan. Kita juga melakukan pemeriksaan pada aliran-aliran kerja (workflow)
dalam perusahaan. Alasan utama melakukan pemodelan bisnis adalah untuk memahami
organisasi, sistem yang saat ini bekerja di organisasi yang bersangkutan, serta perangkat
lunak yang saat ini dimilikinya.

Dalam Pengembangan Sistem Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Palembang akan digunakan UML (Unified Modeling Language) sebagai bahasa pe-
modelannya. Pemodelan bisnis ini akan sangat membantu dalam memahami konteks dari
sistem yang akan dikembangkan. Pemodelan bisnis juga memiliki konsekuensi pada kesuk-
sesan (atau kegagalan) proyek perangkat lunak.

Aktivitas Pemodelan Bisnis pada pengembangan Sistem Akademik Sekolah Menengah
Atas Berbasis Web Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang akan
menggunakan Diagram Use Case Bisnis, Diagram Aktivitas Bisnis, dan Diagram Objek Bis-
nis.3.1.2 Kebutuhan (Requirements)

Implikasi dari aktivitas dalam pembuatan model kebutuhan dapat terlihat dalam sekema
berikut:

Tujuan dari model kebutuhan adalah:

1. Mengarahkan development agar sesuai dengan sistem. Tugas lainnya agar fokus dalam
pembangunan sistem yang benar.

2. Membatasi apa yang boleh dan tidak dilakukan sistem.

(a) Persetujuan diantara customer (termasuk user) dan organisasi pengembangan.

(b) Dalam bahasa customer/user.

3. Tugas-tugas.

(a) Daftar kandidat kebutuhan.

(b) Memahami konteks sistem.

(c) Memahami kebutuhan fungsional.

(d) Memahami kebutuhan non fungsional.

(e) Validasi kebutuhan.

Dalam aktivitas Kebutuhan (requirements) pada Pengembangan Sistem Akademik Seko-
lah Menengah Atas Berbasis Web Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palem-
bang.
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3.2 Analisis dan Perancangan (Analysis and Design)

3.2.1 Analisis(Analysis)

Hubungan Requirements dengan Analysis dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1: Hubungan Requirements dengan Analysis

Model Analisis merupakan analisa class-class dan/atau subsistem yang terdiri dari :

1. Fokus pada kebutuhan fungsional

2. Konseptual, granularity yang besar Model desain akan mempunyai elemen model

3. Minimal interface operasi Definisi responsibilities (textual)

4. Atribute pada high level

5. Relasi konseptual

6. Boundary (interaksi dengan actor), control (koordinasi, sequencing,transaksi) atau en-
tity (long-lived real-life object atau event) class-class.

Dalam aktivitas Analisis (Analysis) pada pengembangan sistem informasi pelayanan statis-
tik terpadu pada Pengembangan Sistem Akademik Sekolah Menengah Atas Berbasis Web
Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang akan menggunakan Diagram
Squence.

3.2.2 Perancangan (Design)

Aktivitas pada saat desain meliputi:

1. Menentukan bentuk sistem arsitektur yang memenuhi semua kebutuhan.

2. Memahami isu pada kebutuhan non-fungsional dan batasan teknologi.

3. Mengidentitaskan subsistem (semua struktur, requirement, interface, class-class) yang
membolehkan implementasi konkuren.

4. Membuat abstraksi yang tak terlihat pada implementasi sistem.

5. Implementasi menambah isi ke arsitektur yang stabil.

6. Menyediakan visualisasi implementasi.
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Dalam aktivitas Desain (Design) pada Pengembangan Sistem Akademik Sekolah Menen-
gah Atas Berbasis Web Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palembang akan
menggunakan Diagram Squence.

3.2.3 Implementasi (Implementation)

Tugas-tugas pada tahap implementasi meliputi :

1. Implementasi desain dalam komponen-komponen source code, script, binary, executable,
dsb.

2. Sempurnakan arsitektur.

3. Rencanakan integrasi sistem pada setiap iterasi. incremental : kecil dan langkah yang
teratur.

4. Distribusi sistem: petakan komponen ke node-node.

5. Implementasi class-class desain dan subsistem.

6. Komponen-komponen unit testing.

7. Integrasi komponen-komponen (compile dan link ke dalam satu atau lebih executable)
untuk integrasi dan pengujian sistem.

3.2.4 Pengujian (Testing)

Aktivitas yang dilakukan meliputi :

1. Verifikasi hasil dari implementasi dengan testing setiap pembangunan

2. Rencanakan pengujian pada setiap iterasi

(a) Pengujian integrasi untuk setiap pembangunan dalam iterasi

(b) Pengujian sistem untuk akhir iterasi

3. Test design dan implementasi dengan membuat

(a) Kasus-kasus test untuk menentukan apa yang akan diuji

(b) Prosedur-prosedur pengujian yang menentukan bagaimana melakukan pengujian

(c) Komponen pengujian yang executable untuk mengotomasi pengujian

4. d. Lakukan pengujian dan secara sistematis menangani hasil pengujian Pembangunan
yang cacat dikirim ke workflow yang lain (misalnya perancangan dan implementasi)
untuk perbaikan kecacatan



105

3.3 Alat Penelitian

Perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah :

1. Embarcadoro XE5 Untuk desktop Developmnet

2. Android SDK bundle windows x86 20130522, untuk pengembang aplikasi android.

3. Android Development Tool, sebagai plugin android

4. Mobile Conolit Untuk Hosting APP dan Web Development

5. XAMPP Untuk server interface development dan MySql

6. Google Developer

7. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate

8. Android OS

9. Bahasa Pemrograman Java

10. HTML 5

11. PHP

3.4 Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan
kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan,
maka penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang
berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematik mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel
yang terlibat didalamnya, kemudian di interprestasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-
literatur yang bertujuan untuik memberikan gambaran yang cukup jelas atas masalah yang
diteliti. (Sugiyanto,2007:13).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Kristanto (2008 : 51), Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan
data dan informasi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data sebagai
berikut :

1. Metode Observasi

Dalam hal ini yang akan dilakukan adalah melihat serta mempelajari permasalahan
yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti.

2. Metode Studi Pustaka

Metode yang dilakukan adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam
pendefenisian masalah melalui buku-buku, internet.
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3.6 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem menggunakanpemodelan perangkat lunak dengan waterfall
seperti terlihat pada Gambar 3.1, yang meliputi beberapa proses diantaranya:

1. System / Information Engineering

Merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu proyek, dimulai
dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua elemen yang diperlukan sistem dan
mengalokasikannya kedalam pembentukan perangkat lunak.

2. Analisis

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pem-
buatan perangkat lunak.

3. Design

Tahap penerjemahan dari data yang di analisis kedalam bentuk yang mudah di mengerti
oleh user.

4. Coding

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang ke dalam
bahasa pemrograman tertentu.

5. Pengujian

Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun.

6. Maintenance

Tahap akhir dimana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat mengalami perubahan-
perubahan atau penambahan sesuai dengan permintaan user.

Gambar 2: Pengembangan Sistem dengan Waterfall

Untuk menganalisa dan merancangnya menggunakan metode berorientasi objek yaitu
menggunakan alat bantu (tools) Unified Modelling Language (UML).

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:
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1. User Requirement/Fact Finding

Tahap ini penulis akan mengidentifikasi kebutuhan pemakai dengan menganalisis sistem
yang sedang berjalan.

2. Analisis Sistem menggunakan metode berorientasi objek

Tahap ini ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:

(a) Mengidentifikasi skenario objek-objek, yaitu dengan membuat skenario dari hasil
user requirement

(b) Memilih kelas-kelas dan objek-objek yang berasal dari user requirement

(c) Mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek

(d) Mengidentifikasi struktur dan hirarki kelas-kelas

(e) Membangun model keterhubungan kelas dan objek

3. Desain Sistem menggunakan metode berorientasi objek Tahap ini ada beberapa kegiatan
yang akan dilakukan berdasarkan analisis sistem yang telah dibuat, yaitu:

(a) Membuat use case diagram

(b) Membuat activity diagram

(c) Membuat sequence diagram

(d) Membuat class diagram

4. Prototyping

Sebuah prototype adalah sebuah contoh penerapan sistem yang menunjukkan keter-
batasan dan kemampuan fungsional utama dari sistem yang diusulkan. Setelah prototype
dibangun, maka disampaikan kepada konsumen untuk di evaluasi. Prototype membantu
konsumen menentukan bagaimana fitur berfungsi dalam perangkat lunak akhir. Konsumen
memberikan saran dan perbaikan pada prototype. Tim pengembang menerapkan saran di pro-
totype baru, yang sekali lagi di evaluasi oleh konsumen. Proses berlanjut sampai konsumen
dan tim pengembang memahami persyaratan yang tepat dari sistem yang diusulkan. Ketika
prototype akhir telah dibangun, persyaratan-persyaratan dianggap telah selesai. (NIIT : 16)

Prototype dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Throwaway prototypes, prototype yang akhirnya dibuang dari pada menjadi bagian
dari perangkat lunak yang dikirim. Contoh prototype ini termasuk layar smock-up dan
storyboard

2. Evolutionary prototype, prototype yang berkembang ke dalam sistem akhir melalui
penggabungan iterative umpan balik pengguna.

Dalam hal ini, tipe prototype yang dipakai adalah throwaway prototypes.
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Abstrak

Pada Tesis ini akan dirancang sebuah sistem pembelajaran e-learning berbasis web-
site dimana analisa perancangan web menggunakan Metodologi WebML yang meru-
pakan salah satu metode dari Web Engineering. Sistem ini memungkinkan untuk
melakukan proses belajar mengajar melalui internet sebagai pusat belajar. Pemba-
hasan yang dilakukan pada Tesis ini adalah bagaimana mengoptimalisasi perancan-
gan sistem E-learning dengan metode WebML (Web Modelling Language). Analisa
kebutuhan sistem menggunakan metode PEST dan SWOT. Dalam kegiatan pembe-
lajaran dengan metode konvensional di kelas dengan menggunakan media manual
seperti kapur dan papan tulis mulai dirasa membosankan oleh para siswa sehingga
diciptakanlah sebuah E-learning yang dibuat untuk mata pelajaran yang termasuk
dalam latihan soal. Dalam E-learning ini akan dibangun berbagai macam fasilitas
yaitu chat, forum, serta dapat mendownload materi dan tugas. E-learning seko-
lah ini bertujuan membantu dalam pembelajaran siswa sekolah di STMIK-MURA
Lubuklinggau. E-learning dapat membantu guru untuk menyampaikan materi, tugas
serta dapat memberikan latihan soal untuk pembelajaran siswa.

1 PENDAHULUAN

Teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk berbagai tujuan, antara lain agar
aktifitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efiktif, dan efisien. Salah satu bidang
teknologi yang mengalami perkembangan dengan cepat dan kontinu adalah Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa media TIK yang banyak digunakan adalah
telepon/ telepon genggam, computer, TV, dan radio.

Wujud perkembangan TIK dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan, salah
satunya bidang pendidikan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya pendidikan meru-
pakan upaya pendewasaan peserta didik, dimana didalamnya terdapat proses pembe-
lajaran. Pada proses pembelajaran tersebut, tentu ada interaksi antara pengajar/
pendidik dan peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media TIK
dapat berperan pada interaksi pembelajaran tersebut. Saat ini, pembelajaran dengan
media TIK sering disebut dengan Electronic Learning (E-Learning). E-Learning dapat
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meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran. Dikarenakan dengan E-Learning,
belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan ada media pendukung
E-Learning. Pembelajaran berbasis E-learning dapat dikombinasikan dengan pembela-
jaran konvensional. Artinya ada proporsi khusus antara pembelajaran E-learning dan
konvensional. Permbelajaran berbasis E-learning dapat berperan maksimal untuk pem-
belajaran yang cendrung teoritis (yang sifatnya kognitif). Pembelajaran yang sifatnya
menekankan pada proses afektif dan psikomotorik kurang dapat dimaksimalkan dengan
E-Learning.

STMIK-MURA Lubuklinggau merupakan perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan
Dwi Tunggal yang bergerak dalam bidang pendidikan , STMIK-MURA Lubuklinggau
merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Kota Lubuklinggau yang sudah terakredi-
tasi . sehingga atas dasar inilah penulis ingin mengembangkan suatu Sistem Informasi
pembelajaran berbasis web yang bersifat dinamis, fleksibel, dan bisa diakses dimana
saja sehingga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada mahasiswa dalam
meningkatkan kualitas peserta didik di STMIK-MURA Lubuklinggau.

Dalam proses pembelajaran sekolah di STMIK-MURA Lubuklinggau selama ini di-
lakukan secara langsung, seperti pemberian materi kepada mahasiswa dengan metode
pembelajaran tatap muka, tetapi hal ini menjadi suatu masalah tersendiri ketika ma-
hasiswa sedang mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimana mahasiswa proses
pembelajaran tatap muka secara langsung tidak dapat dilaksanakan, sedangkan Stan-
dar Kompetensi pembelajaran mahasiswa harus tercapai. Dengan kasus inilah maka
diperlukan suatu metode pembelajaran yang bersifat online sehingga dapat memu-
dahkan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Melihat kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan peningkatan perkem-
bangan belajar siswa dengan membuat sebuah media belajar online yang dapat diak-
ses siswa maupun guru. E-learning sekolah akan dikembangkan secara interaktif dan
dinamis yang dapat diperbarui lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk me-
realisasikan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Penerapan
Metode Web Engineering (Web E) Pada Sistem Informasi Perguruan Tinggi : Studi
Kasus E-learning STMIK-MURA Lubuklinggau

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 E-learning

Banyak ahli memberikan definisi akan E-learning. Menurut Xiao Cong dalam
Zhang, et.al (2010:111), E-learning is pedagogy empowered by digital technology. Pen-
dapat tersebut menekankan bahwa E-learning diberdayakan oleh teknologi digital.
Aidin dan Tasci memberikan pengertian yang lebih spesifik, menurut mereka, melalui
e-learning, isi/materi pembelajaran dan pengalaman belajar dapat dikirim atau dise-
diakan melalui teknologi elektronik seperti dengan komputer dan jaringan komputer.
Sedangkan menurut Albert Sangra (2011:19), e-learning merupakan pengelolaan aktifi-
tas dan pembelajaran yang menggunakan media internet, dimana menggunakan komu-
nikasi baru dan mekanisme kekayaan sumber belajar dari teknologi informasi dengan
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tujuan memperoleh pembelajaran baru. Namun, internet tidak hanya mengandalkan
internet sebagaimana yang dikemukakan Gilbert & Jones (2001). Menurut mereka,
The process of extending learning or delivery learning materials to remote palces to
internet, audio, satelit, CD-Rom, etc (Sangra, 2011:19). Pendapat tersebut menje-
laskan bahwa materi pembelajaran dapat dikirim atau disediakan melalui suatu media
internet, audio, video, satelit, CD-Rom, dan lain-lain. Dari berbagai definisi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan pengelolaan pembelajaran melalui me-
dia TIK, baik berupa komputer dan jaringan internet, radio, satelit, maupun televisi,
atau media TIK bentuk lain, dengan tujuan agar pembelajaran dapat dilakukan kapan
saja dan dimana saja.

2.2 Web Application

Dewasa ini web application dikenal sebagai aplikasi yang diakses melalui web browser
dan melalui jaringan seperti Internet atau intranet. Kemampuan untuk memperbarui
dan memelihara aplikasi web tanpa harus mendistribusikan dan menginstal perangkat
lunak pada kemungkinan ribuan komputer klien merupakan keunggulan teknologi ini,
selain juga untuk cross-platform compatibility. Termasuk aplikasi web common web-
mail, penjualan ritel online, online pelelangan, dan banyak fungsi lainnya (en.wikipedia.org/wiki/
Web application, 2009). Pada jurnal yang ditulis oleh Xu, dkk, (2005), menitikberatkan
pada efektifitas dan efisiensi sebuah testing terhadap aplikasi yang berbasis web appli-
cation dengan membandingkan dua metode yaitu Semantic Label dan XML descrip-
tion technique. Lei Xu dan timnya mengembangkannya dengan melengkapi mekanisme
feedback control pada pembangunan aplikasi agar lebih menyempurnakan kualitas sis-
tem. Edinburgh (2005) membahas sebuah pendekatan pengujian pada web application.
Dalam metode pendekatannya analisa aliran data akan dianggap sebagai Function Level
Testing, Function Cluster Level Testing, Object Level Testing dan Web Application
Level Testing, dari level terendah hingga level tertinggi.

2.3 Web Engineering

Sebuah aplikasi web adalah sebuah sistem perangkat lunak berdasarkan teknologi
dan standar dari World Wide Web Consortium (W3C) seperti konten dan layanan
melalui antar muka pengguna browser Web.

Web Engineering adalah penerapan sistematis dan kuantitatif pendekatan (konsep,
metode, teknik, alat) untuk biaya efektif analisa kebutuhan, desain, implementasi,
pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan berkualitas aplikasi web (Kappel,2004:7).

Menurut Pressman (2001:769) Web Engineering adalah suatu proses yang digu-
nakan untuk menciptakan suatu aplikasi berbasis yang berkualitas tinggi.

Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dari aplikasi web yaitu :

1. Kesiapan ( Immediacy )

Pengembang harus memiliki metode untuk melakukan perencanaan, analisis, de-
sain, implementasi dan pengujian yang telah disesuaikan dengan waktu singkat
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sesuai kebutuhan dalam pengembangan aplikasi web, serta perkembangan teknologi
yang semakin pesat menuntut para pengembang untuk kesiapannya.

2. Keamanan ( Security )

Untuk melindungi data yang sensitif dan memberikan transmisi data yang aman,
maka perlu diimplementasikan sistem keamanan yang kuat pada infrastruktur
pendukung pada aplikasi web itu sendiri.

3. Estetika

Bagian yang sangat penting bagi daya tarik sebuah aplikasi web adalah tampilan-
nya. Bagi sebuah aplikasi yang ditargetkan untuk dipasarkan, estetika memiliki
tingkat kepentingan yang sama dengan desain teknisnya.

4. Public User

Aplikasi web ditujukan untuk digunakan oleh komunitas user yang besar, beragam
dan sejumlah user yang tak dikenali. Oleh karena itu pada saat mengembangkan
aplikasi web, user interface dan fiturfitur kemudahan dalam penggunaan (usabil-
ity features) harus mampu menjawab kebutuhan dari semua user tersebut tanpa
harus melalui suatu program latihan. Semua hal ini merupakan gabungan dari
Human Web Interaction ( HWI ), user interface, dan information presentation.

5. Compatible

Media pengiriman konten untuk aplikasi web sangat berbeda dengan software tra-
disional. Aplikasi web membutuhkan kecocokan dengan berbagai jenis perangkat
display, format tampilan, dukungan hardware, software dan lain-lain yang dirasa
berhubungan dengan media pengiriman.

Tahapan-tahapan dalam rekayasa web (Web Engineering) antara lain (Kappel :
2003):

1. Requirement Modelling

Komunikasi yang baik dengan user merupakan sarana efektif dalam membuat
atau menerjemahkan apa saja yang user inginkan (requirements). Salah satu hal
yang mendasar dalam modeling requirement adalah planning (perencanaan) yaitu
tahap penggabungan requirement (kebutuhan) dan informasi dari user dan peren-
canaan teknis serta menanggapi respon (tanggapan) dari user. Perencanaan tek-
nis dilakukan dengan mengidentifikasi perangkat lunak maupun perangkat keras
apa saja yang dibutuhkan, respon dari pengguna dapat dilakukan dengan cara
menyebarkan kuisioner atau wawancara (interview) kepada user maupun kepada
target lain selain user (masyarakat umum) tergantung kesepakatan pengembang.

2. Content Modelling ( Pemodelan Isi)

Penyediaan informasi oleh sebuah aplikasi web salah satu faktor yang sangat pent-
ing dalam kesuksesan sebuah aplikasi. Analisis konten merumuskan kebutuhan
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(requirement) dari user serta permasalahan apa yang akan diselesaikan, mengi-
dentifikasi interaksi antara user dengan sistem berdasarkan hak akses dari peng-
guna, mengidentifikasi operasi-operasi apa saja yang akan dijalankan di dalam
sistem maupun terpisah dengan sistem, tetapi sangat penting bagi user, dan
mengidentifikasi lingkungan dan struktur apa yang tepat untuk aplikasi yang
akan dibuat. Pemodelan ini dapat dibuat dengan pemodelan UML dan relational
database.

3. Hypertext Modelling (Pemodelan Hypertext)

Berbeda dengan tahapan content modeling, yang menggunakan diagram E/R
atau class diagram, notasi khusus digunakan untuk membangun model hypertext.
pemodelan hypertext biasanya menggunakan suatu node (juga disebut suatu ha-
laman atau dokumen) dan link antara node tersebut. Desain navigasi hanya
dilakukan ketika aplikasi web itu memiliki aturan-aturan atau hak otorisasi buat
user sesuai dengan alur kerja sistem.

4. Presentation Modelling

Fokus pada desain estetika, merancang tampilan halaman dengan kombinasi
warna, teks, dan gambar yang sesuai dengan isi dan tujuan aplikasi web. De-
sain arsitektur difokuskan pada aplikasi yang berstruktur hypermedia. Struktur
arsitektur berkaitan erat dengan tujuan dari pengembangan situs, content yang
disediakan dan user yang mengunjungi web.

5. Costumization Modelling

Customization Modelling ditujukan secara eksplisit mewakili konteks informasi.
Dalam kebanyakan kasus, model kustomisasi bercampur dengan konten, model
hypertext, dan presentasi.

2.4 UML (Unified Modelling Language)

Menurut Nugroho (2004:43) UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah
bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan
mendokumentasikan sistem piranti lunak dan menawarkan sebuah standar untuk mer-
ancang model sebuah sistem.

Diagram UML (Unified Modeling Language) terdapat 9 diagram yaitu :

1. Class Diagram (Diagram Kelas). Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan
himpunan kelas-kelas, antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Dia-
gram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek.

2. Diagram Objek. Diagram ini menunjukkan sekumpulan objek dan keterhubun-
gannya. Diagram objek menyediakan notasi grafis formal guna memodelkan ob-
jek, kelas, dan saling keterhubungan. Kelas adalah deksripsi dari objek-objek
yang common. Setiap objek mempunyai identitas, state dan perilaku.
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3. Use-case diagram. Diagram ini menujukkan sekumpulan kasus fungsional dan
aktor dan keterhubungannya.

4. Sequance Diagram. Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi antar ob-
jek. Diagram ini merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini
menekankan pada bisinis keberurutan waktu dari pesan-pesan yang terjadi.

5. Colaboration Diagram. Diagram kolaborasi adalah diagram interaksi yang menekankan
organisasi struktual dari objek-objek yang menerima serta mengirim pesan.

6. State Diagram. Diagram state ini memperlihatkan state-state pada sistem, memuat
state, transisi, event, serta aktifitas. Diagram ini terutama penting untuk mem-
perlihatkan state dinamis dari antarmuka, kelas, kolaborasi dan terutama penting
pada pemodelan sistem-sistem yang reaktif.

7. Activity Diagram. Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas di sistem. Di-
agram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi sistem dan menekankan
pada aliran kendali di antara objek-objek.

8. Component Diagram. Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan or-
ganisasi serta kebergantungan sistem/perangkat lunak pada komponen-komponen
yang telah ada sebelumnya.

9. Deployment Diagram. Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi
saat aplikasi dijalankan saat run time. Diagram ini membuat simpul-simpul
(node) beserta komponen-komponen yang telah ada didalamnya.

2.5 Analisis Kebutuhan (Requirement Modelling)

Berdasarkan konsultasi dan identifikasi kebutuhan pengguna kepada Kepala Seko-
lah, guru-guru, dan siswa telah diketahui permasalahan yang dihadapi dalam sistem
pembelajaran yang sedang berjalan :

1. Permasalahan : Waktu belajar mengajar seringkali terasa kurang, sehingga penyam-
paian materi di kelas tidak tuntas.

2. Permasalahan : Ketika Jadwal Pelajaran di tahun ajaran baru siswa harus datang
ke sekolah dan berdesak-desakan di papan pengumuman untuk melihat jadwal
pelajaran.

3. Permasalahan : Hasil nilai siswa hanya bisa dilihat di papan pengumuman sekolah
atau harus menemui guru yang mengetahuinya.

4. Permasalahan : Dengan sistem sebelumnya guru masih menginput nilai-nilai
siswa secara manual.

5. Permasalahan : Pengumuman atau informasi yang akan diadakan sekolah hanya
dapat dilihat di papan pengumuman sekolah atau melalui surat edaran.
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2.6 Content Modelling

Berdasarkan rumusan permasalahan didapat solusi sebagai berikut :
Permasalahan Pertama :
Usulan Solusi : Membuat modul download materi pelajaran pada e-learning, maka
siswa dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang
tidak tuntas diajarkan di kelas.
Permasalahan kedua :
Usulan Solusi : Membuat modul jadwal pelajaran pada e-learning, maka siswa dapat
melihat jadwal pelajarannya secara online kapan dan dimana saja tanpa harus datang
ke sekolah. Permasalahan ketiga :
Usulan Solusi : Membuat modul nilai pada e-learning, maka siswa dapat melihat hasil
nilai masing-masing secara online tanpa harus datang ke sekolah. Permasalahan keem-
pat :
Usulan solusi : Membuat modul nilai pada e-learning, maka admin dapat menginput
nilai-nilai siswa secara online dan nilai-nilai tersebut Tersimpan dengan aman dan tero-
ganisir di database.
Permasalahan kelima :
Usulan solusi : Membuat modul pengumuman pada e-learning, pengumuman akan di-
tampilkan pada halaman utama e-learning tersebut.
Dari usulan solusi untuk masing-masing permasalahan, baru dapat diidentifikasi in-
teraksi antara user dengan sistem berdasarkan hak akses pengguna. Dalam hal ini
analisis didasarkan pada pengelompokkan user (user group) berdasarkan fungsinya
masing-masing. Identifikasi kerja dan interaksi masing-masing user dilakukan dengan
suatu pemodelan UML (Unified Modelling Language); Pemodelan UML pada sistem
ini menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Use case Diagram

Sebuah use case menggambarkan suatu urutan interaksi antara satu atau lebih
aktor dengan sistem. Aktor pada sistem e-learning ini adalah admin, guru, dan
siswa.

2. Activity Diagram

menggambarkan analisis fungsional dari sistem e-learning ini menggunakan ac-
tivity diagram. Diagram aktifitas fokus untuk menggambarkan aliran kegiatan
yang terlibat dalam suatu proses tunggal dan menunjukkan bagaimana kegiatan
bergantung pada satu sama lain.

3. Sequence Diagram sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek
didalam dan disekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu.
4. Content Database
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Pada pemodelan ini, pertama kali web dirancang untuk menentukan konten data
dari web. Konten data didapat dari pemodelan relational database. Database sis-
tem ini dirancang memiliki 14 tabel utama, antara lain : admin, file materi, jawa-
ban, kelas, mata pelajaran, nilai, nilai soal essay, pengajar, quiz essay, quiz pilganda,
registrasi siswa, siswa, siswa sudah mengerjakan, topic quiz.

3.1 Hypertaxt Modelling

Difokuskan pada tampilan halaman web dimana terdapat hypertext yang terhubung
ke link-link halaman contentnya. Site view (tampilan situs) dalam desain hypertext
dimodelkan ke dalam 2 sub-model, yaitu model komposisi (Composition Model) dan
model navigasi (Navigation Model).

3.2 Presentation Modelling

Pada tahapan ini, perancangan website memenuhi bentuk layout dan grafis yang
ditampilkan dalam bentuk halaman-halaman. Pada sistem e-learning ini, terdapat 3
role user, antara lain : administrator, pengajar, dan siswa. Masing-masing role user
mempunyai tugas yang berbeda-beda.

3.3 Costumization Design

Tahapan ini merupakan tahapan kostumisasi (penyesuaian) user terhadap sistem
yang sedang berjalan. Pada tahapan ini memungkinkan terjadinya modifikasi yang
dapat berpengaruh terhadap content, hypertext, dan presentasi.

3.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan awal dari penerapan sistem yang telah
dirancang. Implementasi ini bertujuan untuk menguji sistem apakah berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Sistem e-learning ini diimplementasikan pada localhost server
tepatnya pada laboratorium komputer multimedia SMK Yadika Lubuklinggau.

3.5 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian dilakukan dengan blackbox testing. Cara pengujian dengan
menjalankan e-learning dan meihat output-nya apakah telah sesuai dengan hasil yang
diharapkan. Hasil pengujian blackbox testing disajikan dalam beberapa level admin,
pengajar, dan siswa.

3.6 Delivery and Feedback

Serah terima dan respon dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada
user berupa respon untuk mendapatkan penilaian dari setiap kriteria sebagai hasil
evaluasi bagi pengembang. Kriteria yang dilakukan biasanya usability, functionality,
serta reliability.
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4 KESIMPULAN

Sistem E-learning di SMK Yadika Lubuklinggau adalah sistem berbasis web yang
berguna sebagai sarana pendukung dari kegiatan belajar di kelas. Dalam hal ini
kegiatan belajar di kelas tetap merupakan hal yang utama. Sistem e-learning yang
dihasilkan dapat membantu guru dalam menyampaikan semua bahan pelajaran.

1. E-learning dapat digunakan sebagai suplemen media pembelajaran berbasis on-
line untuk membantu proses pembelajaran.

2. Untuk mendapatkan sistem e-learning yang baik, perlu adanya dukungan dari
berbagai pihak. Di SMK Yadika Lubuklinggau antara lain : Kepala Sekolah,
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Ke-
siswaan, Kepala Jurusan untuk masing-masing jurusan, dewan guru, serta siswa.

3. Aplikasi e-learning dapat mengolah materi -materi serta soal-soal secara digital
dari kelas tujuh sampai kelas sembilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

4. Aplikasi e-learning telah menyediakan fasilitas upload, download materi serta fo-
rum diskusi antara guru dan murid yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

5. Siswa dapat mengerjakan ujian quis secara online.

6. Aplikasi e-learning yang dibangun telah dapat menampilkan simulasi yang berhubun-
gan dengan materi yang dipelajari, dan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda se-
hingga para siswa diharapkan dapat mengerti tentang materi yang dipelajarinya
serta menambah minat untuk giat belajar.

5 Referensi

1. G. Kappel, B. Proll, S. Reich, W. Retschitzegger. Web Engineering, dpunkt.verlag
GmbH, Heidelberg, 2003

2. S. Ceri, P. Fraternali, A. Bongio. Web Modeling Language (WebML): a modeling
language for designing Web sites. IEEE Internet Computing, 6(4). 2002.

3. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson. The Unified Modelling Language User
Guide Second Edition. Addison Weasley Profesional.2005

4. S. Ceri, P. Fraternali, S. Paraboschi. Design Principles for Data-Intensive Web
Sites. SIGMOD Record, 28(1) March 1999, pp. 8489.

5. Nugroho, Bunafit. Latihan Menbuat Aplikasi Web PHP dan MySQL dengan
dreamweaver MX(6,7,2004) dan 8. Yogyakarta, 2008.

6. Nugroho, Bunafit. Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL.
Yogyakarta, 2009.



118

7. Fathansyah, Ir. Basis Data. Penerbit Informatika Bandung. 1999

8. Zulhaji, M.Pd, Y. Farhan, S. M. Amri, E. Yosef, R. Ahmad, H. Numiek Sulistiyo,
F. Nuryake, Utami. Pengelolaan Pembelajaran E-Learning Berbasis Moodle.
Penerbit Andi Yogyakarta. 2013

9. Ladjamudin, Al-Bahra Bin. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta,
2005.

10. Soeherman, Bonnie(dkk). Designing Information System. Jakarta, 2008.

11. Munawar. Pemodelan Visual Dengan UML Yogyakarta. Edisi keempat. Penerbit
Graha Ilmu. 2005

12. Soekarwati, Prinsip Dasar E-Learning: Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal
Teknodik. 2003



Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Managemen
Palembang-Indonesia, 23 Agustus 2014

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA
PRABUMULIH

Aditiya, Nyimas Sopiah, Ria Andryani

Magister Teknik Informatika
Universitas Bina Darma

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstrak

Sistem pengolahan data pada Perpustakaan Daerah Kota Prabumulih masih dikelola
secara manual, sehingga petugas Perpustakaan kesulitan dalam mendapatkan infor-
masi yang mereka butuhkan. Penerapan sistem informasi perpustakaan merupakan
solusi yang dapat membantu petugas Perpustakaan, mengingat jumlah anggota dan
jumlah koleksi buku serta jumlah transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang
terus bertambah. Dalam membangun sistem infomasi perpustakaan diperlukan suatu
metode pengembangan sistem, pada pengembangan yang digunakan dalam memban-
gun sistem informasi perpustakaan ini adalah web engineering dan menggunakan
bahasa pemograman PHP dengan database MySQL.

1 PENDAHULUAN

Dalam Kehidupan sehari-hari kita telah banyak memanfaatkan teknologi infor-
masi untuk meneriam maupun memberikan informasi. Teknologi informasi yang terus
berkembang dapat berpengaruh terhadap setiap individu untuk lebih mengembangkan
potensi yang dimiliki, agar dapat bekerja lebih cepat tanpa mengurangi hasil kerja
yang maksimal, teknologi informasi yang tepat untuk mendapatkan hasil kerja yang
maksimal adalah komputer. Bermacam perangkat lunak bisa dikembangkan dengan
program komputer dalam konteks IT Service Management yang mencakup mulai dari
proses perencanaan dan analisa kebutuhan dengan tujuan aplikasi yang dibangun den-
gan proses bisnis yang ada, sampai dengna tahapan desain, implementasi koding, ver-
ifikasi, validasi dan user testing sampai dengan maintenance[1].

Pengolahan data di Perpustakaan Daerah Kota Prabumulih masih dilakukan man-
ual, mulai dari membuat data pengunjung, pendaftaran dan perpanjangan anggota
perpustakaan, peminjaman dan pengembalian buku, dan data-data buku yang masih
ditulis dalam buku inventaris koleksi bahan pustaka. Jumlah anggota perpustakaan
saat ini lebih dari 600 orang dan jumlah koleksi buku mencapai 21.000 eksemplar[3].
Setiap tahun jumlah anggota dan jumlah buku terus meningkat.Mengingat banyaknya
data yang dikelola secara manual saat ini untuk petugas mengalami kesulitan untuk
mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi in-
formasi maka sistem pengolahan data di Perpustakaan dapat dikembangkan menjadi
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terkomputerisasi. Dengan tujuan utama untuk memudahkan proses bisnis pada Perpus-
takaan Daerah Kota Prabumulih, sehingga dapat memudahkan petugas maupun pen-
gunjung Perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tepat
dan cepat. Dalam penelitian ini metode pengembangan sistem yang digunakan adalah
Web Engineering. Web Eengineering merupakan suatu proses yang digunakan untuk
menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa,
prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistematis, sehingga dapat diperoleh sis-
tem aplikasi web dengan kualitas tinggi. Tahapan dalam web engineering dimulai dari
formulasi, perancanaan, analisis, rekayasa, implementasi dan pengujian sampai evalu-
asi[2].

2 PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah menghasilkan suatu program aplikasi
yang dapat digunakan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan pada Per-
pustakaan Daerah Kota Prabumulih, aplikasi yang telah dihasilkan dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang mengacu pada
metode pengembangan sistem yang digunakan. Adapun tahapan pengembangan ap-
likasi adalah sebagai berikut :

2.1 Formulasi

Kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berba-
sis web serta menentukan batasannya sistem. Tujuan yang ingin dicapai bisa dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu :

1. Tujuan yang bersifat informatif

Menyediakan suatu informasi tertentu kepada pengguna berupa teks atau gam-
bar.Dalam hal ini informasi yang disediakan berupa informasi daftar koleksibuku,
daftar anggota, daftar pengunjung, daftar transaksi peminjaman dan transaksi
pengembalian buku.

2. Tujuan yang bersifat fungsional

Kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan oleh user atau peng-
guna, Adapun fungsi yang diharapkan adalah dengan penerapan sistem informasi
iniuser dapat mengakses informasi secara up to date. Dalam sistem yang dikem-
bangkan ada empat akses pengguna yang dapat menggunakan sistem ini yaitu
pengunjung, administrator, resepsionis dan kepala perpustakaan

2.2 Perencanaan

Kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan ap-
likasi berbasis web ini, estimasi jumlah pengembang, estimasi waktu pengembangan.
Mengingat proyek ini merupakan tugas akhir dari penulis maka tidak ada biaya un-
tuk pembuatan aplikasi dan yang mengembangkan aplikasi ini penulis sendiri yang
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dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Adapun estimasi waktu pengembangan sistem
informasi ini dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2013 sampai dengan Juli 2014.

Kegiatan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknis dan mengidentifikasi
informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan
pada rekayasa web dilakukan dari empat sisi, yaitu :

2.3 Analisis

Gambar 1: Diagram Level 0 SIPUSDA Prabumulih

1. Analisis isi informasi

Mengidentifikasi isi informasi yang akan menyesuaikan kebutuhan data modeling
untuk memberikan informasi berupa teks, grafik, audio, dan video. Isi informasi
ini dibagi menjadi empat akses pengguna yaitu pengunjung, administrator, re-
sepsionis dan kepala perpustakaan yang mana disetiap akses terdapat informasi
yang ditampikan oleh sistem.

2. Analisis interaksi

Analisis yang menunjukkan hubungan atau interaksi antara penerapan sistem
informasi yang akan dibangun dengan pengguna. Adapun pengguna yang dapat
menggunakan sistem ini adalah semua pengujung perpustakaan tetapi yang dapat
login hanya administrator, resepsionis dan kepala perpustakaan.

3. Analisis fungsional

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah analisis terhadap operasi-operasi yang
akan dilakukan dalam penerapan sistem.

4. Analisis konfigurasi
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Gambar 2: DFD Level 1 SIPUSDA Prabumulih

Konfigurasi yang digunakan pada penerapan sistem informasi pada Perpustakaan
Daerah Kota Prabumulih,sistem ini akan berjalan pada server yang mendukung
PHP, MySQL, dan XAMPP. PHP digunakan sebagai scripting language, MySQL
sebagai manajemen basis data, dan XAMPP yang akan digunakan sebagai web
server.

2.4 Rekayasa

Pada tahapan ini terdapat dua pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain
database dan desain arsitektur aplikasi.
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Gambar 3: ERD SIPUSDA Prabumulih

Gambar 4: Desain Arsitektur Interface

1. Desain Data Flow Diagram (DFD)

Pendekatan analisis secara terstruktur menggunakan DFD menggambarkan aliran
arus data didalam sistem. Berdasarkan hasil analisa, berikut gambaran arus data
terhadap sistem yang akan dikembangkan :
a. DFD Level 0
b. DFD Level 1
DFD level 1 diagram yang menunjukkan semua proses utama yang menyusun
keseluruhan sistem,file yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah
ini :

2. Desain Database

Dari DFD level 1 diatas maka dapat dibuat desain database dengan Entity Real-
tional Diagram (ERD) untuk pemodelan database relasional dapat dilihat pada
gambar berikut :
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Dari desain database diatas terdapat 7entitas yang saling berelasi,entitas-entitas
tersebut akan dijadikan nama tabel untuk pembuatan database. Database yang
dibuat dengan nama pusda, database memiliki 7 tabel yaitu, tabel buku, tabel
koleksi, tabel peminjaman, tabel anggota, tabel buku tamu, tabel retur buku dan
tabel petugas.

3. Desain Arsitektur Interface

Desain arsitektur interface menggambarkan hubungan antara aplikasi dengan
pengguna sesuai dengan hak akses pengguna yang terdapat pada aplikasi, berikut
desain arsitektur aplikasi :

Gambar 5: Halaman Index SIPUSDA Kota Prabumulih

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini tahap pembahasan telah diselesaikan dan dapat dilanjutkan
dalam proses implementasi sistem yaitu tahap menerjemahkan desain yang sudah ada
dengan membuat database dan kode-kode program sesuai dengan bahasa pemrograman
yang telah ditentukan.

3.1 Database

Dari ERD yang telah dibuat maka hasil dari implementasi ERD tersebut adalah
sebagai berikut :

3.2 Halaman Interface

Halaman yang pertama tampil pada saat aplikasi dijalankan adalah sebagai berikut
:

Halaman ini digunakan pengunjung Perpustakan untuk mengisi buku tamu, cari
buku dan registrasi menjadi anggota serta digunakan petugas untuk login menggunakan
hak aksesnya.
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Table 1: Examples of writing table

Nama Tabel Jumlah Field Primary Key

Buku 11 Isbn

Koleksi 4 Nib

Peminjaman 9 id pinjam

Anggota 15 id anggota

buku tamu 4 no kunjung

retur buku 7 id retur

Petugas 9 id petugas

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Perpustakaan Daerah
Kota Prabumulih dapat diambil kesimpulan yaitu, menghasilkan aplikasi untuk Per-
pustakaan yang dapat membantu petugas melakukan kegiatan proses bisnis yang se-
belumnyadilakukan secara manual menjadi sistem yang terkomputerisasi.
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Abstrak

Sistem penjualan pada toko Sumber Busana belum berbasis web, sehingga banyak
kelemahan seperti lambanya info produk serta proses transaksi. Penerapan penjualan
online merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada,
mengingat meningkatnya jumlah permintaan yang ada serta untuk meningkatkan
grafik penjualan sekarang ini dan tahun-tahun mendatang. Hal ini yang melatar be-
lakngi penelitian ini yaitu pentingnya dibuat suatu sistem penjualan berbasis online
yang mudah dioperasikan dengan menggunakan Teknologi RIA. Adapun metode yang
digunakan dalam peneltian ini menggunakan rancangan perangkat lunak yang ter-
diri dari Formulasi, analysis, Rekayasa, Implementasi dan pengujian, serta evaluasi
oleh konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah suatu sistem penjualan yang siap
pakai oleh toko Sumber Busana untuk mengolah data produk, data pelanggan, data
pemesanan, serta data-data yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun se-
hingga akan mempermudah pengolahan data, mampu melayani kebutuhan informasi
secara cepat dan nyaman juga diharapakn dapat meningkatkan penggunaan sumber
daya komputer dan sumber daya manusia yang ada.

Kata kunci: Ajax dan JavaScript, Mysql , Penjualan online, teknologi RIA

1 PENDAHULUAN

Peningkatan penjualan dan kebutuhan informasi saat ini menjadi hal yang penting dalam
kegiatan bisnis. Proses penjualan pada umumnya hanya terjadi jika penjual dan pembeli
melakukan komunikasi tatap muka. Hal ini menuntut banyak perusahaan untuk mengubah
konsep dan mekanisme perdagangan yang ada menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.
Konsep yang kemudian lebih dikenal dengan penjualan online ini sudah banyak diterima
oleh masyarakat dunia, terbukti dengan banyaknya aktifitas penjualan online yang semakin
meningkat dari tahun ketahun. Busana masih melakukan pengolahan data produk dan la-
poran penjualan yang dicatat pada buku. Selain itu sistem pemasaran produk pada Sumber
Busana hanya bersifat pasif, yakni bersifat menunggu pembeli yang datang saja, menjadikan
cakupan pemasaran hanya sebatas pada toko tersebut. Mengingat adanya kelemahan seperti
pembuatan laporan penjualan, laporan pemesanan, laporan produk serta lambannya proses
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Table 1: Tabel Jasa Pengirim

Nama field Type Size Keterangan

id jasa pengirim Int 11 Auto increment

nama pengirim Varchar 100

Table 2: Tabel Kategori

Nama field Type Size Keterangan

id kategori Int 11

nama kategori Varchar 100

parent id Int 11

transaksi. Maka diperlukannya strategi penjualan yang tepat untuk kedepannya dengan cara
melakukan pembeharuan dan perbaikan strategi penjualan terhadap Sumber Busana dengan
membuat suatu sarana sistem penjualan online yang nantinya mampu meningkatkan pelang-
gan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Metode penelitian ini penulis menggunakan metode development research, menu-
rut Supardi (2005 : 25), suatu kegiatan penelitian yang bertujuan dan berusaha mengem-
bangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau diketahui. Permasalahan manu-
sia dan lingkungan alamnya selalu berkembang yang kesemuanya ini harus memperoleh jawa-
ban yang simbang.

1. Tabel Jasa Pengirim

Tabel jasa pengiriman digunakan untuk menyimpan nama dari jasa pengiriman, struk-
tur dari rancangan tabel ini dapat dilihat pada Tabel 1.

2. Tabel Kategori

Sistem yang penulis bangun adalah penjualan produk berupa celan, baju, pelengka-
pan rumah tangga, tas, sepatu, maka untuk menyimpan data-data produk tersebut
penulis membutuhkan tabel yang dapat mengelompokkan setiap produk kedalam kat-
egori. Tabel kategori produk digunakan untuk menyimpan data-data kategori produk,
disimpan dengan nama produk dan mempunyai atribut-atribut seperti pada Tabel 2.

3. Tabel Penjualan

Tabel ini digunakan untuk merekam semua data penjualan, pada sistem ini data-data
pelanggan, jasa pengiriman, tanggal pembelian disimpan dengan tabel penjualan struk-
tur dari rancangan tabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.
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Table 3: Tabel Penjualan

Nama field type Size keterangan

no invoice Varchar 8

id anggota Int 11

id jasa pengirim biaya Int 11

total netto Int 11

total biaya int 11

tgl pembelian date

Status Tinyin

Table 4: Tabel Produk

Nama field type Size Keterangan

id produk Int 11 auto increment

id kategori Int 11

nama barang Varchar 100

Deskripsi Text

Netto Float

Stok Int 4

Harga Int 11

Img Text

Dibeli Int 11

Tgl Date
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Table 5: Tabel Testimoni

Nama field Type Size Keterangan

No Int 11 auto increment

id anggota Int 1

Komentar varchar 225

Tgl datetime

4. Tabel Produk

Untuk setiap kategori tentunya banyak sekali tipe poduk yang dijual, struktur dari
rancangan tabel ini dapat dilihat pada Tabel 4.

5. Tabel Testimoni

Tabel ini digunakan untuk memberikan komentar tentang pesanan yang di pesan oleh
pelanggan untuk toko sumber busana. Struktur dari rancangan tabel ini dapat dilihat
pada Tabel 5.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1: Halaman Jasa Pengirim

Gambar 2: Halaman Tambah Kategori

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang menampilkan produk-produk
pada Sumber Busana dan memberikan informasi mengenai produk yang tersedia pada Sumber
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Gambar 3: Halaman Penjualan

Gambar 4: Halaman Produk

Gambar 5: Halaman Testimoni

Busana. Dengan adanya penjualan produk melalui website yang sering disebut penjualan
online diharapakn masyarakat luas bisa mengetahui lebih jelas informasi produk yang tersedia.

Pada website tersebut masyarakat juga bisa mendapatkan beberapa fasilitas pendukung
lainnya seperti, home,produk,kontak, dan lain-lain. Layanan penjualan online pada Sumber
Busana merupakan sebuah cara yang akan membantu masyarakat mengetahui produk dan
harga yang ada di Sumber Busana. Selain itu pelanggan dapat melakukan pemesanan secara
langsung dengan cara masuk ke link pendaftaran sebagai anggota, login sebagai anggota dan
memilih produk yang di inginkan dengan media website melalui internet.

4 KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan penjualan online dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui produk-
produk yang tersedia di toko, secara detail, akurat dan cepat. Sehingga dapat meningkatkan
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keuntungan bagi perusahaan.

2. Dalam penelitian ini dihasilkan penjulan online pada sumber busana yang menyajikan
informasi tentang pemesanan poduk

3. Sistem yang baru ini merupakan perubahan dari bentuk transaksi bisnis yang terjadi
secara tradisional menjadi kerjasama elektronik yang efisien.
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Abstrak

SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan me-
manipulasi informasi geografis. Sistem ini membuat model yang memberikan gam-
baran, penjelasan dan perkiraan dari suatu lokasi melalui pemetaan. PT Sumat-
era Prima Fibreboard (SPF) merupakan perusahaan industri pengolahan kayu karet
yang khusus memproduksi Medium Density Fibreboard (MDF) dengan ketebalan an-
tara 2,5-18 mm. MDF digunakan sebagai furniture, langit-langit, pintu, dan lantai.
PT SPF memproduksi MDF dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi
hasil produksinya belum disalurkan pada distributor wilayah kota Palembang dikare-
nakan minimnya data mengenai data distributor triplek yang ada di kota Palembang.
SIG merupakan solusi yang tepat untuk ditujukan pada PT Sumatera Prima Fibre-
board (SPF), karena dapat menunjukkan lokasi distributor triplek yang akan mereka
tuju secara visual. SIG yang akan dibangun berupa peta lokasi kota Palembang
yang dilengkapi dengan tools berisikan data lengkap distributor-distributor triplek
yang ada di Palembang dengan menggunakan google maps API. SIG ini juga akan
dilengkapi dengan history proses bisnis yang sudah berjalan, seperti history peme-
sanan/permintaan barang berdasarkan jumlah pemesanan dan tanggal pemesanan
barang yang tersimpan di dalam database.

Kata kunci: SIG, google maps API

1 PENDAHULUAN

PT Sumatera Prima Fibreboard (SPF) merupakan perusahaan industri pengolahan kayu
karet yang khusus memproduksi Medium Density Fibreboard (MDF) dengan ketebalan an-
tara 2,5-18 mm. MDF adalah suatu bahan yang dibuat untuk menutupi beberapa kelemahan
plywood yang permukaannya kurang halus, mudah retak dan pecah pada ukuran lebar yang
terlalu kecil dan hasil potongan yang kasar. MDF biasanya digunakan sebagai furniture,
langit-langit, pintu, dan lantai. MDF juga bisa digunakan untuk vener, overlay, dan laminat-
ing.

PT SPF memproduksi MDF dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi hasil
produksinya belum disalurkan pada distributor wilayah Sumatera Selatan khususnya kota
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Palembang dikarenakan minimnya data mengenai data distributor triplek yang ada di kota
Palembang. Karena minimnya data dan lokasi distributor di Palembang, perusahaan ini
kesulitan untuk mendistribusikan bahan produksinya pada distributor yang dimaksud.

Data yang dimaksud adalah data profil distributor, baik dari nama, alamat, sampai lokasi
distributor. Kondisi ini sangat disayangkan melihat dari kualitas produk berkelas interna-
sional yang tidak dimanfaatkan untuk pasar bisnis di wilayah sendiri.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan
masalah sebagai berikut Bagaimana Merancang dan Membangun Sistem Informasi Geografis
Distributor Triplek pada PT Sumatera Prima Fibreboard di Kota Palembang?.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembuatan Sistem Informasi Ge-
ografis untuk pemetaan distributor triplek wilayah kota Palembang.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System)

Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang terdiri atas perangkat
keras komputer (hardware), perangkat lunak (software), data geografis dan sumberdaya
manusia (brainware) yang mampu merekam, menyimpan, memperbaharui, menganalisis, dan
menampilkan informasi yang bereferensi geografis (Jaya, 2002).

Menurut Prahasta (2002:49), SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digu-
nakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang un-
tuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi
geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalsis.

Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan
berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis, yaitu masukan, manajemen data
(penyimpanan dan pemanggilan data), analisis dan manipulasi data serta keluaran. Berdasarkan
definisi tersebut, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem berikut:

1. Data input: sub sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data
spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub sistem ini bertanggung jawab dalam
mengonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam for-
mat yang dapat digunakan oleh SIG.

2. Data output: sub sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau
sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti tabel,
grafik, dan peta.

3. Data Management: sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut
ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update dan
diedit.

4. Data Manipulation & Analysis : sub sistem ini menentukan informasi-informasi yang
dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan
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pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Sehingga data dapat
digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan SIG.

2.2 Manfaat Teknologi SIG

Ada dua faktor utama yang terkait dengan masalah keberhasilan implementasi GIS. Ke-
dua hal tersebut yaitu masalah teknologi dan masalah kondisi pengoperasian GIS itu sendiri.
Keduanya berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Keberhasilan dari implementasi teknologi SIG sehingga sesuai seperti yang diharapkan
akan memberikan dampak yang positif dalam sistem pengelolaan informasi yang menyangkut
antara lain masalah efisiensi dan efektifitas, komunikasi yang tepat dan terarah, serta data se-
bagai aset yang berharga (Briggs, 1999). Efisiensi dan Efektifitas sistem kerja sebagai dampak
dari keberhasilan implementasi teknologi SIG akan semakin terasa. Pada era globalisasi, se-
tiap institusi pada sektor swasta (private sector) dapat bergerak dengan efektif dan efisien
setelah mereka menerapkan teknologi SIG untuk membantu pekerjaan mereka di berbagai
sektor, bidang atau industri jasa yang mereka tekuni.

Informasi sebagai Aset Data yang dikumpulkan dan dikelola di dalam SIG ini merupakan
suatu bentuk aset tersendiri yang tidak berbeda dengan bangunan, mesin-mesin, dan barang-
barang inventaris lainnya yang dimiliki oleh suatu institusi. Dalam situasi yang demikian
diperkirakan di masa mendatang institusi pemberi jasa informasi termasuk informasi ge-
ografis akan lebih berperan. Peranannya akan melebihi perusahaan yang bergerak di bidang
perangkat keras (1980-an) dan perangkat lunak (1990-an). Hal ini sangat memungkinkan
karena untuk berbagai pengambilan keputusan dalam banyak permasalahan diperlukan in-
formasi (data) yang sampai dengan saat ini belum seluruhnya tersedia dan dapat diperoleh
dengan mudah. Sehingga pada akhirnya suatu saat informasi akan menjadi suatu komoditi
yang sangat strategis yang banyak dicari dan diminati orang.

3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat PT Sumatera Prima Fibreboard

PT Sumatera Prima Fibreboard berdiri pada tahun 2004 memiliki strategi untuk memenuhi
kebutuhan suplai kayu karet adalah dengan mencari bahan baku hingga ratusan kilometer
dari pabrik. PT Sumatera Prima Fibreboard pernah berhenti beroperasi pada tahun 2006
dan 2008 karena kekurangan kayu karet.

Pangsa pasar MDF PT Sumatera Prima Fibreboard 60 persen ditujukan untuk pasar
domestik, sedangkan sisanya untuk ekspor. Pasar domestik lebih banyak dijual ke Pulau Jawa
seperti Jakarta dan Surabaya, sedangkan pasar ekspor ditujukan ke China dan Vietnam. PT
Sumatera Prima Fibreboard merupakan industri pengolahan karet terbaik di Indonesia dari
segi kualitas dan pengemasan. Terbukti dengan tiga standardisasi dari luar negeri sudah
dimiliki. Standardisasi datang dari European MDF Board (EMB), Japan Industrial Standart
(JIS), dan California Air Regulatory Board (CARB).

PT Sumatera Prima Fibreboard menghasilkan berbagai macam produk MDF, seperti
tahan kelembaban tinggi, tahan api, papan formaldehida sangat rendah, dan papan serat
kepadatan tinggi khusus untuk industri lantai.

Pemantauan kualitas produk melewati tiga proses yaitu detektor logam, profil kepadatan,
dan sistem penyemprotan, dikombinasikan dengan sensor pemantauan melepuh untuk memas-
tikan hanya produk kualitas tinggi yang dihasilkan.
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3.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi dari PT Sumatera Prima Fibreboard yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi perusahaan yang terbaik dalam industri MDF, penuh dengan daya cipta dan
inovasi, serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara
dan masyarakat.

2. Misi

(a) Menjunjung tinggi kualitas produk dan layanan dengan menerapkan prinsip efisiensi
secara konsisten, sehingga mampu menghasilkan produk MDF yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau oleh para pelanggan.

(b) Menerapkan proses produksi yang dinamis, kreatif dan inovatif.

(c) Menciptakan iklim usaha yang mampu menyerap tenaga lokal dan mengembangkan
usaha skala menengah yang terkait.

4 ANALISA PERANCANGAN

Pada bab ini akan membahas rekayasa sistem dengan menggunakan metode web engi-
neering. Rekayasa web bukanlah tiruan sempurna dari rekayasa perangkat lunak, tetapi
meminjam banyak konsep dasar rekayasa perangkat lunak, menekankan kegiatan teknis dan
manajemen yang sama. Proses dalam web engineering untuk merancang sitem dalam bab ini
adalah formulation, analysis, dan design.

4.1 Formulasi (formulation)

Pada tahapan formulasi digunakan untuk melakukan perumusan masalah dengan mengi-
dentifikasi tujuan dan sasaran dari sistem yang akan dibangun serta menetapkan ruang
lingkup dari sistem tersebut. Adapun hasil dari perumusan masalah adalah Bagaimana Mer-
ancang dan Membangun Sistem Informasi Geografis Distributor Triplek pada PT Sumatera
Prima Fibreboard di Kota Palembang? Pembatasan sistem yang dilakukan yaitu berfokus
pada pembuatan Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan distributor triplek wilayah kota
Palembang. Manfaat yang didapat dari sistem yang dibangun perusahaan yaitu mempermu-
dah perusahaan terutama yang bergerak dibidang pendistribusian triplek, dalam mengetahui
peta informasi penyebaran distributor triplek di kota Palembang.

4.2 Tahap Analisis (analysis)

Pada tahap analisis digunakan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknis dan
mengidentifikasi data, fungsional dan persyaratan konfigurasi dari sistem yang akan dibangun.
Analisis yang dilakukan oleh penulis dari 3 sisi yaitu.

4.2.1 Analisis Isi informasi

Mengidentifikasi isi informasi yang akan ditampilkan pada sistem informasi geografis dis-
tributor triplek pada PT Sumatera Prima Fibreboard. Isi informasi yang akan ditampilkan
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tersebut berupa nama-nama distributor, alamat, dan history pengiriman triplek yang sudah
dilakukan distributor.

4.2.2 Analisis Interaksi

Analisis interaksi menggambarkan secara detail mengenai hubungan interaksi antara peng-
guna dengan website. Analisis interaksi dalam penelitian ini digambarkan melalui Use case
diagram yaitu menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Pada perancan-
gan ini terdapat 3 aktor yaitu Pimpinan, Admin, dan distributor dengan case yang terjadi.

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Setelah melakukan kegiatan analisis, desain dan rekayasa sistem yang telah dibahas bab
sebelumnya, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi
geografis distributor triplek pada PT Sumatera Prima Fibreboard. Aplikasi ini diterapkan
untuk memudahkan dalam memperoleh informasi tentang persebaran distributor triplek di
Kota Palembang karena dilengkapi dengan peta. Sistem informasi geografis distributor triplek
ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL serta dijalankan
pada web browser.

Adapun hasil pembuatan sistem informasi geografis distributor triplek ini terdiri dari
beberapa halaman, yaitu:

1. Halaman Login

Halaman ini merupakan tampilan halaman login yang dilakukan oleh admin, distributor
dan pimpinan sebelum memasuki halaman utama.

2. Halaman Menu Utama Admin

Halaman ini merupakan tampilan utama dari halaman admin. Pada halaman ini ter-
dapat sub-sub menu yaitu sub menu Home, Profil, Produk, Distributor, Pengiriman,
User.

(a) Halaman Input Data Produk

Halaman ini merupakan halaman data produk. Halaman ini berfungsi untuk
menampillkan data produk sehingga admin dapat melakukan penginputan data
produk.

(b) Halaman Input Data Distributor

Halaman ini merupakan halaman data distributor yang berfungsi untuk pengin-
putan data distributor bagi admin.

(c) Halaman Input Data Pengiriman

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk menginput data
pengiriman.

(d) Halaman Peta Distributor

Halaman ini merupakan tampilan peta yang berisikan lokasi distributor yang di-
gunakan admin untuk melakukan pencarian lokasi distributor.
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(e) Halaman History Pengiriman Distributor

Halaman ini merupakan tampilan daftar triplek yang sudah dikirim kepada setiap
distributor.

3. Halaman Menu Utama Distributor

Halaman ini merupakan halaman utama distibutor saat distributor telah melakukan
login terlebih dahulu. Halaman ini berisikan sub-sub menu yaitu Home, profil, produk,
user.

(a) Halaman Data Produk

Halaman ini menampilkan daftar triplek yang tersedia pada PT Sumatera Prima
Fibreboard. Distributor dapat memilih produk yang dibutuhkan.

(b) Halaman History Pengiriman

Distributor dapat melihat daftar pengiriman yang sudah terkirim pada hala-
man ini. Sehingga distributor dapat memonitor kapan waktu terakhir melakukan
pemesanan produk.

4. Halaman Menu Utama Pimpinan

Halaman ini merupakan halaman utama dari pimpinan yang telah melakukan login.
Dimana halaman ini terdiri dari sub-sub menu bagi hak akses sebagai pimpinan yaitu
Home, profil, produk, user.

(a) Halaman Data Produk

Halaman ini menampilkan daftar triplek yang tersedia pada PT Sumatera Prima
Fibreboard. Pimpinan perusahaan dapat melihat produk yang sedang dipasarkan
secara aktual.

(b) Halaman History Pengiriman

Pimpinan dapat melihat daftar pengiriman yang sudah terkirim pada halaman ini.
Sehingga pimpinan dapat melihat distributor mana saja yang sudah dilakukan
pengiriman produk.

5. Halaman Ganti Password Halaman ini merupakan halaman yang dapat diakses ad-
min, distributor dan pimpinan perusahaan untuk melakukan penggantian password
jika diperlukan.

5.2 Pembahasan

Tahapan ini menggambarkan bahasan dari rangkaian rekayasa pada tahap sebelumnya.
Berikut ini merupakan halaman-halaman hasil implementasi dari perancangan sebelumnya.

5.2.1 Halaman Login Admin

Halaman ini merupakan halaman pertama yang muncul saat program diakses. Sebelum
mengakses halaman selanjutnya admin harus melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini
seperti pada gambar 1.
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5.2.2 Halaman Menu Utama Admin

Halaman menu utama adalah tampilan halaman utama setelah dilakukan login terlebih
dahulu menampilkan halaman dengan menu-menu hak akses user. Sub menu ini ditampilkan
seperti pada gambar 2.

5.2.3 Halaman Input Data Produk

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengolah data triplek untuk
dilakukan proses pendataan triplek. Pada halaman dapat menambah, mengedit, dan meng-
hapus data triplek. Halaman ini seperti pada gambar 3.

5.2.4 Halaman Input Data Distributor

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengolah data distributor untuk
dilakukan proses pendataan distributor. Pada halaman ini dapat menambah, mengedit, dan
menghapus data distributor. Halaman ini seperti pada gambar 4.

5.2.5 Halaman Input Data Pengiriman

Halaman ini untuk melakukan penginputan data pengiriman triplek sesuai permintaan
distributor. Halaman ini seperti pada gambar 5.

5.2.6 Halaman Peta Distributor

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan pencarian lokasi dis-
tributor yang tersedia dalam tampilan peta dan lokasi yang diinginkan. Halaman ini seperti
pada gambar 6.

5.2.7 Halaman History Pengiriman Distributor

Halaman ini menampilkan daftar pengiriman triplek yang sudah dilakukan oleh distribu-
tor. Setiap distributor dapat melihat data triplek yang sudah dilakukan sebelumnya. Hala-
man ini seperti pada gambar 7.

6 KESIMPULAN

Dari hasil uraian diatas, yang berupa analisis serta pemecahan masalah pada bab se-
belumnya, maka akan ditarik kesimpulan serta memberikan saran yang diharapkan dapat
bermanfaat bagi PT Sumatera Prima Fibreboard untuk memberikan sistem informasi ge-
ografis distributor triplek.

6.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem Informasi Geografis Distributor Triplek un-
tuk wilayah kota Palembang.

2. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tentang persebaran
distributor triplek di Kota Palembang karena dilengkapi dengan peta.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan antara
lain sebagai berikut :

1. Disarankan program aplikasi yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan pada PT Su-
matera Prima Fibreboard.

2. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu adanya evaluasi secara rutin sehingga
dapat dilihat apakah perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan kembali atau perlu
dikembangkan lagi.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perilaku penggunaan sistem in-
formasi SDM terhadap penilaian kinerja karyawan dan optimalnya sistem infor-
masi yang berjalan, dengan menggunakan Unified Theory Acceptance And Use Of
Technology (UTAUT). Fenomena ini akan berpengaruh terhadap persepsi karyawan
dalam penerapan sistem informasi SDM di PT Semen Baturaja Palembang masih
kurangnya sosialisasi terhadap aplikasi tersebut. Penelitian ini dibatasi dalam ruang
lingkup : analisis pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan
Kondisi Yang Memfasilitasi terhadap perilaku penggunaan sistem informasi SDM di
PT Semen Baturaja Palembang. Penelitian ini hanya mengevaluasi sistem informasi
SDM dengan framework yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel
Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan Kondisi Yang Memfasil-
itasi apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Perilaku Pengguna sistem
informasi SDM di PT Semen Baturaja Palembang.

Kata kunci: Sistem Informasi SDM, UTAUT, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha,
Faktor Sosial dan Kondisi Yang Memfasilitasi

1 PENDAHULUAN

Sistem informasi dalam suatu perusahaaan saat ini telah menjadi suatu kebutuhan yang
dapat mendukung dan mengoptimalkan proses bisnis. Sehingga hal tersebut dapat membantu
perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Salah satu sistem informasi
yang baik bagi suatu perusahaan tentunya harus mampu mengintegrasikan seluruh fungsi
bisnis yang ada di dalamnya. Sistem informasi tersebut disebut sistem informasi terintegrasi.
Dengan sistem informasi terintegrasi, maka arus informasi akan semakin baik, karena dapat
menyediakan informasi secara tepat dan real time sesuai dengan tujuan dari sistem informasi
itu sendiri.

Untuk meraih tujuan tersebut, PT Semen Baturaja (Persero) telah menggunakan system
informasi SDM pada 1 januari 2009. Selama beberapa tahun pemanfaatan sistem informasi
SDM masih mengalami hambatan seperti, kurangnya pemahaman Karyawan akan keberadaan
sistem informasi tersebut, dikarenakan tidak semua karyawan berlatar belakang komputer.
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Beberapa karyawan juga masih ada yang belum bisa secara maksimal mengoperasikan sistem
informasi dan kurangnya sosialisasi oleh atasan atau orang yang telah duluan mengunakan
sistem informasi SDM tersebut. Penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman
yang lebih baik terhadap perilaku penggunaan sistem informasi SDM.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology (UTAUT), yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al (2003). Teori ini menyedi-
akan alat yang berguna bagi para atasan yang perlu menilai kemungkinan keberhasilan suatu
pengenalan teknologi baru dan membantu mereka memahami penggerak penerimaan dengan
tujuan untuk proaktif mendesain intervensi (termasuk pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain)
yang di targetkan pada populasi pengguna yang mungkin cenderung kurang untuk men-
gadopsi dan menggunakan sistem baru. Dari uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk
menganalisa sistem informasi sumber daya manusia (SDM) dengan metode UTAUT, yang
berjudul Model Perilaku Penggunaan Sistem Informasi SDM Pada PT Semen Baturaja
(Persero) Menggunakan Metode UTAUT.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Sistem Informasi SDM

Sistem informasi sumber daya manusia (SISDM) atau human resources information sys-
tem (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata lak-
sana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan
keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai
informasi yang diperlukan (Sultoni, 2013:18). Dalam sistem informasi sumber daya manusia
(SISDM) mempunyai tujuan dalam meningkatkan efisiensi, dimana data karyawan dan akti-
fitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar upaya supaya lebih strategis dan
berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia.

2.2 Metode UTAUT

Model UTAUT ini merupakan model penerimaan teknologi informasi yang relative baru
dikembangkan berdasarkan teori dan model sebelumnya. Model UTAUT menguji faktor-
faktor penentu user acceptance dan perilaku penggunaan yang terdiri dari: Ekspektansi
Kinerja, Ekspektansi Usaha, Faktor Sosial dan Kondisi yang memfasilitasi, dan menemukan
bahwa keempat hal tersebut berkontribusi kepada prilaku penggunaan baik secara lang-
sung maupun tidak langsung melalui behavioral intention. UTAUT juga mempertimbangkan
faktor-faktor seperti: gender, age, pengalaman menggunakan secara sukarela atau tidak.

Selain itu, model UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan individu meng-
gunakan teknologi. Lebih khusus lagi, hubungan antara persepsi suatu pemanfaatan, kemu-
dahan penggunaan, dan niat penggunaan dapat dimoderatori oleh usia, jenis kelamin, dan
pengalaman. Sebagai contoh, kekuatan antara manfaat yang dirasakan dan niat penggunaan
bervariasi dengan usia dan jenis kelamin,yang lebih signifikan bagi para pekerja laki-laki yang
masih muda. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat juga dimoderasi oleh
jenis kelamin dan usia sedemikian rupa sehingga lebih signifikan bagi perempuan dan pekerja
yang lebih tua, dan mereka mengurangi efek dengan pengalaman.
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2.3 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar per-
tanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut Kuncoro (2003:231) bahwa untuk
menentukan validitas digunakan teknik korelasi product moment dengan bantuan perangkat
lunak SPSS versi 20.0. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritis
maka pernyataan tersebut Valid. Jadi jika data tidak valid berarti instrumen harus segera
direvisi, mau menambah daftar pertanyaan atau malah mengurangi dilihat sesuai dengan
keadaan data. Jika r hitung (untuk r tiap butir data dilihat pada kolom Corrected Item-
Total Correlation) lebih besar dari r table dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan
tersebut dinyatakan valid.

2.4 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apa-
bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggu-
nakan alat pengukur yang sama pula. (Siregar, 2010 : 173). bila nilai koefisien Cronbach Al-
pha untuk konstruk lebih dari 0,6 maka instrumen-instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur konstruk tersebut Seluruh konstruk dapat dikatakan acceptable karena memenuhi
syarat lebih besar atau sama dengan 0,60.

2.5 Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis hubungan di antara kedua variabel/lebih. Dalam anal-
isis Regresi, akan dikembangkan sebuah persamaan regresi yaitu formula matematika yang
mencari nilai variabel tergantung (dependent) dari nilai variabel bebas (independent) yang
diketahui.

2.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh
antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y) yang
ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel bebas
berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila
nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Gambar 1: Rumus regresi lenier berganda

Keterangan :
Y= Variabel dependen (variabel yang diprediksikan)
X1 dan X2 = Variabel independen
a= Konstanta (nilai Y apabila X1, X2..Xn = 0)
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b= Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

2.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisi-
tas, uji normalitas dan uji lineritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas ini dengan
melihat nilai dari VIF (Variance Inflation Factor).

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada ko-
relasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (se-
belumnya). Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi ini dilakukan dengan uji durbin watson
(DW test). Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai kurtosis atau skewness.

2.8 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Perilaku penggunaan sis-
tem informasi sumber daya manusia yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini
diprediksi dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Uji F dilakukan untuk mengetahui
apakah model regresi bisa atau tidak dipakai untuk memprediksi variabel terikat yaitu per-
liaku pengguna sistem informasi. Pengujian signifikansi berikutnya adalah uji t. Seperti
halnya uji F, uji t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial konstanta
dan setiap variabel bebas yang ada terhadap variabel terikat yaitu perilaku pengguna sistem
informasi pada divisi sumber daya manusia PT Semen Baturaja (Persero). Pengaruh variable
independen terhadap variabel dependen diuji dengan tingkat signifikansi 5%.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data Primer

Dalam desain penelitian telah dijelaskan bahwa responden penelitian ini adalah karyawan
bagian personalia dan administrasi yang aktif menggunakan sistem informasi SDM di PT Se-
men Baturaja (Persero). Karyawan yang memanfaatkan sistem informasi SDM di PT Semen
Baturaja (Persero) dari hasil pendataan terdapat 50 orang. Dalam penelitian ini menggu-
nakan teknik pengambilan sampel yakni dengan alasan, karyawan yang diketahui aktif meng-
gunakan sistem informasi SDM berdasarkan jumlah kuesioner yang dapat diolah,didapatkan
50 orang responden yang terdiri karyawan, administrasi dan ka. Seksi, bagian, biro dan
departemen.

4 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang diajukan yaitu variabel ekspektasi kinerja terdapat nilai sig 0,000. Nilai
sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000¡0,05, maka H1 diterima dan
Ho ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni -0,667 dengan ttabel=1.67943. Jadi
thitung¡ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap
Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang tidak
searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Ekspetasi Kinerja tidak memiliki pengaruh
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Table 1: Examples of writing table
Hipotesis Pernyataan Nilai Keterangan

H1 Variabel Ekpetasi Kinerja tidak berpengaruh signifikan
terhadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi
SDM

-0,667 H1 : Di terima H0 : Di tolak

H2 Variabel Ekpetasi Usaha tidak berpengaruh signifikan
terhadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi
SDM

-0,209 H2 : Di terima H0 : Di tolak

H3 Variabel Faktor Sosial tidak berpengaruh signifikan ter-
hadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi
SDM

0,501 H3 : Di terima H0 : Di tolak

H4 Variabel Kondisi yang Memfasilitasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Model Perilaku penggunaan sistem
informasi SDM

1,118 H4 : Di terima H0 : Di tolak

signifikan terhadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi SDM.

2. Penelitian yang diajukan yaitu variabel Ekspetasi Usaha terdapat nilai sig 0,000. Nilai
sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000¡0,05, maka H1 diterima dan
Ho ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni -0.209 dengan ttabel=1.67943. Jadi
thitung¡ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap
Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang tidak
searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Ekspetasi Usaha tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi SDM.

3. Penelitian ini yang diajukan yaitu variabel Faktor Sosial terdapat nilai sig 0,000. Nilai
sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000¡0,05, maka H1 diterima
dan Ho ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni 0.501 dengan ttabel=1.67943.
Jadi thitung¡ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi
terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang
tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Faktor Sosial tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap Model Perilaku penggunaan sistem informasi SDM.

4. Penelitian yang diajukan yaitu variabel Kondisi yang Memfasilitasi terdapat nilai sig
0,000. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000¡0,05, maka H1
diterima dan Ho ditolak. Variabel X1 mempunyai thitung yakni 1.118 dengan tta-
bel=1.67943. Jadi thitung¡ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memi-
liki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai
hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Kondisi yang Memfasil-
itasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Model Perilaku penggunaan sistem
informasi SDM.

5. Penelitian yang diajukan yaitu UTAUT tidak berpengaruh signifikan terhadap model
perilaku penggunaan sistem informasi SDM di PT Semen Baturaja (Persero) Palem-
bang, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha,
faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi tidak mendukung dalam penelitian ini un-
tuk menentukan model perilaku penggunaan sistem informasi SDM dalam aktivitas
pengelolahan data pegawai di PT Semen Baturaja (Persero) Palembang.
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4.1 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perlu diadakannya evaluasi atas perilaku penggunaan sistem informasi SDM secara peri-
odik sehingga tidak terkesan statis. Evaluasi dapat dilakukan atas pemahaman Karyawan,
pengalaman pemakai dan lama bekerja karyawan sistem informasi SDM tersebut tersebut.
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Abstrak

Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lahat adalah salah satu unit cabang dari
Palang Merah Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengolah stok darah yang di-
terima dari pendonor. Proses pengolahan data stok darah selama ini masih secara
manual, sehingga sering kali pasien yang membutuhkan darah tidak mengetahui jum-
lah stok darah yang masih tersisa. Pada penulisan ilmiah ini, penulis menerapkan
teknologi SMS Gateway dalam sistem informasi persediaan stok darah pada UDD
PMI Kab. Lahat. Penerapan sistem yang telah terkomputerisasi dengan meman-
faatkan service dari Gammu ini diharapkan mampu memberikan informasi perse-
diaan stok darah yang cepat kepada keluarga pasien yang membutuhkan dan dapat
meningkatkan efektifitas kerja didalam proses pengolahan data stok darah, darah
yang diterima dan darah yang dikeluarkan.

Kata kunci: Gammu, SMS Gateway, Persediaan Stok Darah

1 PENDAHULUAN

SMS (Short Massage Service) adalah suatu layanan yang memungkinkan seseorang untuk
bertukar informasi dengan orang lain secara cepat dan tepat. SMS didukung oleh setiap pon-
sel GSM maupum CDMA. SMS mampu menggeser paradigma orang pada zaman dahulu yang
berfikiran betapa sulitnya bertukar informasi secara cepat. Dahulu untuk bertukar informasi,
seseorang harus menulis surat kemudian mengirimkan melalui PT. POS Indonesia. Dengan
perkembangan teknologi saat ini, didukung dengan bermunculan ponsel yang memiliki fitur
SMS didalamnya, menjadikan pertukaran informasi menjadi sangat cepat dilakukan.

Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lahat merupakan suatu unit cabang dari
Palang Merah Indonesia Kabupaten Lahat yang memiliki fungsi sebagai pengelola persedi-
aan stok darah yang diterima dari para pendonor untuk didistribusikan kepada pihak yang
membutuhkan darah yaitu cabang UDD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat .
UDD PMI Lahat memiliki lemari penyimpan darah yang belum dimiliki oleh UDD RSUD
Lahat.
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Salah satu informasi yang dihasilkan oleh UDD yaitu informasi mengenai persediaan
darah. Masyarakat yang membutuhkan darah dengan cepat terkadang kesulitan mendap-
atkan informasi stok darah tersebut. Berdasarkan masalah diatas, maka timbul suatu ide un-
tuk membuat suatu sistem informasi dan aplikasi untuk merancang dan membangun sebuah
aplikasi SMS Gateway yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan informasi
pada UDD PMI untuk menyediakan informasi informasi secara otomatis dan terbaru.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pen-
dekatan metode Sekuensial Linier (siklus kehidupan atau model water fall). Fase pemode-
lan sistem, pada fase ini adalah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan
dibangun seperti perangkat lunak, perangkat keras dan brainware. Fase analisis, pada fase
ini adalah merancang sistem yang baru dengan mendefinisikan masalah-masalah yang ada
seperti keterbatasan informasi stok darah untuk kemudian dibuatkan solusinya. Fase Desain,
pada fase ini adalah dimulai dengan membuat rancangan tampilan awal, rancangan tampilan
pilihan menu, arsitektur sistem serta basis data.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

SMS Gateway adalah pintu gerbang bagi penyebaran informasi dengan menggunakan
SMS. SMS Gateway dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat
yang langsung terhubung ke database nomor-nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan
nomor dan pesan di ponsel karena nomor akan diambil otomatis dari database tersebut. Selain
itu, dengan adanya SMS Gateway dapat mengustomisasi pesan yang akan dikirim. Dengan
menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri, pengiriman pesan dapat lebih
fleksibel dalam mengirim pesan karena biasanya pesan yang ingin dikirm berbeda-beda untuk
masing-masing penerimanya.

UDD merupakan unit kerja dari Palang Merah Indonesia yang memiliki tugas sebagai
pengolah darah dari para pendonor untuk didistribusikan ke pasien yang membutuhkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang ketentuan tentang tugas
PMI didalam melayani kegiatan transfusi darah, dibentuklah suatu unit bagian dari PMI
yang khusus menjalankan fungsi transfusi darah bernama Unit Donor Darah (dahulu Unit
Transfusi Darah).

Gammu adalah nama sebuah project yang ditujukan untuk membangun apliksi, script
dan drivers yang dapat digunakan semua fungsi yang memungkinkan pada telepon seluler
atau alat sejenisnya. Gammu menyediakan codebase yang stabil dan mapan untuk berbagai
macam model telepon yang tersedia di pasaran dibandingkan dengan project sejenis. Gammu
merupakan project yang berlisensi GNU GPL 2 sehinga menjamin kebebasan menggunakan
tool ini tanpa perlu takut dengan masalah legalitas dan biaya yang mahal yang harus dikelu-
arkan. Gammu mendukung berbagai macam model telepon seluler dengan berbagai jenis
koneksi dan tipe. Gammu merupakan software sms gateway yang cukup bagus dan terkenal.
Selain mudah penggunaanya, perangkat modem GSM yang support cukup banyak dimulai
dari Nokia, Siemens, Sony Ericsson, dan lain-lain. Selain itu perangkat lain yang lebih cocok
untuk dijadikan sms gateway dengan software gammu seperti modem GSM Itegno, wavecom,
dan lain-lain. Database yang di support GAMMU adalah MySQL. Informasi penting bagi
pasien terkait PMI adalah informasi persediaan stok darah yang ada secara cepat dan akurat.
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Table 1: Format SMS

No Format SMS Keterangan

1 INFO Untuk mengetahui format SMS yang tersedia

2 STOK Untuk mengetahui stok darah keseluruhan

3 STOKgol darah Untuk mengetahui stok darah per golongan darah

4 REWARDno kartu Untuk mengetahui status pendonor

Table 2: SMS Reward Pendonor

No Jumlah Donor SMS Reward

1 10 Pendonor Mendapat Pergantian 15% biaya Kantong

2 20 Pendonor Mendapat Pergantian 30% biaya Kantong

3 50 Pendonor Mendapat Pin Emas

Keterbatasan informasi terkadang menjadi hambatan bagi UDD PMI didalam memberikan
pelayanan dengan baik. Terkadang keluarga pasien harus kecewa karena stok darah yang
dicari tidak tersedia dan harus mencari pendonor sendiri dikarenakan tidak adanya informasi
stok darah yang cepat dan akurat. Sebuah solusi yang cukup ideal untuk menyelesaikan
permasalahan diatas adalah dengan membangun suatu sistem informasi berbasis SMS Gate-
way bagi UDD PMI untuk menyebarkan informasi penting bagi keluarga pasien. Aplikasi ini
dibuat dengan sistem Autoreply yaitu sistem secara otomatis membalas sms sesuai dengan
order sms yang dikirim keluarga pasien. Selain itu sistem dapat mengirim sms secara otomatis
kepada para pendonor guna pendukung program pemerintah didalam memberi penghargaan
kepada para pendonor.

Program yang dibangun adalah suatu sistem informasi persediaan stok darah berbasis
SMS Gateway menggunakan teknologi PHP (Hypertext Prepocessor) dengan MySQL sebagai
databasenya dan Gammu SMS Gateway. Sistem ini berperan sebagai pengolah imformasi,
yang mana informasi tersebut dikemas dalam bentuk SMS.

Untuk para keluarga pasien agar memudahkan dalam pengolahan data, maka ditentukan
beberapa format untuk melakukan SMS. Ada beberapa format SMS yang ditentukan seperti
pada tabel 1 dibawah ini.

Format SMS diatas adalah request SMS yang harus dikirim oleh pengirim pesan terlebih
dahulu baru kemudian sistem secara otomatis merespon sms tersebut apakah sesuai dengan
format yang telah ditentukan. Apabila sesuai maka sistem akan membalas sms secara otoma-
tis kepada nomor pengirim yang melakukan permintaan sesuai apa informasi yang diinginkan.

SMS juga dilakukan oleh sistem informasi bagi para pendonor yang telah melakukan donor
dengan jumlah tertentu. SMS akan otomatis dikirim kenomor para pendonor berupa pesan
tentang reward yang diterima. SMS tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini
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4 KESIMPULAN

Dari Hasil Penelitian, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dihasilkan adalah sistem informasi persediaan stok darah berba-
sis sms gateway sebagai sumber informasi stok darah untuk keluarga pasien yang mem-
butuhkan.

2. SMS Gateway ini dibuat untuk mempermudah para keluarga pasien untuk mendap-
atkan informasi stok darah yang ada pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten
Lahat.
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Abstrak

Di era kemajuan teknologi saat ini, lazimnya perusahaan menggunakan komputer
dalam melakukan kegiatan operasional. Jumlahnya dapat mencapai puluhan bahkan
ratusan unit, yang terhubung dalam suatu LAN (Local Area Network). Untuk men-
dukung semua kegiatan tersebut perlu adanya sebuah sistem jaringan internet yang
baik dan handal. Penerapan Quality of Service (QoS) merupakan solusi dari masalah
diatas. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat QoS pada Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Wilayah VII Palembang, maka akan dilakukan sebuah analisis pengukuran
parameter QoS. Analisis kualitas jaringan internet dan Wifi ini menekankan pada
proses monitoring dan pengukuran parameter kualitas jaringan pada infrastruktur
jaringan internet seperti kecepatan akses dan kapasitas transmisi, dari titik pen-
girim ke titik penerima yang menjadi tujuan, parameter yang digunakan bandwidth,
throughput, delay dan packet loss.

Kata kunci: Quality of Service (QoS) Internet, Bandwidth, Delay, Packet Loss, dan
Throughput

1 PENDAHULUAN

Salah satu perubahan utama dibidang telekomunikasi adalah penggunaan teknologi wire-
less. Teknologi wireless juga diterapkan pada jaringan komputer, yang lebih dikenal dengan
wireless LAN (WLAN). Teknologi wireless merupakan teknologi yang memberikan kemuda-
han dan fleksibilitas yang sukup tinggi dan merupakan teknologi yang nyaman digunakan
karena jika berada dalam hotspot wireless maka user dapat mengakses internet dimanapun
selama user masih dalam jangkauan wireless tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada system jaringan media wifi di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Wilayah VII ini diberikan sebagai sarana akses informasi untuk para tamu dan
mahasiswa yang berkunjung untuk mengakses berbagai informasi. Analisis jaringan diper-
lukan untuk mengevaluasi performa dan untuk memastikan efisiensi dan stabilitas operasional
jaringan. Tool yang digunakan untuk mengukur QoS yang terdiri dari bandwidth, through-
put, delay dan packet lost dalam penelitian ini adalah BizNET Speed Meter dan Axence
NetTools 7. Hal inilah yang mendasari penulis memilih judul Analisis Trafik Jaringan Wifi
dengan metode QoS di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang.

Agar penelitian lebih terarah serta tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang ada
maka perlu adanya suatu batasan masalah dan batasan masalahnya yaitu:
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1. Membahas kinerja hanya pada jaringan wireless pada Kantor Perwakilan Bank Indone-
sia Wilayah VII Palembang.

2. Hanya melakukan pengukuran parameter kualitas jaringan menggunakan aplikasi Ax-
ence NetTools 7 sebagai alat ukur bandwidth, delay, packet lost dan troughput serta
aplikasi BizNet Speed Meter sebagai pengukur bandwidth.

3. Menggunakan metode Action Research.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis trafik jaringan wireless agar
dapat melihat kecepatan traffic pemakaian, throughput, delay dan packet loss yang kemudian
hasil dari pengukuran tersebut akan dianalisis untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab
kelemahan dalam mengirim dan menerima paket pada layanan jaringan. Serta untuk menge-
tahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas layanan jaringan wireless sehingga
dapat memberikan layanan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna
suatu layanan jaringan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, diharapkan hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan kajian ulang dalam men-
gelola, memperbaiki dan mengatasi akses jaringan saat mengirim dan menerima paket
data.

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memband-
ingkan teori analisis kualitas jaringan dengan praktek nyata yang ada pada jaringan
wireless.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode penelitian Action Research

Metode penelitian disini menggunakan metode Action Research (AR), metode tindakan
ini bertujuan bahwa teori dan praktek dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembe-
lajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosa yang rinci terhadap konteks
masalahnya. Davison, Martinsons dan Kock (2004, dalam Chandrax 2008). Dengan mengacu
pada model pendekatan dalam kegiatan penelitian yaitu :

1. Melakukan diagnosing (diagnose)

2. Melakukan Rencana (Action Planning)

3. Melakukan Tindakan (Action Taking )

4. Melakukan Evaluasi (Evaluating)

5. Pembelajaran (Learning)
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan QoS Bandwidth

a. Bandwidth

Bandwidth pada ketiga lokasi ini dialokasikan masing-masing sebesar 5MB untuk upload
dan 3MB untuk upload. Berdasarkan hasil pada pengukuran yang dilakukan pada tanggal
23 juni 2014 sampai dengan 27 juni 2014 maka didapatlah hasil sebagai berikut :

- Lantai semi basement

1. Dari hasil tabel 5.1 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada pagi
hari lokasi semi basement adalah sebesar 3,53Mbps dan upload sebesar 5.13Mbps.

2. Dari hasil tabel 5.13 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada
siang hari lokasi semi basement adalah sebesar 2,65Mbps dan upload sebesar 4,96Mbps.

- Lantai 1

1. Dari hasil tabel 5.5 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada pagi
hari lokasi lantai 1 adalah sebesar 3,16Mbps dan upload sebesar 4.65Mbps.

2. Dari hasil tabel 5.13 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada
siang hari lokasi lantai 1 adalah sebesar 2,54Mbps dan upload sebesar 4,39Mbps.

- Lantai 3

1. Dari hasil tabel 5.9 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada pagi
hari lokasi lantai 3 adalah sebesar 2,77Mbps dan upload sebesar 5,66Mbps.

2. Dari hasil tabel 5.21 didapatlah hasil pengukuran rata-rata download perhari pada
siang hari lokasi lantai 3 adalah sebesar 2,62Mbps dan upload sebesar 5,17Mbps.

Tabel 5.25 merupakan data hasil pengukuran bandwidth rata-rata perlantai yang di-
lakukan pada tanggal 23 Juni sampai 27 Juni 2014, proses pengukuran dilakukan pada jam
sibuk dengan range antara pukul 09:00 11.30 dan 13:00 - 15.30 adalah seperti berikut:

Berdasarkan hasil monitoring menggunakan Biznet speed meter didapatlah hasil dari
bandwidth rata-rata perlantai. Download terendah terdapat pada lantai 3 sebesar 2,69 Mbps
dan rata-rata upload tertinggi pada lantai 3 sebesar 5,41 Mbps. Dikarenakan setiap data-
data transaksi dari bank-bank swasta harus masuk ke KpwBI VII dan KpwBI VII pun harus
mengirimkannya lagi ke Kantor Pusat di Jakarta sehingga membutuhkan kapasitas upload
yang besar maka disinilah alasan kenapa kapasitas upload pada wireless lebih besar diband-
ingkan kapasitas download menyamai dengan kondisi dimana koneksi pada LAN yang sudah
terpasang sebelumnya.
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Table 1: Hasil pengukuran bandwidth per lantai

Alokasi Bandwidth Bandwidth (Mbps)

Lokasi Download Upload Download Upload

Semi basement 3 5 3.09 5.05

Lantai 1 3 5 2.85 4.52

Lantai 3 3 5 2.69 5.41

3.2 Pembahasan QoS Throughput

b. Throughput

Berdasarkan hasil pada pengukuran yang dilakukan pada tanggal 23 juni 2014 sampai
dengan 27 juni 2014 maka didapatlah hasil sebagai berikut :

- Lantai semi basement

1. Dari hasil tabel 5.2 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah pada
pagi hari pada tanggal 27 juni 2014 sebesar 9678bps dan tertinggi pada tanggal 24 juli
2014 sebesar 491098bps.

2. Dari hasil tabel 5.14 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah pada
siang hari pada tanggal 27 juni 2014 sebesar 9588bps dan tertinggi pada tanggal 24
juni 2014 sebesar 80540bps.

- Lantai 1

1. Dari hasil tabel 5.6 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah dan
tertinggi pada pagi hari terdapat pada tanggal 25 juni 2014 sebesar 6514bps dan tert-
inggi sebesar 295819bps.

2. Dari hasil tabel 5.14 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah pada
siang hari pada tanggal 26 juni 2014 sebesar 9712bps dan tertinggi pada tanggal 25
juni 2014 sebesar 95738bps.

- Lantai 3

1. Dari hasil tabel 5.10 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah pada
pagi hari pada tanggal 25 juni 2014 sebesar 9650bps dan tertinggi pada tanggal 26 juli
2014 sebesar 80005bps.

2. Dari hasil tabel 5.22 didapatlah hasil pengukuran rata-rata throughput terendah pada
siang hari pada tanggal 25 juni 2014 sebesar 9658bps dan tertinggi pada tanggal 26
juni 2014 sebesar 80844bps.
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Table 2: Examples of writing table

Lokasi Throughput (bps)

Min Max Rata-rata

Semi basement 17830.6 106799.7 74046.97

Lantai 1 9901.18 93527.81 47870.94

Lantai 3 9937.4 72463 42791.32

Berdasarkan table dibawah ini dapat disimpulkan bahwa, hasil pengukuran rata-rata
throughput terendah perlantai terdapat pada lantai 1 dengan nilai sebesar 9901,18 bps dan
throughput tertinggi terdapat pada lantai semi basement dengan nilai 106799,7 bps. Through-
put merupakan jumlah total transfer data yang sukses yang diamati selama pengukuran anal-
isis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang. Tabel 5.26 adalah hasil
rata-rata perlantai lokasi semi basement, lantai 1 dan lantai 3 adalah sebagai berikut.

3.3 Pembahasan QoS Delay

c. Delay

Berdasarkan hasil pengukuran nilai delay di ketiga lokasi, didapatlah nilai rata-rata re-
sponse time delay minimum dan maksimum dalam millisecond (ms) yaitu sebagai berikut
:

- Lantai semi basement

1. Dari hasil tabel 5.3 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada pagi
hari termasuk dalam kategori bagus berdasarkan versi TIPHON dan cukup berdasarkan
versi ITU-T.

2. Dari hasil tabel 5.15 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada siang
hari termasuk dalam kategori bagus berdasarkan versi TIPHON dan cukup berdasarkan
versi ITU-T.

- Lantai 1

1. Dari hasil tabel 5.7 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada pagi
hari termasuk dalam kategori jelek berdasarkan versi TIPHON dan buruk berdasarkan
versi ITU-T.

2. Dari hasil tabel 5.19 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada siang
hari termasuk dalam kategori bagus berdasarkan versi TIPHON dan cukup berdasarkan
versi ITU-T.
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Table 3: Examples of writing table

Lokasi Delay (ms) TIPHON

Min Max Rata-rata ITU-T

Semi basement 13.65 284.95 32.62 Bagus Cukup

Lantai 1 12.92 391.9 39.87 Sedang Cukup

Lantai 3 13.35 266.95 33.65 Bagus Cukup

- Lantai 3

1. Dari hasil tabel 5.11 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada pagi
hari termasuk dalam kategori bagus berdasarkan versi TIPHON dan cukup berdasarkan
versi ITU-T.

2. Dari hasil tabel 5.23 didapatlah hasil pengukuran rata-rata delay setiap hari pada siang
hari termasuk dalam kategori bagus berdasarkan versi TIPHON kecuali pada tanggal
23 dan 27 juni 2014 didapa dengan kategori jelek karena lebih dari 450ms dan buruk
berdasarkan versi ITU-T.

Tabel 5.27 adalah nilai rata-rata delay perlantai pada lokasi semi basement, lantai 1 dan
lantai 3 adalah sebagai berikut.

Pada hasil table diatas dan berdasarkan nilai delay sesuai dengan table versi TIPHON
pada lokasi perlantai, maka kategori delay untuk perlantai seperti pada table 5.27 dengan
nilai delay perlantai terendah dan tertinggi terdapat pada lantai 1 dengan nilai minimum
12.92 ms dan maksimum 391.9 ms dengan respon sedang menurut versi TIPHON dan cukup
menurut versi ITU-T.

3.4 Pembahasan QoS Packet lost

d. Paket Loss

- Lantai semi basement

1. Dari hasil tabel 5.4 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada pagi hari lokasi lantai semi basement termasuk dalam kategori sangat bagus
menurut versi TIPHON.

2. Dari hasil tabel 5.4 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada siang hari lokasi lantai semi basement termasuk dalam kategori sangat bagus
menurut versi TIPHON.

- Lantai 1
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Table 4: Examples of writing table

Lokasi Paket loss TIPHON

Sent Lost Lost (%) ITU-T

Semi basement 350 0.82 0.17 Sangat bagus Baik

Lantai 1 350 1.42 0.37 Sangat bagus Baik

Lantai 3 350 0.35 0.1 Sangat bagus Baik

1. Dari hasil tabel 5.8 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada pagi hari lokasi lantai 1 termasuk dalam kategori sangat bagus menurut versi
TIPHON.

2. Dari hasil tabel 5.20 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada siang hari lokasi lantai 1 termasuk dalam kategori sangat bagus menurut
versi TIPHON.

- Lantai 3

1. Dari hasil tabel 5.12 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada pagi hari lokasi lantai 3 termasuk dalam kategori sangat bagus menurut versi
TIPHON.

2. Dari hasil tabel 5.24 didapatlah hasil pengukuran rata-rata packet lost untuk setiap
hari pada siang hari lokasi lantai 3 termasuk dalam kategori sangat bagus menurut
versi TIPHON.

Tabel 5.28 adalah nilai rata-rata packet lost perlantai pada lokasi semi basement, lantai
1 dan lantai 3 adalah sebagai berikut.

Dari table diatas dan berdasarkan nilai packet lost sesuai dengan versi TIPHON sebagai
standarisasi maka didapat persentase lost 0% untuk pengukuran per lantai termasuk dalam
degredasi sangat bagus versi TIPHON. Faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan be-
sarnya nilai packet lost karena terjadi overload trafik didalam jaringan karena pengukuran
dilakukan pada jam sibuk, tabrakan (congestion) dalam jaringan bahkan error pada media
fisik.

4 KESIMPULAN

Dari hasil analisis kinerja jaringan wireless di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Parameter QoS (Quality of Service) yang terdiri dari throughput, delay dan packet loss
sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan wireless yang ada di Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, kapasitas bandwidth juga berpengaruh ter-
hadap nilai QoS seperti telah diamati kecepatan transfer data nilai rata-rata tertinggi
perlantai terdapat pada lantai semi basement.
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2. Pada parameter QoS yaitu throughput, bahwa throughput pada area lantai semi base-
ment termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk area lantai 3 termasuk dalam
kategori rendah.

3. Pada parameter QoS yaitu delay yang menurut versi TIPHON, bahwa delay pada area
lantai semi basement dan lantai 3 termasuk dalam kategori bagus karena nilai delay
masih dibawah 300 ms. Sedangkan untuk area lantai 1 termasuk dalam kategori sedang
karena nilai lebih dari 300 ms.

4. Pada parameter QoS yaitu packet loss yang menurut versi TIPHON, bahwa packet loss
pada area lantai semi basement, lantai 1 dan lantai 3 sangat bagus karena nilai paket
loss-nya masih dibawah 0%.

5. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah dinding tembok yang cukup
tebal sehingga mempengaruhi hasil pengukuran.

Agar kinerja jaringan wireless ini dapat berjalan dengan maksimal maka ada beberapa
saran dari penulis, antara lain:

1. Mengenai faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan turunya nilai QoS seperti
perlu adanya signal penguat di sekitar area lantai semi basement dan lantai 1

2. Menempatkan wireless router pada posisi yang tepat agar bisa dijangkau baik dari
dalam ataupun dari luar ruangan sehingga tidak menggangu aktifitas didalam kantor.
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Abstrak

PT Remco merupakan suatu industri pengolahan karet yang berbadan hukum,
Pabrik yang bergerak dibidang perkaretan yang mengolah bahan baku karet be-
rasal dari petani karet di kabupaten di palembang maupun luar palembang. Pe-
rusahaan ini masih menggunakan sistem manual dalam menangani laporan yang
menyangkut dalam bidang persedian barang. Kendala yang timbul kurangnya in-
formasi mengenai persediaan barang untuk pihak lain contohnya negara asing yang
ingin melakukan permintaan karet. Penelitian ini membahas tentang sistem perse-
diaan barang dengan menggunakan metode e-Supply Chain Management. Hasil
penelitian ini berupa sistem informasi persediaan barang berbasis web dengan ala-
mat http://remco.comyr.com yang dapat membantu para supplier dan distributor
dalam proses penawaran bahan baku dan permintaan bahan setengah jadi serta pi-
hak PT. Remco Palembang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut
pemesanan barang antara perusahaan dengan distributor dan supplier.

1 PENDAHULUAN

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola suatu barang atau pro-
duk dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau proses pengelolaan bahan
setengah jadi menjadi barang jadi. Salah satu contoh perusahaan manufaktur di Palem-
bang ini yaitu perusahaan PT Remco. Perusahaan ini merupakan suatu industri pen-
golahan karet yang mengolah bahan baku karet berasal dari petani karet di sumatera
selatan.

Saat ini sistem yang sedang berjalan pada PT. Remco Palembang belum memi-
liki aplikasi sistem informasi, dalam proses bisnis yang sedang berjalan saat ini masih
belum terkomputerisasi. Dimana Supplier menawarkan bahan baku (karet) kepada PT.
Remco. Setiap pembelian bahan baku (karet) yang dilakukan, maka karet tersebut akan
menjadi stock yang kemudian akan diolah atau diproduksi menjadi karet setengah jadi
yang akan dijual kepada negara asing seperti Jepang, China, Prancis, Belanda, Brazil
yang memesan melalui email dan telp kepada perusahaan. Dalam proses permintaan
dari negara asing pada PT. Remco Palembang yang belum mempunyai sistem khusus-
nya dalam permintaan bahan setengah jadi, hal itu perusahaan membutuhkan suatu



161

sistem dalam menyediakan stock yang mana perusahaaan masih menggunakan aplikasi
sederhana yaitu aplikasi seperti Microsoft Office Excel yang digunakan oleh bagian
gudang data. Sehingga kurangnya informasi mengenai persediaan barang pada PT.
Remco Palembang. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang mampu menginte-
grasikan antara supplier, manufaktur dan distributor. Gambar 1 berikut dapat dilihat
ilustrasi proses bisnis yang sedang berjalan saat ini.

Saat ini e-Supply Chain Management merupakan suatu konsep manajemen dimana
perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan selu-
ruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan
bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi (Indrajit dan
Djokopranoto [2003:169]).

Selain itu Turban (2004:302) mengemukakan, e-Supply Chain Management adalah
penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply
chain sebaik Management Supply Chain. Kesuksesan sebuah e-Supply Chain Man-
agement tergantung pada beberapa hal, antara lain 1) Kemampuan seluruh partner
supply chain untuk melihat kerjasama partner sebagai aset strategi, 2) Informasi yang
jelas terhadap seluruh rantai supply, 3) Kecepatan, biaya, kualitas dan pelayanan kon-
sumen, dan 4) Hubungan rantai supply lebih kuat.

Dari sistem yang sedang berjalan tersebut, maka penelitian ini memanfaatkan
teknologi berbasis internet berupa sistem informasi persediaan barang menggunakan
metode e-Supply Chain Management yang berbasis web. Gambar 2 dapat dilihat ilus-
trasi proses bisnis yang akan diusulkan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Web
Engineering (Pressman, 2001). dalam bukunya berjudul Software Engineering:a Prac-
titioners approach menerangkan bahwa Web engineering adalah proses yang digunakan
untuk membuat aplikasi web berkualitas tinggi. Adapun tahapan pengembangan ter-
diri dari beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni tahap for-
mulasi, tahap perencanaan, tahap analisis yang terdiri dari beberapa aktifitas, tahap
rekayasa yang juga terdiri dari beberapa aktifitas, tahap implementasi yang dijelaskan
pada hasil dan pembahasan, dan tahap evaluasi.

2.1 Tahapan Formulasi

Pada tahapan formulasi digunakan untuk melakukan perumusan masalah dengan
mengidentifikasikan tujuan dan manfaat dari sistem yang akan dibangun serta menetap-
kan ruang lingkup dari sistem tersebut (Pressman, 2001). Adapun hasil dari perumu-
san masalah dari pembuatan sistem informasi persediaan barang ini yaitu Bagaimana
membangun sistem informasi persediaan barang pada PT. Remco Palembang yang
bertujuan membangun sistem informasi persediaan barang pada PT. Remco Palem-
bang dengan menggunakan metod e-Supply Chain Management. Agar diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi pihak PT. Remco Palembang dalam memenuhi ke-
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butuhan informasi yang menyangkut penawaran bahan baku dan permintaan bahan
setengah jadi antara manufaktur (perusahaan) dengan supplier dan distributor.

Melihat dari metode e-supply chain management dan dikaitkan dengan kondisi di
perusahaan maka pengguna dari sistem ini meliputi supplier , manufaktur, dan distrib-
utor. Kegiatan supplier meliputi dari penawaran bahan baku ke manufaktur dimana
manufaktur dapat memproses penawaran tersebut apakah penawaran tersebut diter-
ima atau ditolak dan kegiatan distributor meliputi dari permintaan bahan setengah jadi
dimana manufaktur dapat memproses permintaan tersebut diterima atau menunggu.

2.2 Tahap Perencanaan

Pada tahapan perencanaan dimana kegiatan penelitian ini dilakukan pada awal bu-
lan April sampai dengan bulan Agustus 2014,bertempat penelitian dilakukan langsung
pada instansi PT. Remco Palembang Jl. Kemas Rindo No. 9 Kel. Siring Agung.
Dalam penulisan dan pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan.
Penulis menggunakan beberapa metode yaitu : 1) Metode Observasi, yaitu dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung objek yang berhubungan dengan penelitian,
2) metode wawancara, yaitu dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan proses bisnis yang
berjalan selama ini. 3)Studi kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori dan pendapat
ahli, serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan penelitian. 4) Dokumen-
tasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang
relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang berkaitan
dengan penelitian.

2.3 Tahap Analisis

2.3.1 Analisis Konten

Konten informasi yang akan disajikan pada tahap analisis termasuk di dalamnya
adalah teks, grafik, gambar, dan data. Pemodelan data yang menjadi konten infor-
masi dalam aplikasi sistem informasi persediaan barang pada PT. Remco berbasis web
disajikan pada gambar 3.

2.3.2 Analisis Interaksi

Analisis ini akan menjelaskan secara detail mengenai hubungan atau interaksi an-
tara pengguna dengan aplikasi. Adapun penjelasan secara detail mengenai interaksi
tersebut akan digambarkan menggunakan use case diagram. Use case diagram dibawah
ini menggambarkan hubungan interaksi atau interaksi antara supplier dengan manu-
faktur dalam proses penawaran bahan baku dan interaksi antara distributor dengan
manufaktur dalam proses permintaan bahan setengah jadi.
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2.3.3 Analisis Konfigurasi

Sistem informasi persediaan barang pada PT. Remco ini akan berjalan jaringan
local dengan menggunakan web hosting dan server yang mendukung PHP, MySQL
dan XAMPP. PHP digunakan sebagai scripting language, MySQL sebagai manajemen
basis data, dan XAMPP yang akan digunakan sebagai web server. Adapun konfigurasi
tersebut digambarkan pada gambar 5.

2.3.4 Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam pengembangan sistem, dimana pada tahap
ini melakukan penyesuaian terhadap tujuan awal dari pembuatan sistem informasi
persediaan barang pada PT. Remco Palembang yang berbasis web. Jika sistem yang
dibuat tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan sistem maka pembuatan sistem
akan terus dilakukan dan di mulai lagi dari tahap formulasi.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi persediaan
barang pada PT. Remco Palembang menggunanakan metode e supply chain manage-
ment dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra
kerja perusahaan antara supplier, manufaktur dan distributor terutama yang berhubun-
gan dengan sistem pemasokan bahan baku (supplier) yang akan menawarkan kepada
manufaktur dan distributor meminta permintaan bahan setengah jadi kepada manu-
faktur. Sehingga manufaktur bisa menerima atau menolak penawaran bahan baku dari
supplier dan permintaan bahan setengah jadi dari distributor. Adapun hasil tersebut
digambarkan pada gambar 6.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disim-
pulkan bahwa :

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi persediaan barang berba-
sis web yang beralamat http:// remco.comyr.com yang menyediakan sistem pe-
nawaran bahan baku dan sistem permintaan bahan setengah jadi pada PT. Remco
Palembang.

2. Dengan adanya sistem informasi persediaan barang dapat membantu para sup-
plier dan distributor dalam proses penawaran bahan baku dan permintaan bahan
setengah jadi serta pihak PT. Remco Palembang dapat memenuhi kebutuhan in-
formasi yang menyangkut pemesanan barang antara perusahaan dengan distrib-
utor dan supplier.
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Abstrak

PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak pada bidang jasa pelabuhan yang berlokasi di Palembang. Dalam
menjalankan aktivitas kinerja kepegawaiannya BUMN tersebut membutuhkan suatu
strategi yang tepat agar dapat memenangkan persaingan. PT. Pelabuhan Indonesia
II (Persero) saat ini sarana penyampaian informasi bidang kepegawaian tersebut
kepada pihak eksekutif masih berupa laporan yang disampaikan langsung oleh bawa-
han yang menangani bidang kepegawaian, sehingga data tersebut belum terintegrasi
dengan data yang lain. Kendala yang timbul dalam penyajian informasi atau lapo-
ran khusus bagi para eksekutif pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tersebut
mendorong penulis untuk membangun sistem informasi eksekutif dengan hasil out-
put dari sistem informasi tersebut berupa chart atau diagram kepegawaian. Metode
pengembangan sistem yang digunakan yaitu EIS lifecycle yang terdiri dari justifikasi,
perencanaan, bisnis analisis, desain, kontruksi, dan deployment dan rilis.

1 PENDAHULUAN

Sistem informasi eksekutif (EIS = Executive information system) merupakan salah
satu sistem informasi yang sangat dibutuhkan untuk manajerial perusahaan saat ini.
Modul sistem informasi eksekutif ini diperuntukkan bagi top- level management dalam
mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang dipimpinnya secara ringkas, ter-
integrasi, mudah dipahami, dan dalam berbagai tingkatan rincian. Salah satu bagian
perusahaan yang memegang peranan penting tersebut adalah bidang kepegawaian, di-
mana pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pemegang kepentingan dihara-
pkan dapat membawa perusahaan ke tingkat performansi yang lebih tinggi [1] Obrien
(2006:457).

PT.Pelindo II (Persero) Palembang adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berdiri sejak tahun 1960 dan bergerak dibidang jasa pelabuhan yang
berlokasi di Belinyu No.01 di Palembang. Saat ini PT. Pelindo II memiliki 400 pegawai
yang tersebar dalam 5 (lima) divisi meliputi divisi kepanduan, divisi perencanaan data
pengendalian operasi, divisi terminal petikemas, divisi teknik sistem informasi, divisi
keuangan, divisi SDM, umum dan pengadaan dan satuan kerja. Jajaran eksekutif pada
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BUMN yang berpusat di kota Palembang tersebut sudah seharusnya mendapatkan in-
formasi terkini yang mereka butuhkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
bidang kepegawaian. Sebagai contohnya adalah ketika eksekutif ingin mengetahui in-
formasi mengenai jumlah peserta rekrutmen pegawai baru, pendidikan pegawai, data
unit kerja pada perusahaan tersebut dan juga data jumlah pegawai yang pensiun setiap
tahunnya. Dan laporan tersebut tidak memandang waktu kapan saja dibutuhkan oleh
eksekutif yang bersangkutan.

Saat ini media yang menjadi sarana informasi bidang kepegawaian bagi para ekseku-
tif pada perusahaan tersebut menggunakan aplikasi komputerisasi tetapi data tersebut
belum terintegrasi dengan data yang lain. Dimana semestinya data bidang kepegawa-
ian tersebut menjadi satu-kesatuan dan tersimpan dalam sebuah media penyimpanan
yang merekam history hasil data kepegawaian dalam jangka panjang.

Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan dan merangkum
data dari laporan bidang kepegawaian tersebut. Sistem informasi eksekutif dapat men-
jadi alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut karena kemampuannya untuk
memberikan informasi bagi para eksekutif secara ringkas, terintegrasi, mudah dipahami,
dan dalam berbagai tingkatan rincian.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap pengembangan sistem pada SIE
bidang Kepegawaian di PT. Pelindo yaitu EIS lifecycle (gambar 1) yang terdiri dari jus-
tifikasi, perencanaan, analisis bisnis, desain sistem, kontruksi, dan Deployment System.
(Lungu, dkk, 2005).

2.1 Justifikasi

Dari proses kegiatan bisnis di PT Pelindo II (Persero) Palembang proses kegiatan di
PT Pelindo dapat dijustifikasikan beberapa kebutuhan dan peluang diantaranya 1) PT.
Pelindo II (Persero) Palembang adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang berdiri lama sejak tahun 1960, 2) Di Pelabuhan Indonesia SDM dan pengadaan
menaungi kerja sistem hubungan pekerja di sebuah perusahaaan, 3) Jajaran eksekutif
pada BUMN yang berpusat di kota Palembang sudah seharusnya mendapatkan infor-
masi terkini yang mereka butuhkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
bidang kepegawaian secara uptodate, 4) Sistem informasi eksekutif dapat menjadi al-
ternatif dalam memecahkan permasalahan karena kemampuannya untuk memberikan
informasi bagi para eksekutif secara ringkas, terintegrasi, mudah dipahami, dan dalam
berbagai tingkatan rincian.

2.2 Perencanaan

Tahap perencanaan ini dilakukan pengidentifikasian infrastruktur organisasi den-
gan teknik observasi di PT.Pelindo II (Persero) Palembang. Tahapan perencanaan
menjelaskan enterprise infrastructure evlution, dan project planning.
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Gambar 1: Metodologi Penelitian

2.2.1 Enterprise Infrastructure Evalution

Kegiatan pada tahapan ini yaitu melakukan identifikasi infrastruktur organisasi
pada PT Pelindo II (Persero) Palembang. Berdasarkan infrastruktur yang ada di pe-
rusahaan ini dimana saat ini media yang menjadi sarana informasi bidang kepegawa-
ian bagi para eksekutif pada perusahaan tersebut menggunakan aplikasi komputerisasi
tetapi data tersebut belum terintegrasi dengan data yang lain.

2.2.2 Project Planning

Adapun sistem informasi eksekutif yang akan dihasilkan direncanakan akan mem-
berikan keleluasaan bagi para eksekutif dalam memperoleh informasi terkini sesuai den-
gan kebutuhan. Sehingga dengan adanya laporan yang disajikan dalam format grafik
dan chart tersebut, dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan analisis
kelebihan dan kekurangan terhadap sumber daya manusia. Tahap project planning
yang akan dilakukan pada awal bulan April sampai dengan Agustus 2014. bertem-
pat pada instansi sistem informasi eksekutif bidang kepegawaian pada PT. Pelabuhan
Indonesia II (Persero) Palembang di Jl. Belinyu No.01 Palembang 30115.

Gambar 2: Metodologi Penelitian

2.3 Bisnis Analisis

Kebutuhan sistem dari masing-masing aktor dapat identifikasikan pada tabel berikut:
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Table 1: Examples of writing table

Aktor Uraian Kebutuhan Sistem

SDM

• Dapat melakukan login agar sistem lebih aman sehingga peng-
guna lain tidak mampu menambah ataupun merubah data-data
kepegawaian dan hasil laporan untuk eksekutif

• Dapat melakukan pendataan pegawai meliputi penambahan,
perbaikan dengan menambah histori pendataan.

• Pelaporan hasil keseluruhan laporan kepegawaian meliputi
Informasi berdasarkan perekrutmen, Informasi berdasarkan
agama, Informasi berdasarkan pangkat, Informasi berdasarkan
unit kerja, Informasi berdasarkan keluarga, Informasi
berdasarkan pendidikan, Informasi berdasarkan pendidikan
dinas, Informasi berdasarkan hasil PKP, Informasi berdasarkan
jurusan, Informasi berdasarkan pemberhentian kerja

Pimpinan eksekutif

• Dapat melakukan login agar sistem lebih aman sehingga peng-
guna lain tidak mampu menambah ataupun merubah data-data
kekaryawanan maupun penilaian.

• Melihat hasil laporan dari data kepegawaian meliputi Informasi
berdasarkan perekrutmen, Informasi berdasarkan agama, Infor-
masi berdasarkan pangkat, Informasi berdasarkan unit kerja,
Informasi berdasarkan keluarga, Informasi berdasarkan pen-
didikan, Informasi berdasarkan pendidikan dinas, Informasi
berdasarkan hasil PKP, Informasi berdasarkan jurusan, Infor-
masi berdasarkan pemberhentian kerja
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Gambar 3: Metodologi Penelitian

2.4 Desain Sistem

Dalam tahap ini dilakukan desain terhadap kebutuhan informasi bagi seorang ek-
sekutif. Dalam desain ini akan dirancang hasil berupa informasi untuk eksekutif yang
dilakukan melalui proses query pada database kepegawaian. Tahapan desain sistem
berupa data desaian, desain proses ETL (extract transform load), metadata repository
desain.

2.4.1 Desain Data

Berdasarkan model logical dari database yang dirancang, berikut ini rancangan data
yang didesain dalam bentuk model fisik. Rancangan berupa data pendidikan pegawai,
hasil kinerja pegawai, sampai pemberhentian kerja.

2.4.2 Desain ELT (Extract Transform Load)

Dalam rancangan proses ETL dilakukan dengan mengambil data yang ada pada file
Microsoft Excel. Dari data ini akan dilakukan proses ekstrak ke dalam database yang
dibangun dengan menggunakan database MySQL. Selanjutnya database ini yang akan
menjadi datawarehouse. Proses ekstrak dapat digambar 5 sebagai berikut.

Dari gambar di atas bahwa data yang diekstrak meliputi data perekrutmen, agama,
pangkat, unit kerja, keluarga, pendidikan, pendidikan dinas, hasil PKP, jurusan, dan
pemberhentian kerja. Kesemua data yang diekstrak merupakan data target untuk
menghasilkan informasi bagi pihak eksekutif.

2.5 Kontruksi

Tahap kontruksi ini menjelaskan proses rekayasa pembangunan sistem yang diban-
gun berdasarkan desain antarmuka sistem. Pada tahap ini menjelaskan tahapan ETL
Development, aplikasi development, data mining, developing metadata repository.

2.5.1 Data Mining

Proses yang dilakukan dalam tahapan data mining digunakan metode selection.
Data yang diseleksi mengikuti bentuk yang diinginkan seperti yang ditampilkan pada
proses sebelumnya yaitu pada tahapan desain data. Proses seleksi ini menggunakan
Structure Query Language (SQL).



170

Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria pendidikan.
SELECT B.nm pend,count(*) as jumlah FROM pegawai A INNER JOIN master pend
B ON A.kd pend=B.kd pend GROUP BY A.kd pend.

Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria agama.

SELECT B.agama,count(*) as jumlah FROM pegawai A INNER JOIN master agama
B ON A.kd agama=B.kd agama GROUP BY A.kd agama.

Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria golongan
SELECT B.golongan,count(*) as jumlah FROM pegawai A INNER JOIN mas-

ter pangkat B ON A.id pangkat=B.id pangkat GROUP BY A.id pangkat ORDER BY
B.golongan.

Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria unit kerja
SELECT B.nm unit kerja,count(*) as jumlah FROM pegawai A INNER JOIN mas-

ter unit kerja B ON A.kd unit kerja=B.kd unit kerja GROUP BY A.kd unit kerja.

Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria keluarga
SELECT B.kategori,count(*) as jumlah FROM keluarga A INNER JOIN mas-

ter keluarga B ON A.kd kel=B.kd kel GROUP BY B.kategori.
Seleksi untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kriteria pendidikan dinas

SELECT B.thn,count(*) as jumlah FROM pegawai A INNER JOIN pend dinas B
ON A.nipp=B.nipp GROUP BY B.thn

Gambar 4: Metodologi Penelitian

Gambar 5: Metodologi Penelitian

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pembuatan sistem informasi eksekutif ini adalah halaman-halaman infor-
masi yang nantinya dijalankan dengan web browser. Adapun sub-menu yang terdapat
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Gambar 6: Metodologi Penelitian

didalam sistem informasi eksekutif pada PT. Pelindo II (Persero) Palembang: Menu
Halaman SDM, terdiri dari menu input data kepegawaian dan hasil laporan kepegawa-
ian di dalam sistem. Menu Halaman Pimpinan (General Manager) yang terdiri dari
menu laporan kepegawaian. Dimana Pimpinan dapat melihat semua hasil laporan-
laporan di dalam sistem informasi eksekutif. Laporan yang di hasilkan dari hasil data
kepegawaian berupa rangkuman laporan kepegawaian dalam bentuk grafik dan tabel.
Pada hasil ini yang dibahas hasil dari program yang dibuat SDM untuk general man-
ager kemudian dilakukan evaluasi EIS.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi eksekutif bagian kepegawa-
ian berbasis web yang menyediakan rangkuman laporan bagian kepegawaian bagi para
eksekutif pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Palembang, sehingga sistem infor-
masi ini mampu menghasilkan laporan kegiatan kepegawaian PT. Pelabuhan Indonesia
II (Persero) Palembang dalam bentuk model tabel dan grafik.
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Abstrak

Single sign on merupakan teknologi yang mengizinkan pengguna untuk melakukan
otentikasi pada beberapa aplikasi web hanya menggunakan satu username dan satu
password. Pengguna cukup melakukan login sekali agar bisa mengakses beberapa
aplikasi web yang terintegrasi. Single sign on menyediakan fasilitas Central Authen-
tication Service (CAS) sebagai portal penghubung antara pengguna dan aplikasi web.
Beberapa aplikasi web akan didaftarkan di server CAS. Server CAS membutuhkan
backend sebagai pusat penyimpanan username dan password pengguna. Server CAS
mendukung backend LDAP dan RADIUS, yang akan dibandingkan kemananannya
dari serangan sniffing. Sehingga didapatkan hasil, sistem single sign on menggu-
nakan CAS dengan LDAP sebagai backend lebih rentan terhadap serangan sniffing.
Backend RADIUS bisa menjadi pilihan yang lebih aman terhadap serangan sniffing
untuk sistem single sign on.

1 PENDAHULUAN

Keamanan credential (username dan password ) pengguna merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam sebuah aplikasi web. Apalagi aplikasi web yang telah
terintegrasi ke dalam sebuah sistem single sign on. Untuk itu, aplikasi web tersebut
membutuhkan tempat penyimpanan yang aman dari serangan yang akan mengancam
keselamatan dan keutuhan data pengguna, seperti serangan sniffing. Dimana sniffer
akan dengan mudah mengetahui password pengguna yang melakukan login.

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) menjadi daya tarik
tersendiri bagi pengembang aplikasi untuk membangun aplikasi berbasis teknologi web
atau yang biasa disebut web based application. Hampir semua komunitas, seperti pe-
rusahaan ataupun lembaga pendidikan menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi
berbasis web biasanya menyertakan proses otentikasi terhadap penggunanya. Proses
otentikasi adalah dengan melakukan pengisian user id dan password pada from lo-
gin. Jadi semakin banyak aplikasi web yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan,
maka semakin banyak pula proses otentikasi yang dilakukan pengguna . Untuk itu
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dibutuhkan sebuah sistem single sign on yang mengintegrasikan semua aplikasi web
sehingga proses otentikasi menjadi lebih sederhana karena pengguna cukup memiliki
satu akun untuk mengakses semua aplikasi web.

Salah satu produk single sign on adalah Central Authentication Service yang di-
gunakan sebagai portal penghubung antara pengguna dengan aplikasi web. Central
Authentication Service merupakan tempat proses otentikasi dilakukan, terdapat dua
backend yang digunakan untuk memvalidasi pengguna yang sah yaitu LDAP dan RA-
DIUS. Masing-masing backend memiliki kelebihan dan kekurangan dalam beberapa
hal, salah satunya keamanan credential pengguna.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk membandingkan keamanan sistem single sign
on menggunakan CAS berbasis LDAP dan RADIUS, sehingga harapannya ditemukan
solusi backend yang lebih baik untuk mengamankan credential user dari serangan sniff-
ing.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasala-
han dalam penelitian ini adalah bagaimana membandingkan keamanan sistem single
sign on menggunakan CAS berbasis LDAP dan RADIUS?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah proses penyelesaian masalah pada penelitian ini agar lebih
fokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu
LDAP dan RADIUS digunakan sebagai backend sistem single sign on, parameter per-
bandingan yang digunakan adalah hanya dari segi keamanan credential pengguna dari
serangan sniffing dan aplikasi web yang diuji cobakan ke dalam sistem single sign on
adalah e-learning menggunakan moodle.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah action research (peneli-
tian tindakan). Penelitian tindakan memiliki beberapa tahapan, untuk menemukan
permasalahn dalam penelitian ini penulis harus mengetahui permasalahan yang ada
dengan cara melakukan diagnosing pada objek penelitian. Selanjutnya setelah dite-
mukan permasalahan, penulis mulai merencanakan tindakan yang tepat untuk menye-
lesaikan permasalahan. Setelah melakukan perencanaan, penulis menerapkan rencana
tindakan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses penerapan selesai, selanjut-
nya adalah proses mengevaluasi dari hasil tindakan yang telah diterapkan kemudian
selanjutnya untuk diambil pelajaran dari penelitian yang penulis lakukan.

Berikut ini merupakan rancangan penelitian sistem single sign on yangver CAS
sebagai pintu gerbang untuk mengakses aplikasi web dengan server LDAP sebagai
backendnya. Jadi sebelum pengguna bisa mengakses aplikasi web, pengguna akan
melakukan otentikasi pada halaman server CAS, kemudian server CAS akan memeriksa
apakah pengguna sudah terdaftar di server LDAP atau tidak. Apabila pengguna sudah
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terdaftar maka pengguna akan diberikan akses ke halaman web yang diminta.

Selanjutnya, berikut ini merupakan rancangan sistem single sign on menggunakan
server CAS dengan server RADIUS sebagai backendnya. Dimana masing-masing back-
end yang digunakan akan dibandingkan kinerja nya dalam hal keamanan terhadap
serangan sniffing. Untuk sistem kerja dari kedua sistem tersebut tetap sama, yang
membedakan hanya backend nya saja (tempat penyimpanan username dan password
pengguna).

2.1 Single Sign On

Menurut Wallmark (2011) single sign on adalah sebuah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan bagaimana beberapa aplikasi web bisa menggunakan cara yang
sama untuk mengidentifikasi pengguna yang akan melakukan login.

Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat
mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun saja.
Dengan menggunakan sistem single sign on pengguna cukup melakukan satu kali proses
otentikasi untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan aplikasi web yang
terdaftar di sistem single sign on.

2.2 Central Authentication Service
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Menurut JASIG (2011) Central Authentication Service merupakan sebuah sistem
otentikasi yang aslinya dibuat oleh Universitas Yale yang menyediakan jalan aman pada
aplikasi web untuk mengotentikasi seorang pengguna. Berikut ini merupakan gambaran
umum proses dari central authentication service.

Jadi central authentication service merupakan salah satu produk single sign on
yang menyediakan layanan otentikasi terpusat. Central Authentication Service bisa
menggunakan server LDAP dan server RADIUS sebagai backend, yaitu sebagai tempat
penyimpanan username dan password pengguna secara terpusat. Dimana server CAS
akan memvalidasi pengguna yang sah melalui server LDAP atau server RADIUS.

2.3 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Menurut Imam (2013:75) Lightweight Directory Access Protocol adalah protokol
yang mendefinisikan bagaimana data direktori dapat diakses melalui jaringan. LDAP
biasa digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat. Penggunaan LDAP di
dalam sistem akan membuat pencarian infromasi menjadi mudah dan terintegrasi dan
sangat mudah.

2.4 Remote Access Dial In User Service (RADIUS)

Menurut Imam (2013:123) RADIUS merupakan suatu protokol yang digunakan se-
cara luas untuk mengotentikasi pengguna jaringan. Secara sederhana RADIUS menye-
diakan fungsi otentikasi, otorisasi dan akunting atau lebih dikenal dengan AAA (Au-
thentication, Authorization, and Accounting) untuk menggunakan layanan di jaringan.

2.5 Sniffing

Menurut Efvy (2011:89) dalam sebuah jaringan tentunya terdapat banyak paket
data yang hilir mudik. Data tersebut bisa apa saja, mulai dari informasi waktu, ip
address, jenis protokol dan nama jaringan. Bahkan terkadang termasuk pula informasi
sensitif seperti cookies, username maupun password. Paket data atau informasi yang
bertebaran tersebut bisa dicapture atau ditangkap. Tindakan capture data ini disebut
dengan sniffing. Salah satu tool yang bisa digunakan untuk melakukan sniffing adalah
wireshark. Wireshark merupakan salah satu network tool analyzer yang nyaman digu-
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nakan dan lebih menarik (Iwan Sofana:324).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian melakukan sniffing paket data pada sistem single sign on meng-
gunakan CAS berbasis LDAP dan RADIUS didapatkan hasil yaitu ada perbedaan pada
masing-masing backend. Untuk backend LDAP, saat pengguna mengakses sistem sin-
gle sign on, sniffer bisa dengan mudah membaca username pengguna tetapi untuk
passwordnya tidak terbaca, akan tetapi saat melakukan sniffing pada protokol LDAP,
sniffer juga bisa mengetahui user id dan password admin. Sedangkan, untuk hasil
sniffing paket data sistem menggunakan backend RADIUS, sangat berbeda dengan
LDAP. Pada saat pengguna melakukan login melalui halaman CAS, maka pengguna
akan melewati proses otentikasi yang dilakukan oleh server RADIUS, yaitu dengan
cara memeriksa apakah pengguna sudah terdaftar di database RADIUS. Disinilah RA-
DIUS akan melakukan fungsi sebagai AAA. Hasil sniffingnya nya menunjukkan bahwa
sniffer hanya mengetahui username pengguna yang login, tanpa mengetahui password
pengguna dan admin. Karena passwordnya terenkripsi.

4 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem single sign on
menggunakan CAS dengan LDAP sebagai backend sangat rentan terhadap serangan
sniffing, karena penyerang bisa mengetahui user id dan password admin server LDAP.
Hal ini bisa membuat penyerang mengetahui semua username dan password peng-
guna yang tersimpan di server LDAP. Keamanan sistem single sign on menggunakan
CAS dengan RADIUS sebagai backend cukup aman dari serangan sniffing, penyerang
hanya bisa mengetahui username pengguna, tanpa mengetahui passwordnya karena
terenkripsi.

4.1 SARAN

Untuk keamanan koneksi pengguna sistem single sign on berbasis CAS dengan
LDAP sebagai backend bisa diujicobakan menggunakan TLS encryption agar alur
koneksinya tidak mudah terbaca oleh penyerang.
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Abstrak

SMK Utama Bakti Palembang adalah salah satu lembaga pendidikan yang sangat
bergantung pada aktifitas siswa dan guru yang terlibat dalam proses belajar men-
gajar di lingkungan sekolah. Penentuan Kelulusan Siswa Praktek Kerja Industri
(PRAKERIN) akan memberikan kemudahan kepada siswa, guru pembimbing dan
staff administrasi untuk lebih meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Dalam
penentuan Penentuan Kelulusan Siswa Praktek Kerja Industri (PRAKERIN), SMK
Utama Bakti Palembang memiliki beberapa kriteria penilaian yaitu Kehadiran, Ke-
disiplinan, Kepribadian, Kemampuan Kejuruan, dan Penilaian Laporan Jurnal.
Demi efisiensi dan efektivitas kerja dalam pengambilan keputusan yang tepat, diper-
lukan sistem pendukung keputusan yang mempunyai kemampuan analisa dalam pe-
nentuan kelulusan. Model Triangular Fuzzy Number (TFN) adalah salah satu model
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Metode TFN ini dipilih karena
model pendekatan segitiga menentukan bobot dan nilai kriteria yang disajikan secara
linguistik dalam bilangan fuzzy, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat serta
meminimalisir kesalahan dalam penentuan kelulusan siswa Praktek Kerja Industri
(PRAKERIN).

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Pada umumnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang pesat
salah satunya ilmu di bidang komputer. Hampir semua golongan masyarakat menggunakan-
nya untuk memperlancar administrasiusahanya. Mulai dari instansipemerintah, perusahaan
swasta, BUMN, bahkan dunia pendidikan pun membutuhkan komputer untuk kegiatanbe-
lajarmengajarsertapengolahan data. Hal ini di dorong oleh karena adanya kebutuhan yang
besar di dunia usaha terhadap bantuan tenaga komputer.
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Penentuan kelulusan siswa praktek kerja industry memiliki beberapa kriteria yang akan
dinilai, yaitu penilaian kehadiran, kedisiplinan, kepribadian, keterampilan dan laporan jur-
nal PRAKERIN siswa. Perhitungan dan penilaian beberapa kriteria tersebut menggunakan
metode dan metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Multi-Criteria Decision Making
(FMCDM). Model yang digunakan adalah Triangular Fuzzy Number (TFN), model ini meru-
pakan model yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Model Triangular Fuzzy
Number (TFN) dipilih karena model segitiga ini menentukan bobot kriteria dan nilai kriteria
yang telah disajikan secara linguistik dalam bilangan Fuzzy untuk mendapatkan hasil yang
lebih akurat dan meminimalisir kesalahan dalam proses penentuan kelulusan siswa praktek
kerja industri agar lebih efisien.

Gambar 1: Use Case Diagram

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis meru-
muskan masalah bagaimana membangun sistem pendukung keputusan penentuankelulusan-
siswapraktekkerjaindustri (PRAKERIN) pada SMK UtamaBakti Palembang dengan mener-
apkan model Triangular Fuzzy Number (TFN) ?

1.2 Batasan Masalah

Agar terfokus, penelitianinidibatasipada:

1. Sistem pendukung keputusan yang dibangun yaitu penentuankelulusansiswapraktekker-
jaindustri.

2. Penilaian dibatasikepada siswa di SMK UtamaBakti Palembang.
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Table 1: Examples of writing table

Sistem Lama Sistem yang Diusulkan

Tata Usaha memberikan blankopenilaian kehadiran, ke-
disiplinan, kepribadian, keterampilankejuruan, dannilaila-
poranjurnal, selanjutnya blanko tersebut diserahkan Guru
pembimbingkeperusahaandan diisi oleh perusahaandan ke-
mudian diserahkan kembali kepada Guru Pembimbing, Guru
pembimbing memberikan nilai laporan jurnal, menghitung
total nilai dan menyimpulkan siswa yang bersangkutan lu-
lus/tidak kemudian menyerahkan kembali blanko tersebut
kebagian Tata Usaha untuk diketik menjadi Sertifikat. Keti-
dakadilan batasan kelompok data sehingga laporan penila-
ian kurang akurat Waktu yang dibutuhkan cukup lama un-
tuk menghasikan laporan hasilkeluusansiswa yang PRAK-
ERIN

Admin memberikan hak user kepada Guru Pembimb-
ing,danSiswa, Guru pembimbinglangsung menginputkan
kriteria penilaian kelulusansiswamasing masing Penilaian
dihitung sesuai data yang diinputkan sehingga hasilnya lebih
akurat Waktu yang dibutuhkan lebih cepat dari sistem yang
lama.

3. Penilaian penentuankelulusansiswapraktekkerjaindustri mengacu pada perhitungan meng-
gunakan model Triangular Fuzzy Number (TFN).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian pada SMK UtamaBakti Palembang ini adalah un-
tuk membangun sistem penunjang keputusan penentuankelulusansiswapraktekkerjaindustri
(PRAKERIN) dengan menggunakan model Triangular Fuzzy Number (TFN).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan pada SMK UtamaBaktiPalembang dalam menentukan kelu-
lusansiswapraktekkerjaindustri (PRAKERIN).

2. Menghemat waktu dalam menentukankelulusansiswapraktekkerjaindustripada SMK Utam-
aBaktiPalembang.

3. Bagi penulis dapat meningkatkan kemampuan serta dapat menerapkan dan mem-
perdalam ilmu yang didapat selama dibangkukuliah.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 ANALISIS PERMASALAHAN

Perbandingan Sistem Lama dengan sistem yang akan diusulkan

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SMK Utama Bakti Palembang hasil
akhir dari semua kegiatan dan tahapan-tahapan pengembangan sistem yang telah dilakukan
merupakan penerapan dari rancangan-rancangan yang telahdiuraikanpada bab sebelumnya
yang terdiri dari desain file, desain input, dan desain output, maka didapatkan hasil akhir
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sebuah sistem yaitu sistem pendukung keputusan penentuan kelulusan siswa praktek kerja in-
dustri (PRAKERIN) pada SMK Utama Bakti Palembang menggunakan model TFN(Triangular
Fuzzy Number). Hasil ini didapat setelah menerapkan analisa danperancangan ke dalam ba-
hasa pemprograman PHPdanMysql.

4 KESIMPULAN

1. Dalam kegiatan penentuan kelulusan siswa Praktek kerja industri (PRAKERIN) pada
SMK Utama Bakti Palembang masih menggunakan cara manual yang menimbulkan
permasalahan.

2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan penentuan kelulusan siswa PRAKERIN
dengan menggunakan model Triangular Fuzzy Number (TFN) ini dapat memperlancar
proses penentuan kelulusan siswa PRAKERIN tersebut.

3. Sistem pendukung keputusan yang dibuat dengan bahasa pemrograman berbasis web
ini dapat digunakan dengan mudah oleh orang awam sekalipun, dan penentuan kelu-
lusan siswa PRAKERIN dapat terstruktur serta cara pemasukan data lebih akurat,
efektif dan efisien.

4. Sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat menghasilkan output atau keluaran
yang dapat memudahkan dalam melihat pengumuman hasil kelulusan dan nilai siswa
Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).
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Abstrak

BPM adalah sebuah paradigma, dimana kesuksesan kinerja perusahaan dipengaruhi
oleh kemampuan mereka mengendalikan kinerja bisnis perusahaan dan kepandaian
mereka mencapai standar ukutan yang mereka tetapkan, disertai kemapuan menyele-
saikan masalah.BPM dapat dilihat sebagai sekumpulan software, proses, bisnis, ma-
trik pengukuran bisnis (key performance indicators, KPIs)yang bersama-sama mem-
bantu pelaku bisnis bertindak dan mengendalikan kinerja bisnis perusahaan.Dalam
mengimplementasikan BPM dibutuhkan metodelogi, matrik, proses dan sistem yang
memonitor dan mengendalikan kinerja perusahaan.Analisa disajikan dalam tesis
ini merujuk pada tata kelola teknologi informasi yang dioperasikan oleh di LKP
Palcomtech Palembang. Analisa tata kelola teknologi informasi ini menggunakan
pendekatan Business Performance Management (BPM). Dalam proposal tesis ini
pendataan dilakukan sebagai bahan pendukung kegiatan pengukuran kualitas tata
kelola teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan Business Performance
Management(BPM). Pendataan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner di
LKP PalComtech Palembang. Waktu dan tempat penelitian disesuaikan berdasarkan
pertengahan bulan Nopember 2013 sampai dengan awal bulan Februari 2014 di LKP
PalComTech yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. Palembang. Hasil
dari analisa strategi tata kelola teknologi informasi ini diharapkan dapat dijadikan
salah satu pedoman pendukung kualitas tata kelola teknologi informasi pada LKP
PalComTech.

Kata kunci: tata kelola, teknologi informasi, Business Performance Managemt (BPM).

1 PENDAHULUAN

LKP PalComTech sebagai sebuah lembaga pendidikan non formal yang berdiri tahun
2003 yang sampai saat ini masih menyandang predikat sebagai lembaga yang memiliki banyak
prestasi dan lembaga yang terakreditasi unggul. LKP PalComTech yang menyediakan be-
berapa produk kursus dan menyelenggarakan pendidikan profesional satu tahun. LKP Pal-
ComTech sebagai sebuah lembaga yang memiliki banyak prestasi dan terakreditasi unggul
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tentu saja menggunakan teknologi informasi dalam proses binsisnya. Banyak teknologi infor-
masi yang telah diimplementasikan dan terus dikembangkan oleh LKP PalComTech, antara
lain: portal yang dapat digunakan oleh umum untuk melakukan pendaftaran secara online,
worksheet siswa (e-learning siswa), worksheet untuk bagian BAAK, worksheet untuk instruk-
tur/pengajar, worksheet untuk Customer Service Officer (CSO), e-cloud, e-learning, e-arsip,
penggunaan wps untuk di setiap kelas, dan lain sebagainya. Banyaknya teknologi informasi
yang telah dikembangkan akan tetapi teknologi informasi tersebut tidak memberikan infor-
masi yang utuh untuk dapat mengambil keputusan secara tepat. Misalnya bagian BAAK
belum dapat mengetahui secara tepat jumlah peserta kursus, jadwal yang diminta oleh pe-
serta kursus, kelas kosong yang tersedia dan ada/tidaknya pengajar/instruktur untuk jadwal
yang diminta, dan lain sebagainya dalam sistem yang ada. Koneksi yang masih terkendala
sehingga masih ada beberapa kegiatan yang terganggu akibat gangguan koneksi, khususnya
saat kegiatan belajar mengajar. Tata kelola yang tidak baik terkadang menyebabkan layanan
menjadi kurang dan pengambilan keputusan menjadi kurang tepat. Hal lainnya adalah belum
tersedianya informasi secara utuh untuk pihak eksekutif berapa banyak peserta yang telah
menempuh kursus di LKP PalComTech mengambil kembali kursus yang lain dan mengajak
orang lain untuk kursus di LKP PalComTech. Tata kelola teknologi informasi belum di-
lakukan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala dimana masih ada proses
yang dilakukan tidak berfokus pada konsumen ataupun tidak memberikan nilai tambah bagi
konsumen pada dasarnya tidak diperlukan. Apakah terdapat informasi yang dibutuhkan oleh
BPM ? atau apakah informasi tersebut ada di departemen atau area fungsional yang terpisah
? Dapatkan diperoleh gambaran bisnis secara menyeluruh ? atau hanya diperoleh gambaran
bisnis per area fungsional saja ? Kunci untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah keku-
atan untuk dapat membuka informasi. Dengan memahami informasi, masalah dan situasi
dikaitkan dengan tujuan dan prioritas bisnis maka tindakan penyelesaian akan dapat segera
dilakukan agar standar dan ukuran kinerja binsis perusahaan yang telah ditetapkan dapat di-
capai. Untuk melakukan penelitian ini penulis merangkum beberapa pengertian dan definisi
dari istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini. Berikut beberapa istilah tersebut :

1. Menurut Kristanto (2008:11), sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat
keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah
data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut.[1]

2. Menurut F. Rivard, G.A. Harb, and P. Meret (2009), BPM adalah paradigm dimana ke-
suksesan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengendalikan kin-
erja bisnis perusahaan dan kepandaian mereka mencapai standar ukutan yang mereka
tetapkan, disertai kemapuan menyelesaikan masalah.[2]

3. Karakteristik BPM : a. Orientasi Proses, b. Orientasi Tujuan dan Matrik, C. Dukungan
Metodelogi Informasi, dan D. Dukungan Teknologi Informasi.

4. Menurut Simons (2002), sistem pengukuran kinerja:Membantu manajer dalam melacak
implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil-hasil aktual dengan tujuan
dan sasaran strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri berbagai metode
sistematis dalam menetapkan berbagai tujuan bersamaan dengan laporan feedback
secara periodic yang menunjukkan progress dalam mencapai tujuan.[3]
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2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilakukan secara sistematis menurut prosedur peneli-
tian dan metode ilmiah yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif mengenai
bagaimana strategi tata kelola teknologi informasi pada LKP PalComTech Palembang melalui
pendekatan BPM. Dalam penelitian ini diberikan gambaran dan penjelasan mengenai tata
kelola teknologi informasi pada LKP PalComTech dan peran pendekatan BPM terhadap
kinerja proses bisnis dan daya saing LKP atas penggunaan teknologi informasi, kemudian
dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai pen-
dukung dan berorientasi pada kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Populasi dan Sempel

Dalam penelitian ini adalah staf/karyawan dan level eksekutif pada LKP PalComTech
Palembang. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling, dengan krite-
ria sebagai berikut:

1. Staff, instruktur tetap, dan instrukur tidak tetap yang telah bekerja di LKP Pal-
ComTech lebih dari satu tahun sebagai karyawan/staff dan instruktur tetap.

2. Siswa dan staff yang terlibat atau aktif menggunakan teknologi informasi pada LKP
PalComTech, dalam penggunaan aplikasi atau memiliki user dan pasword.

3. Sebagai admin yang memiliki otorisasi akses ke sistem tertentu pada LKP PalComTech.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di atas didapatkan jumlah sampel yang memenuhi
kriteria tersebut sebanyak 69 orang

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara umum tentang objek yang diteliti, serta data dari re-
sponden maka penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Riset Perpustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
pengumpulan data dengan membaca berbagai literatur untuk mencari dan mengetahui
teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

2. Riset Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun
langsung pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan baik
dengan cara interview maupun observasi, dimana :

(a) Interview atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan berwenang
dalam pokok masalah yang diteliti. Wawancara disertakan dengan membagikan
lembar kuesioner.

(b) Observasi yaitu berupa kegiatan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

3. Penyebaran Kuesioner Penyebaran kuesioner dilakukan di LKP PalComTech Palem-
bang. Lembaran kuesioner ini hanya diperuntukan bagi karyawan/staff dan level ek-
sekutif yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini.
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2.4 Gambaran Umum Objek dan Hasil Penelitian

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian pada Tata Kelola Teknologi Informasi
pada LKP Palcomtech Palembang. Adapun tampilan aplikasi LKP Palcomtech Palembang
secara umum dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1. Tampilan Aplikasi LKP Palcomtech Palembang secara umum

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diuraikan, sebagai berikut :

3.1 Orientasi Proses

Dengan melihat Gambar 5.1 tersebut, maka tampak secara jelas bahwa persentase terbe-
sar dimiliki oleh Karakteristik Orientasi proses dengan persentase 62,08% ini menunjukkan
bahwa orientasi proses Tata Kelola Teknologi Informasi pada LKP Palcomtech dinilai Kuat.
Ini terlihat dari Proses bisnis pada LKP Palcomtech bersifat enable dimana proses tata kelola
TI pada LKP dikelola diseluruh bagian baik di dalam maupun di luar LKP Palcomtech. Un-
tuk itu, agar orientasi proses yang sudah dinilai baik ini dapat berjalan dengan baik dan dapat
ditingkatkan kembali. Analisis dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis dapat dilakukan
secara berulang, tidak hanya dengan meeting per triwulan progress dan review program kerja
selama 3 bulan, dan meeting tahunan untuk pelaporan program kerja yang telah dilaksanakan
dan belum terlaksana dalam tahun tersebut. namun dapat juga dilakukan meeting regular
yang dilakukan setiap minggunya untuk pelaporan progress kerja mingguan, meeting bu-
lanan untuk pelaporan progress kerja bulanan dan progress program kerja, dan briefing pagi
sebelum memulai aktifitas kerja untuk mengetahui tugas yang akan dilakukan per harinya.

3.2 Orientasi Tujuan dan Matrik

Dari Gambar 5.1 tampak secara jelas bahwa persentase Orientasi tujuan dan matrik
57,93% ini menunjukkan bahwa Orientasi Tujuan dan Matrik Tata Kelola Teknologi Infor-
masi pada LKP Palcomtech dinilai Kuat. Ini terlihat dari Proses bisnis pada LKP Palcomtech
bersifat enable dimana Orientasi tujuan tata kelola TI pada LKP Palcomtech berkelanjutan
dan memberikan nikai tambah bagi mitra serta dijelaskan dalam bentuk matrik sehingga
proses bisnis dapat dikendalikan dan diukur. Agar orientasi tujuan dan matrik yang su-
dah dinilai baik ini dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat dilakukan peningkatan
kembali yaitu melalui keselarasan antara teknologi informasi dengan tenaga ahli. Misalnya :
Dilakukan pelatihan secara terus-menerus kepada sumber daya manusia yang ada, baik itu
dari sisi TI maupun dari pengguna. Dengan adanya pengetahuan yang cukup maka tujuan
dari penggunaan TI dapat lebih terasa manfaatnya.

3.3 Dukungan Metodelogi yang digunakan

Dari Gambar 5.1 tampak secara jelas bahwa persentase dukungan metodelogi yang di-
gunakan 48,96% ini menunjukkan bahwa diantara karakteristik BPM yang lain, Dukungan
Metodelogi memiliki persentase terendah. Ini menunjukkan bahwa dukungan metodelogi yang
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digunakan dengan tata kelola terknologi informasi LKP Palcomtech dinilai Cukup. Pada saat
ini LKP Palcomtech masih berorientasi hasil, pengembangan TI masih dalam tahap awal
dimana capaian yang diharapkan adalah hasil baik atau kuantitas akan tetapi sebagai fung-
sional organisasi telah dapat mencapai laba/nilai tertentu bukan hanya sekedar hasil. Agar
dukungan metodelogi yang digunakan ini dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat di-
lakukan peningkatan kembali dapat dilakukan dengan kegiatan yang tertuang dalam program
kerja baik akademik maupun fungsional. Misalnya, dengan adanya seminar/workshop tetang
pendidikan, seminar tentang kehidupan, bazaar tahunan, dan student party. Program kerja
dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LKP PalComTech diarahkan untuk mem-
perbanyak jumlah kunjungan dan aktivasi mahasiswa baru serta pengenalan kampus dan
kegiatannya, dengan kata lain promosi LKP PalComTech menjadi efektif.

3.4 Dukungan Teknologi Informasi

Dari Gambar 5.1 tampak secara jelas bahwa persentase dukungan teknologi informasi
50,34% ini menunjukkan bahwa dukungan metodelogi Teknologi Informasi yang digunakan
dengan tata kelola terknologi informasi LKP Palcomtech dinilai Cukup Kuat. Ini terlihat dari
adaya TI dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis dan manajemen teknologi informasi
baru harus dapat efektif. Misalnya :

1. LKP PalComTech dapat mengembangkan dan merencanakan untuk mengimplemen-
tasikan TI terbaru dalam bidang pendidikan.

2. Pengembangan teknologi dalam komunikasi, dan integrasi TI guna percepatan pen-
ingkatan kinerja institusi khususnya yang mendukung proses bisnis institusi.

3. Pemeliharaan Teknologi Informasi secara berkala sehingga pemanfaatan teknologi da-
pat digunakan dengan maksimal

4. Ketersediaan sumber daya dipantau dalam mendukung kinerja dan kapasitas teknologi
yang ada.

4 KESIMPULAN

Dari hasil kuesioner didapat kesimpulan yang dapat disajikan penulis berkaitan dengan
pemanfaatan TI terhadap strategi bisnis berdasarkan pendekatan Bussines Performance Man-
agement (BPM). Melalui 4 karakteristik BPM yaitu: Orientas Proses, Orientasi Tujuan dan
Matrik, Dukungan Metodelogi yang digunakan dan Dukungan Teknologi Informasi. Dari
masing-masing karakteristik menunjakkan bahwa Orientasi proses memiliki persentase ter-
basar Dengan skor 62,08% yang dinilai kuat dalam penelitian ini. Dimana Proses bisnis pada
LKP Palcomtech bersifat enable dimana proses tata kelola TI pada LKP dikelola diseluruh
bagian baik di dalam maupun di luar LKP Palcomtech. Kemudian diikuti oleh orientasi tu-
juan dan matriks dengan skor 57,93%, dukungan teknologi dengan skor 50,34% dan dukungan
metodelogi yang digunakan 48,96%. Dari nilai analisis hasil kuesioner tersebut menunjukkan
bahwa pendekatan Business Performance Management dinyatakan cukup kuat dan petensial
menjadi kuat.
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Abstrak

Penelitian ini adalah mengembangkan rencana strategis sistem informasi dan
teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palem-
bang merupakan instansi pemerintah di bawah Mahkamah Agung RI yang menjadi
kawal depan (Voorj post) yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan
memutus perkara yang masuk ke tingkat banding. Kebutuhan layanan informasi
sangat diperlukan oleh masyarakat, kualitas pelayanan publik yang prima merupakan
muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini mengggunakan Strategy
Blue Ocean (BOS) dan Analisis SWOT.

Kata kunci: tata kelola, teknologi informasi, Business Performance Managemt (BPM).

1 PENDAHULUAN

Seiring dengan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi khususnya di negara kita
Indonesia dimana teknologi sangat di perlukan untuk mendukung kinerja suatu instansi. Ke-
butuhan layanan informasi sangat diperlukan oleh masyarakat, Kualitas pelayanan publik
yang prima merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Terdapat sinergi positif
dan hubungan kualitas yang sangat erat antara reformasi birokrasi dengan penyelenggaraan
pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara
negara merupakan pelayanan publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah
demi terwujudnya Good Governance. Rencana strategis Pengadilan tinggi Palembang berisi
rencana kegiatan dalam jangka 1 (satu) tahun yaitu terlaksananya peradilan yang seder-
hana, cepat, biaya ringan dan transparan, mengikut sertakan para aparatur peradilan un-
tuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI,
mewujudkan aparatur peradilan yang taat pada peraturan, terciptanya sarana dan prasarana
peradilan serta terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan. Pengadilan Tinggi
Palembang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk
menyelenggarakan peradilan di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh
Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukum
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provinsi Sumatera Selatan. Supaya peradilan dapat berjalan lancar dengan efektif, maka
Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya
sehingga jalannya Pengadilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan dengan biaya ringan
akan lebih terjamin.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (deskrip-
tive research). Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis dan menginter-
prestasikan data. Metode ini lebih fokus pada perencanaan strategis sistem informasi dan
teknologi informasi Pengadilan Tinggi Palembang dengan menggunakan pendekataan Blue
Ocean Strategy dan analisis SWOT dimana mengacu kepada rencana strategis Pengadilan
Tinggi Palembang. Subjek dari penelitian ini adalah stakeholders yang peneliti wawancara
guna mendapatkan informasi untuk penelitian tersebut. Wawancara yang dilakukan pada
pengadilan Tinggi Palembang Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5 Palembang. Dari wawacara
tersebut disimpulkan bahwa pengadilan tinggi palembang membutuhkan sebuah perencanaan
strategi SI/TI yang dapat digunakan untuk perkembangan teknologi dimana mendatang yang
selaras dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan analisis SWOT, peneliti menemukan faktor faktor internal dan
eksternal yaitu :
Tabel 1. Faktor - faktor Internal

Tabel 2. Faktor faktor Eksternal

Dari tabel faktor internal dan faktor eksternal di atas dapat di gambar kan matrik urgensi
di bawah ini :

Tabel 3. Matrik Urgensi Faktor Internal

Tabel 4. Matrik Urgensi Faktor Eksternal
Dari tabel-tabel di atas dapat dibedakan NU (Nilai Urgensi) dan BF (Bobot Faktor)

masing-masing faktor baik internal yang terdiri dari strengness dan weakness maupun ek-
sternal yang terdiri dari opertunities dan threatess.

Tabel 5. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi keterkaitan faktor internal dan eksternal diperoleh
jumlah TNB untuk kekuatan = 31 ; kelemahan = 29,2 ; peluang = 21,9 dan ancaman = 21,
selanjutnya untuk mengetahui peta kekuatan SI/TI dapat diketahui dengan cara mengurangi
antar TNB dari faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta nilai pembeda antar TND dari
faktor peluang (O) dan ancaman (T) ternyata peta SOWT SI/TI berada pada koordinat (1,8
; 0,9). Peta SWOT SI/TI dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini :

Gambar 2. Diagram Cartesius
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Pendekatan Blue Ocean Strategy (BOS)

1. Kerangka Kerja Empat langkah Pengadilan Tinggi Palembang Untuk merenkontruksi
elemen-elemen nilai dalam membuat kurva nilai baru, peneliti mencoba mengembangkan
kerangka kerja empat langkah yaitu :

(a) Faktor yang harus di hapuskan adalah independeden Hakim didunia maya, Ke-
sesuaian perencanaan dan infrastruktur.

(b) Faktor yang harus di kurangi adalah kerumitan prosedur perkara, kurangi penge-
tahuan SI/TI.

(c) Faktor yang harus di tingkatkan adalah Pelayanan publik, Flesilibitas dan Re-
sponsivitas terhadap teknologi informasi, manajemen dan informasi perkara, ke-
mudahaan akses internet.

(d) Faktor yang harus di ciptakan adalah stakeholders yang handal, penyajian SI/TI
yang mandiri, interactive voice response dan layanan informasi melalui SMS.

2. Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan Pengadilan Tinggi Palembang

Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan dimana skema ini mendorong organ-
isasi untuk tidak hanya menanyakan empat pertanyaan dalam kerangka empat langkah,
tapi juga bertindak berdasarkan keempat pertanyaan itu untuk menciptakan suatu
kurva nilai baru.

Adagambar 7

3. Kanvas Strategy Pengadilan Tinggi Palembang Kanvas strategi adalah kerangka aksi
sekaligus diagnosis untuk membangun strategy samudra biru yang baik.

Gambar 3. Kanvas Strategi

4 KESIMPULAN

1. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dimana analisis SWOT
dan Pendekatan Blue Ocean Strategi dalam menterjemahkan visi, misi dan tujuan pen-
capaian Rencana strategis telah dilakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

(a) Pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di Sumatera selatan
memerlukan rencana strategis Sistim Informasi dan Teknologi untuk mendukung
rencana strategis organisasi secara umumnya.

(b) Perencanaan strategis Sistem informasi dan teknologi informasi mempunyai pen-
garuh positif terhadap kinerja pegawai dan pengguna pengadilan Tinggi Palem-
bang.
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(c) Dengan adnya kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI. Organisasi Pengadilan
Tinggi Palembang dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam
mengembangkan suatu sistem informasi yang selaras dengan rencana startegis
organisasi.

(d) Pemakaian dan implementasi belum sepenuhnya digunakan di Pengadilan dikarena
kemampuan dari stakeholders yang kurang dengan itu pemberian pendidikan dan
latihan akan menunjang hal tersebut.

(e) Berdasarkan Peta kekuatan dijelaskan dalam diagram cartesius hasil analisis SI/TI
maka sangat diperlukan perencanaan strategis SI/TI bahwa pengembangan strategi
sangat diperlukan

2. Saran

(a) Dengan adanya rencana strategis SI/TI akan menjadi pedamping rencana strate-
gis organisasi dalam mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

(b) Dengan adanya Sistem Informasi maka pelayanan publik bagi pengguna pengadi-
lan akan lebih di tingkatkan dan juga pelayananan berbasiskan IT.

(c) Agar terlaksananya pengembangan perencanaan startegis SI/TI maka dukungan
pimpinan dan jajaranya sangat diperlukan sekali dan juga pihak yang terkait
kepada pengguna Pengadilan.
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Abstrak

E-Learning adalah salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pem-
belajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus
secara fisik pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas. Didalam proses be-
lajar mengajar Universitas Indo Global Mandiri belum menerapkan E-Learning,
oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul ini menjadi bahan tesis.
Moodle adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat system
E-Learning dikarenakan mempunyai fitur-fitur yang sangat mendukung. Dengan
adanya E-Learning membantu dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi
pembelajaran yang diberikan oleh dosen.

Kata kunci: e-KTP, teknologi informasi, Performance Prism, AHP, OMAX, current
performance indicator

1 PENDAHULUAN

E-learning mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan bahan/materi pelajaran.
Demikian juga interaksi antara mahasiswa dengan dosen/instruktur maupun antara sesama
mahasiswa. Mahasiswa dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai
hal yang menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri mahasiswa. Dosen
dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh maha-
siswa di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh para mahasiswa. Universitas Indo
Global mandiri adalah salah satu universitas yang berada di kota Palembang yang sampai
saat ini belum memiliki e-learning. Pembelajaran yang dilakukan selama ini menggunakan
tatap muka langsung yang dilakukan dikelas-kelas atau secara konvensional. Moodle adalah
suatu aplikasi e-learning yang berbasis open source, moodle adalah paket software yang dipro-
duksi untuk kegiatan belajar mengajar berbasis internet dan web. Kelebihan moodle antara
lain adalah Penggunaannya tepat untuk kelas online, hasil belajarnya relatife sama baiknya
dengan belajar secara langsung tatap muka dengan pengajar.
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1.1 Permasalahan proses belajar mengajar pda Unviersitas Indo Global
Mandiri

Universitas Indo Global Mandiri sampai saat ini belum menerapkan sistem e-learning
daialam membantu proses belajar mengajarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuat suatu E-learning pada Universitas Indo Global Mandiri dengan merubah fitur-fitur
yang ada pada moodle. Tujuannya adalah adalah untuk menigkatkan pengetahuan mahasiswa
didalam menyerap materi perkuliahan. Menurut Herman Dwi Sujarno[1] E-Learning sering
dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet
(jaringan lokal) atau internet. Menurut Surya Lesmana, dkk[2] Moodle suatu aplikasi e-
learning yang berbasis open source. Moodle adalah paket software yang diproduksi untuk
kegiatan belajar mengajar berbasis internet dan web.

1.2 Konstribusi dan Isi Paper

Pada paper ini diketengahkan sebuah survei dalam membandingkan pembelajaran dengan
metode konvensional dengan metode e-learning sehingga diharapkan mahasiswa dapat lebih
memahami materi perkuliahan yang diberikan dosen pengajar. Paper ini akan terdiri dari
4 bagian, bagian pertama menguraikan pendahuluan yang menjelaskan mengenai e-learning
dan moodle dan masalah yang dihadapi. Bagian kedua akan menjelaskan tahapan-tahapan
penetilian yang digunakan. Bagian ketiga menjelaskan rancangan e-learning menggunakan
moodle. Bagian terakhir adalah penutupan yang merupakan ringkasan paper dan rencana
penelitian ke depan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Pada tahapan ini terdiri dari requirment planning, user design, dan construction

2.1 Requirement Planning

Pada tahapan ini penulis berusaha merumuskan tujuan dan syarat-syarat informasi yang
dibutuhkan dalam pembuatan sistem. tahapan yang dilakukan antara lain adalah:

1. Data Gathering (pengumpulan data) Pada tahapan ini penulis menerima dokumen
yang berisikan informasi mengenai data-data mahasiswa dan dosen pengajar. Selain
itu penulis juga membaca berbagai sumber buku, jurnal dan sitem yang berkaitan
dengan e-learning, serta melakukan wawancara dengan tenaga pengajar (dosen).

2. Analisis Sistem Berjalan Selain mendapatkan data, penulis mempelajari sistem penga-
jaran yang dilakukan dikelas-kelas atau pembelajaran secara konvensional

2.2 User Design

Tahap selanjutnya adalah merumuskan dan merancang sistem yang akan dibuat ke dalam
beberapa tahapan, tahapan-tahapan yang meliputi :

1. Identifikasi Aktor
Merumuskan dan menyaring siapa sajakah pengguna utama yang relevan terlibat dalam
penggunaan sistem serta memberikan deskripsi tugas-tugas yang akan mereka lakukan
dalam sistem baru tersebut.
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2. Use Case
Merancang gambar atau model yang mampu menjalaskan fungsi-fungsi umum dari
sistem yang akan dibuat untuk system e-learning pada Universitas IGM.

3. Identifikasi Use Case
Setelah rancangan diagram atau gambar use case selesai, maka tahap selanjutnya
adalah penulis membuat identifikasi dari setiap use case atau fungsi sistem, yaitu su-
atu tabel keterangan singkat akan kegunaan dan manfaat dari setiap use case yang
dirancang.

2.3 Construction

Pada tahapanan ini, penulis berusaha membuat serta meningkatkan fungsi - fungsi yang
lebih menarik dan fungsional. Pada tahapan ini pula termasuk proses pengujian yang di-
lakukan oleh user dan penulis melalui mekanisme demonstrasi aplikasi system. Pendemon-
strasian program dilakukan dengan dengan localhost kepada mahasiswa dan dosen. didalam
tesis ini penulis juga membahas tentang :

1. kebutuhan Sistem Dalam Pengembangan.
Pada tahapan ini penulis akan menjabarkan kebutuhan hardware dan software yang
digunakan.

2. Kebutuhan Sistem Dalam Penerapan
Menjabarkan kebutuhan hardware, software dan network yang diperlukan saat proses
implementasi sistem dimulai.

3. Pengujian Sistem
dilakukan pengujian terhadap system yang dibuat apakah sistem berjalan baik.

4. Menghasilkan Sistem E-Learning.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pemodelan

Pemodelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pemodelan Beror-
ientasi Objek menggunakan Unified Modeling Language (UML). Unified Modeling Language
(UML) merupakan keluarga notasi grafis yang didukung oleh metode-metode tunggal, yang
membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang diban-
gun menggunakan pemrograman berorientasi objek

3.2 Implementasi E-Learning

Implementasi e-learning dimaksudkan sebagai upaya pendistribusian meteri pembelajaran
melalui media elektronik atau internet, sehingga peserta didik dapat mengakses kapan saja
baik dari rumah atau lingkungan kampus. Mahasiswa menjadi fleksibel dalam memilih waktu
dan tempat belajar karena tidak harus datang di suatu tempat. Dipihak lain, dosen dapat
memperbaharui materi pembelajaran kepan saja dan dimana saja. Dalam merancang sistem
e-learning perlu mempertimbangkan dua hal, yakni peserta didik yang menjadi target dan
hasil pembelajaran yang diharapkan. Pemahaman peserta didik sangatlah penting, yakni
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antara lain adalah harapan dan tujuan mereka dalam mengikuti e-learning, kecepatan dalam
mengakses internet atau jaringan, perangkat keras yang mendukung serta latar belakang
pengetahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengkuti pembelajaran. Pemahaman atas
hasil pembelajaran diperlukan untuk menentukan cakupan materi, kerangka penilaian hasil
belajar, serta pengetahuan awal.

Gambar 1: Konsep E-Learning

3.3 Implementasi Jaringan

Dalam lingkungan Universitas IGM terdapat ruang belajar yang terhubungan ke inter-
net, dan terdapat ruang dosen yang juga terhubungan ke internet maupun wifi, mahasiswa
dan dosen bisa mengakses internet, website, ataupun e-learning didalam lingkungan kam-
pus. Diluar lingkungan kampus mahasiswa dan dosen juga bisa mengakses website maupun
e-learning

Gambar 2: Implementasi Jaringan Di Universitas IGM

3.4 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem.
Use case diagram terdiri dari use case dan actor yang direlasikan dengan garis association.
Use case mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan sistem. Actor adalah sebuah
entitas yaitu manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan
tertentu. Use case diagram untuk e-Learning Universitas IGM ini terdiri dari 3 class yaitu
E-Learning Admin, Dosen, dan Mhs.
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Gambar 3: Use Case Diagram

Pada paper ini kami mencoba memberikan konstribusi dengan membandingkan penga-
jaram menggunakan metode konvensional atau tradisional dengan metode e-learning. Metode
konvensional/tradisional, proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa harus bertatap
muka langsung dalam sebuah kelas, dan pemberian materi perkuliahan diberikan didalam ke-
las. Sedangkan pembelajaran pada Metode E-Learning tidak diperlukan tatap muka dikelas,
dosen bisa memasukan materi perkuliahan kedalam e-learning universitas dan mahasiswa bisa
melihat atau mendownload materi perkuliahan melalui internet. Begitu juga mengenai pe-
nilaian, dosen memasukan nilai dari mata kuliah tertentu dan mahasiswa bisa melihat nilai
tersebut pada e-learning. Pada langkah ke depan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
meningkatkan proses belajar mengajar dengan memasukan video atau gambar-gambar yang
lebih dapat memudahkan siswa untuk menyerap ilmu pengetahuan.
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Abstrak

ABSTRAK. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan teknologi in-
formasi yang menjadi sebuah aset berharga di pemerintahan. Diperlukan pengelo-
laan dan manajemen yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta
menyediakan struktur yang menghubungkan proses teknologi informasi, sumber daya
teknologi informasi, dan strategi dalam mencapai tujuan instansi. Oleh karena itu
dibutuhkan pengukuran kinerja dalam menciptakan pengelolaan teknologi informasi
yang baik. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini adalah metode
Performance Prism. Selanjutnya dibobotkan dengan AHP dan dilakukan scoring
dengan OMAX untuk mengetahui skor aktual dari kinerja program e-KTP tersebut.
Pengukuran kinerja membantu pemerintah untuk menciptakan nilai teknologi infor-
masi yang optimal dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan
mengoptimalkan tingkat resiko dan resource yang digunakan sehingga pengelolaan
teknologi informasi sistem e-KTP berjalan baik dan berkesinambungan sesuai hara-
pan pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa stakeholder program e-KTP meliputi pemerintah terdiri
dari Disdukcapil, kecamatan, masyarakat, serta supplier. Sistem menghasilkan 35
KPI dengan rincian 5 KPI Pemerintah, 10 KPI Kecamatan, 15 KPI Masyarakat,
dan 5 KPI Supplier. Hasil implementasi sistem pengukuran kinerja menghasilkan
nilai current performance indicator program e-KTP adalah sebesar 6,441.

Kata kunci: e-KTP, teknologi informasi, Performance Prism, AHP, OMAX, current
performance indicator

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap ada investasi pasti dituntut adanya sebuah nilai balik dari investasi tersebut. Be-
gitu juga dengan program e-KTP yang lebih menitik beratkan pada investasi teknologi infor-
masi secara umum. Menurut A. Gunsekarman (2001) investasi teknologi informasi merupakan
investasi yang memerlukan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu implementasi
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yang lama, namun sangat susah untuk dikuantitatifkan nilai dari investasi tersebut karena
ketidakefektifan Information Management Systems yang ada. Program e-KTP merupakan
salah satu program pemerintah yang melayani dokumentasi kependudukan yang terintegrasi
dan diharapkan lebih memudahkan masyarakat secara keseluruhan selaku subjek dari pro-
gram tersebut. Sehingga ketika berbicara tentang nilai balik dari investasi teknologi infor-
masi program e-KTP maka yang muncul adalah hal-hal yang kurang lebih bersifat kepuasan
masyarakat, kemudahan masyarakat, kepercayaan masyarakat, mempercepat proses, integrasi
data secara nasional, yang semuanya lebih bersifat intangible benefit. Hal ini dikarenakan
konsep dasar pemerintah sebagai sebuah public service yang menempatkan masyarakat seba-
gai orientasi utama hasil dari program-program yang ada. Bagi lembaga pelayanan publik,
reformasi pada bidang aparatur negara ini berimplikasi secara mendasar pada pelaksanaan tu-
gas pokok dan fungsinya. Lembaga pelayanan publik harus berfokus pada kinerja, sejak tahap
desain program dan kegiatan, implementasi, monitoring, evaluasi sampai dengan pelaporan.
Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya, lembaga
pelayanan publik memerlukan desain manajemen baru yang berfokus pada kinerja yang dike-
nal dengan performance management. Berdasarkan konsepsi performance management ini,
kinerja yang dirancang lembaga pelayanan publik dapat diketahui pencapaiannya jika lem-
baga tersebut memiliki Key Performance Indicator (KPI) atau indikator-indikator kunci yang
dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja organisasi. Namun demikian,
manfaat indikator kinerja ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pengukuran kinerja
dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam kenyataannya, KPI juga merupakan instru-
men yang sangat baik untuk mengarahkan unsur-unsur dalam organisasi bergerak menuju
sasaran yang sama. Konsep performance management atau sistem pengukuran kinerja in-
ilah yang digunakan sebagai sebuah cara untuk menghitung nilai atau manfaat dari intan-
gible benefit program e-KTP. Secara umum penggukuran kinerja dilakukan sebagai evaluasi
yang sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan, namun pada umumnya pengukuran kinerja hanya didasarkan
pada aspek finansial, baik buruk kinerja didasarkan atas terpenuhi atau tidaknya target dalam
jangka waktu tertentu. Jika target tersebut tidak terpenuhi, maka akan diadakan evaluasi as-
pek finansial/budget yang dihadiri oleh pihak stakeholder terkait. Kondisi ini memperlihatkan
bahwa secara umum banyak instansi atau perusahaan melakukan pengukuran terhadap kin-
erjanya hanya dari sisi aspek finansial saja. Maka diperlukan sebuah metode pengukuran
kinerja yang tepat dan sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan
Solusi dari permasalahan tersebut adalah lima dimensi yang disebut dengan Performance
Prism. Performance Prism memiliki lima segi yaitu untuk atas dan bawah adalah satisfac-
tion dari stakeholder dan kontribusi stakeholder. Sedangkan untuk ketiga sisi berikutnya
adalah strategi, proses dan kapabilitas (Neely dan Adams, 2000). Sistem pengukuran kinerja
model Performance Prism berupaya menyempurnakan model model sebelumnya diantaranya
Balanced Scorecard. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi tetapi juga memperhatikan
kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses dan kapabilitas organisasi. Memahami atribut
apa yang menyebabkan stakeholder (pemilik dan investor, supplier, konsumen, tenaga kerja,
pemerintah dan masyarakat sekitar) puas adalah langkah penting dalam model Performance
Prism. Dan untuk dapat mewujudkan kepuasan para stakeholder tersebut secara sempurna,
maka pihak manajemen perlu untuk mempertimbangkan strategi-strategi apa saja yang harus
dilakukan, proses-proses apa saja yang diperlukan untuk dapat menjalankan strategi terse-
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but, serta kemampuan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakannya. Sedangkan
untuk mendukung metode Performance Prism tersebut dibutuhkan beberapa metode lain
untuk pembobotan dan scoring. Dalam hal pembobotan menggunakan Analytical Hierarcy
Process (AHP) sedangkan untuk hal scoring menggunakan Objective Matrix. Kedua metode
ini adalah metode yang paling sering dipakai dalam hal pembobotan dan scoring yang dalam
beberapa penelitian sudah menjadi satu paket, Performance Prism, AHP dan OMAX.

1.2 Tinjauan Pustaka

1. Performance Prism
Performance Prism adalah penyempurnaan dari teknik pengukuran kinerja yang ada
sebelumnya sebagai sebuah kerangka kerja (framework). Keuntungan dari framework
tersebut adalah melibatkan semua stakeholder dari organisasi, terutama investor, pelang-
gan, end-users, karyawan, para penyalur, mitra kerjasama dan masyarakat. Pada prin-
sipnya metode ini dikerjakan dalam dua arah yaitu dengan mempertimbangkan apa
kebutuhan dan keinginan (needs and wants) dari semua stakeholder, dan uniknya lagi
metode ini juga mengidentifikasikan kontribusi dari stakeholders terhadap organisasi
tersebut . Pada pokoknya hal itu menjadi hubungan timbal balik dengan masing-
masing stakeholder. Filosofi Performance Prism berasal dari sebuah bangun prisma
yang memiliki lima segi yaitu untuk atas dan bawah adalah satisfaction dari stakeholder
dan kontribusi stakeholder. Sedangkan untuk ketiga sisi berikutnya adalah strategy,
process dan capability. Prisma juga dapat membelokkan cahaya yang datang dari
salah satu bidang ke bidang yang lainya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari Per-
formance Prism yang berupa interaksi dari kelima sisinya Performance Prism memiliki
pendekatan pengukuran kinerja yang dimulai dari stakeholder, bukan dari strategi.
Identifikasi secara detail tentang kepuasan dan kontribusi stakeholder akan membawa
sebuah organisasi dalam sebuah pengambilan keputusan berupa strategi yang tepat.
Sehingga dimungkinkan organisasi dapat mengevaluasi strategi yang telah dilakukan
sebelumnya.

Gambar 1: Kerangka Performance Prism

2. AHP (Analytical Hierarchy Process)
Analytical Hierarchy process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan
yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty untuk memecahkan masalah yang komplek
dimana aspek atau kriteria yang di ambil cukup banyak (Kadarsyah, 1998: 130-131).
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Inti dari penilaian AHP adalah penentuan prioritas untuk membuat suatu penilaian
tentang relatif kepentingan dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya
dengan tingkat yang diatasnya karena akan berpengaruh pada elemen-elemen yang lain.
Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang disebut dengan
matriks perbandingan berpasangan (pair-wise comparison matrice).

3. Objective Matric
Konsep dari pengukuran ini yaitu penggabungan beberapa kriteria kinerja kelompok
kerja kedalam sebuah matrik. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa jalur
khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan kepentingan terhadap tu-
juan organisasi. Hasil akhir dari pengukuran dengan metode OMAX ini adalah sebuah
nilai tungal untuk suatu kelompok kerja.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Model tersebut berisi tahapan mulai dari nol sampai didapatkannya sebuah nilai perfor-
mansi keseluruhan program e-KTP. Mulai dari tahapan identifikasi, pembobotan, serta pe-
nilaian, sampai akhirnya memunculkan nilai performans keseluruhan program e-KTP. Model
sistem pengukuran kinerja program e-KTP yang digunakan adalah seperti yang ada di gambar
berikut:

Gambar 2: Model Perancangan Sistem

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Stakefolder Kunci

3.1.1 Pemerintah

Stakeholder pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pagar Alam sebagaimana sesuai dengan batasan masalah dari ruang lingkup penelitian
ini yang hanya di wilayah Kota Pagar Alam. Kantor dari Disdukcapil Kota Pagar Alam
terletak di Jalan Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar
Alam Sumatera Selatan.
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3.1.2 Kecamatan

Seperti halnya stakeholder pemerintah yang mengacu pada batasan penelitian, stake-
holder Kecamatan yang dipakai dalam penelitian adalah Kecamatan yang berada di Kota
Pagar Alam, yaitu Kecamatan Pagar Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan
Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah. Dalam peneli-
tian ini, Kecamatan menjadi stakeholder program e-KTP yang terjun langsung sekaligus
menjadi eksekutor program tersebut langsung ke masyarakat, sehingga dianggap perlu untuk
dijadikan salah satu stakeholder kunci program e-KTP. Jumlah kecamatan yang ada di Kota
Pagar Alam adalah 5 kecamatan.

3.1.3 Masyarakat

Stakeholder masayarakat merupakan stakeholder kunci yang ada dalam program e-KTP.
Hal ini dikarenakan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Pagar Alam, merupakan
obyek dari program e-KTP itu sendiri. Masyarakat adalah poin kunci dari keberhasilan
dari program e-KTP. Bagaimana mobilisasi masyarakat terhadap program ini menjadi acuan
utama Pemerintah selaku penyelenggara program. Jumlah masyarakat atau penduduk Kota
Pagar Alam adalah 153.507 jiwa dengan jumlah penduduk wajib KTP adalah 109.029 jiwa.
Namun per 31 Desember 2012, jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mendaftar e-KTP
baru sekitar 46,09

3.1.4 Supplier

Stakeholder merupkan salah satu stakeholder yang mempunyai pengaruh besar namun
tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan supplier berhubungan langsung dengan pemer-
intah pusat tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya
menerima kiriman dari pusat kemudian mendistribusikannya ke kecamatan-kecamatan yang
ada di Kota Pagar Alam. Sehingga stakeholder supplier yang kami gunakan dalam penelitian
ini adalah staf Disdukcapil Kota Pagar Alam yang berhubungan langsung dengan distribusi
barang dari supplier.

3.2 Identifikasi Lima Faset Performance Prism

Dalam tahapan ini dilakukan wawancara terhadap masing-masing stakeholder untuk men-
dapatkan informasi terkait masalah lima faset Performance Prism. Adapun pertanyaan yang
ditujukan ke semua stakeholder adalah seperti berikut ini :

3.3 Identifikasi Objective

Setelah dilakukan identifikasi lilma faset Performance Prism terhadapa empat stakeholder
program e-KTP, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi objective (tujuan)
dalam memenuhi kelima faset Performance Prism. Tujuan dari identifikasi objective ini
adalah agar kita mendapatkan KPI (Key Performance Indicator) dari masing poin yang
ada di lima faset prisma (satisfaction, contribution, strategi, proses dan capabilities) untuk
masing-masing stakeholder (pemerintah, kecamatan, masyarakat dan supplier). KPI yang
sudah di buat dengan rujukan tujuan objective ini nantinya akan digunakan sebagai landasan
perancangan sistem pengukuran kinerja untuk program e-KTP.
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Gambar 3: Identifikasi Lima Faset Performance Prism

3.4 Identifikasi KPI

Gambar 4: Identifikasi KPI
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3.5 Pembobotan

Di dalam penelitian ini dilakukan proses pembobotan sebanyak tiga kali. Pembobotan
antar stakeholder, pembobotan antar faset Performance Prism di dalam masing-masing stake-
holder dan pembobotan antar KPI di dalam masing-masing faset. Tujuan dari pembobotan
adalah untuk mendapat nilai kali dalam penghitungan current performance indicator di dalam
proses scoring.

3.6 Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja

Dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja berdasarkan Performance Prism yang
didukung dengan model penilaian objective matrix (OMAX), program e-KTP dapat melakukan
pemantauan terhadap semua aspek kinerjanya dan segera melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan untuk membenahi kinerja perusahaan yang masih berada pada level yang rendah.
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan objective matrix, didapatkan nilai index
total sebesar 6,541. Jika menggunakan traffic light system, maka nilai tersebut masih ma-
suk dalam kategori nilai kuning, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja program
e-KTP secara keseluruhan masih perlu adanya evaluasi dan perbaikam di dalam beberapa
aspek program e-KTP.

Gambar 5: Hirarki Hasil Scoring OMAX

4 KESIMPULAN

Dari penilitian perancangan dan pengukuran kinerja untuk program e-KTP dengan metode
Performance Prism ini, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu : Program e-KTP
memiliki empat stakeholder kunci, baik yang berperan langsung maupun yang berperan secara
tidak langsung. Stakeholder tersebut adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Disdukcapil
Kota Pagar Alam, Kecamatan selaku eksekutor langsung program e-KTP, masyarakat selaku
obyek dari program e-KTP, serta supplier selaku pemasok peralatan-peralatan e-KTP. Dari
keempat stakeholder tersebut yang memiliki bobot prioritas tertinggi adalah masyarakat,
kemudian pemerintah dan kecamatan, serta yang terakhir supplier. Namun dalam hal per-
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formansi kinerja, yang mempunyai nilai tertinggi adalah pemerintah dengan nilai 8,084 Dari
hasil perancangan serta pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Performance Prism
dan objective matrix, didapatkan 35 KPI yang tersebar dalam empat stakeholder dan lima
faset Performance Prism. Sebanyak 20 KPI masuk dalam kategori traffic light hijau, 13 KPI
masuk dalam kategori kuning, dan 2 KPI masuk dalam kategori merah. Total nilai perfor-
mansi dari Program e-KTP secara keseluruhan adalah 6,451. Nilai ini masih masuk dalam
kategori traffic light system kuning. Hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya banyak
evaluasi dan perbaikan untuk program e-KTP selanjutnya.
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Abstrak

Layanan Berbasis Web sudah menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan suatu
instansi pendidikan. Tetapi dari layanan berbasis web ini masih banyak yang merasa
sulit untuk menggunakannya, dan tidak menarik bagi para penggunanya, karena web
tidak bekerja dengan baik. Alasan dibutuhkannya usability testing pada situs web
adalah untuk mengetahui kualitas suatu web dalam penggunaannya dan memenuhi
standarisasi pemerintah yang didasarkan pada situs web instansi pemerintah pada
petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Republik In-
donesia pada tahun 2003. Menurut Jacob Nielson (2003), pengujian kegunaan (us-
ability testing) berdasarkan lima komponen: belajar (learnability), efisien (efisiensi),
mudah diingat (memorability), aman digunakan atau mengurangi tingkat kesalahan
(error) dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi (satisfaction).

Kata kunci: usability testing, website.

1 PENDAHULUAN

Teknologi informasi diharapkan dapat menjadi media yang paling efektif untuk men-
cari dan menyebarkan informasi. Dengan penerapan teknologi informasi khususnya inter-
net, informasi dapat diakses lebih cepat, kapan saja dan dimana saja. Internet diterapkan
kedalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pemerintahan, dengan adanya
e-Government. Situs web bertindak sebagai mekanisme pengiriman untuk layanan yang mem-
fasilitasi berbagai tugas pemangku kepentingan yang harus dilakukan. Situs juga berfungsi
sebagai platform di mana suatu organisasi dapat berinteraksi dengan para pemangku ke-
pentingan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Usability

Usability/daya guna sebagai kunci utama pada proses analisa suatu websites sebelum
melakukan analisa, akan diberikan definisi usability dari beberapa sumber:

1. Menurut JeffAxup (2004) Usability adalah sebuah ukuran sebuah karakteristik yang
mendeskripsikan seberapa efektif seorang pengguna dalam berinteraksi dengan suatu
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produk. Usability juga merupakan ukuran seberapa mudah suatu produk bisa dipelajari
dengan cepat dan seberapa mudah suatu produk bisa digunakan.

2. Sedangkan Menurut International Organization for Standardization (1998) Usability
dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah produk bisa digunakan oleh peng-
guna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan memperoleh
kepuasan dalam konteks penggunaannya.

3. Menurut Dumas et.al (1999) Usability digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman
pengguna ketika berinteraksi dengan produk sistem. Secara umum, usability mengacu
kepada bagaimana pengguna bisa memperlajari dan menggunakan produk untuk mem-
peroleh tujuannya, dan seberapa puas mereka terhadap penggunaannya.

Dari definisi diatas, dapat diketahui jika ukuran usability dari suatu situs web adalah sesuatu
yang sifatnya subjektif, karena tergantung dari penilaian masing-masing pengguna web terse-
but. Definisi yang pertama menekankan ”penggunaan yang mudah” tentang suatu sistem dan
tindakan yang harus dengan mudah dilakukan. Definisi yang kedua adalah menarik sebab
menambahkan gagasan di mana usabilitas tidak didefinisikan dalam konsep umum, tetapi
dikhususkan untuk konteks dan para pemakai individu. Lebih dari itu, tidak hanya terbatas
kepada ”penggunaan yang mudah”, tetapi menjelaskan bahwa tujuan di mana suatu pro-
duk digunakan harus dicapai dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan. Definisi yang ketiga
menekankan usability itu pada ukuran suatu kondisi ketika pengguna berinteraksi dengan
sistem, seberapa puas mereka terhadap sistem yang telah dibangun.

Pada penelitian ini, pengukuran usability didasarkan pada 5 komponen, yaitu Learn-
ability, Visibility, Efisiensi, Error, Satisfaction. Penulis melakukan analisa pada website
www.kopertis2.go.id yang menyediakan informasi bagi perguruan tinggi swasta di daerah
Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung).
Analisa website www.kopertis2.go.id ini dilakukan hanya untuk mengetahui tingkat 5 kom-
ponen yang ada pada web kopertis wilayah II.

2.2 Ukuran Tingkat Usability

Secara umum kriteria pengukuran usability dapat diuraikan sebagai berikut

1. Learnability
Shackel (1990) dan Nielsen (1993) berpendapat learnability sebagai tingkat kemuda-
han sistem untuk dipelajari, diukur melalui waktu yang diperlukan untuk mempelajari
penggunaan sistem hingga mencapai level kemahiran tertentu.

2. Visibility
Seberapa terlihatnya action, state pada desain web tersebut bagi pengguna

3. Efisiensi
Nielsen (1993) mengaitkan efisiensi dengan kebutuhan sumber daya, seperti usaha,
waktu dan biaya, untuk mencapai tujuan pemakaian sistem tersebut.

4. Error (lain-lain)
Nielsen (1993) menambahkan kriteria error dalam menilai usability sebuah sistem.
Frekuensi kesalahan yang tinggi pada saat penggunaan sistem mengindikasikan ren-
dahnya usability sistem yang bersangkutan.
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5. Satisfaction (Kepuasan)
Kriteria kepuasan menjadi pertimbangan bagi Nielsen (1993) dan standar ISO 9241-11.
Kepuasan pengguna terhadap sistem yang dipakainya mengindikasikan bahwa sistem
tersebut layak pakai.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria ketergunaan yang diujikan meliputi:

1. Learnebility

2. Visibility

3. Efisiensi

4. Error

5. Satifaction

Dibawah ini adalah halaman antarmuka website kopertis wilayah II

Gambar 1: Halaman Menu Utama

Berikut adalah hasil pengumpulan data dan pembahasan tentang tingkat ketergunaan
situs web Kopertis Wilayah II, masalah-masalah yang ditemui pengguna sewaktu menggu-
nakan situs web Kopertis Wilayah II, dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan pada
situs web Kopertis Wilayah II.

1. Learnability

Gambar diatas merupakan halaman utama, yang tampil pertama kali saat web di akses
setelah halaman selamat datang. Dari faktor Learnability timbul pertanyaan, seberapa
mudahkah suatu situs web bagi pengguna untuk melengkapi task-task dasar pada peng-
gunaan untuk pertama kalinya?Pada situs www.kopertis2.go.id, ini sebenarnya sudah
memenuhi komponen Learnability dikarenakan :
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Gambar 2: Kolom untuk pencarian

(a) Pengguna disediakan fasilitas-fasiltas nama menu maupun submenu yang tidak
asing bagi pengguna yang dapat dengan mudah mempelajari dan mengerti apa
maksud dari menu-menu yang tersedia tersebut.

(b) Pengguna disediakan fasilitas pencarian untuk mencari informasi yang dibutuhkan
dengan hanya mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan info yang akan dicari.

(c) Website ini lumayan konsisten, terlihat dari segi pewarnaannya. Penggunaan
warna latar belakang sama untuk setiap page, yaitu putih. Warna teks yang
mendominasi pada setiap halaman, yaitu hitam untuk indikasi link biru dan putih
untuk selainnya (header, navigasi, dan footer pengecualian). Hanya saja, pada
website ini menggunakan jenis huruf dan ukuran tulisan yang sama untuk setiap
halamannya.

2. Visibility
Seberapa terlihatnya action, state pada desain web tersebut bagi pengguna?. Pada
situs www.kopertis2.go.id ini belum cukup memenuhi komponen visibility karena:

(a) Beberapa menunya belum terlihat jelas link, meskipun pada mouse over sudah
terlihat baik.

(b) Website ini semua halamannya scroll ke bawah kira-kira sampai 5 kali pengguna
(screen resolution 800 x 600 pixel) harus scroll agar bisa melihat semua isi di
halaman tersebut.

(c) Tidak adanya pagination, yang menyulitkan pengguna dalam menelusuri bagian
yang akan digunakan.

(d) Pembuat belum mampu membuat desain dan menu menu yang dapat menarik
para pembaca, dengan adanya sedikitnya kombinasi warna monoton dan isi in-
formasi dengan tata letak yang belum rapi, sehingga membuat pengguna enggan
untuk berlama-lama untuk menggunakan website ini.

(e) Pada web ini tidak menggunakan perangkat multimedia.

(f) Kecepatan web ini dalam merespon setiap perintah yang diberikan pengguna su-
dah cukupmemadai
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3. Efficiency

Seberapa cepat pengguna menggunakan task-task dalam suatu situs web untuk pertama
kalinya?, Untuk komponen Efficiency , situs www.kopertis2.go.id belum memenuhinya
karena pada beberapa task dan menu masih banyak yang dirasa menyulitkan peng-
guna/pengunjung web ini. Adapun beberapa hal yang dinilai oleh penulis belum
memenuhi nilai Efficiency pada web ini, yaitu:

(a) Pengguna akan merasa bahwa situs ini bertele-tele karena pada web ini menu-
menunya tidak begitu jelas dilihat di awal halaman isinya.

(b) Munculnya gambar dibawah ini, setiap pengguna akan berpindah menu.

Gambar 3: Tampilan pada saat awal web terbuka dan setiap pergantian menu

(c) Berita yang ditampilkan pada setiap submenu dan dari hasil pada kotak pencarian
belum memberikan penjelasan yang baik.

(d) Pada bagian menu index dengan seubmenu berita dan menu directory PTS berisi
informasi yang sama, tentu saja hal ini merupakan sesuatu hal yang sama sekali
tidak efisien bagi pengguna karena dalam dua menu harus terdapat satu berita
yang sama.

(e) Terdapatnya penumpukan berita/informasi yang pernah di publish pada halaman
pertama web yang hanya memperlihatkan bahwa web tidak pernah mendapatkan
perawatan oleh admin, sebaiknya menurut penulis, informasi yang berada pada
satu bidang yang sama, dijadikan satu dan dibuat submenu bidang yang menaungi
berita/informasi tersebut

4. Errors
Berapa banyakkah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pengguna atau seberapa be-
rat kesalahan yang dilakukan dan seberapa mudahkah pengguna mengatasi kesalahan-
kesalahan yang terjadi dalam menggunakan situs web? Pada situs www.kopertis2.go.id
ini, kesalahan yang kemungkinan terjadi oleh pengguna adalah ketika pengguna se-
cara tidak sengaja meng-klik judul berita yang hampir sama (karena pada web ini,
kebanyakan judul informasi dengan kata-kata yang hampir sama), sehingga pengguna
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tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan harus mencari informasi dengan
kata kunci yang tepat.

5. Satisfaction

Pada komponen ini, seberapa menyenangkannya menggunakan desain situs web terse-
but? Jika dinilai dari komponen satisfaction maka situs www.kopertis2.go.id ini belum
dapat memenuhinya karena pengguna hanya menganggap situs ini biasa saja, tidak ada
yang mampu membuat pengguna merasa tertarik atau mendapatkan pengalaman yang
menyenangkan dalam menelusuri halaman web tersebut. hal ini terbukti dari sedikit-
nya komentar yang masuk pada web ini. Navigasi merupakan bagian dari website yang
memberikan link ke bagian lain dari sebuah website. Navigasi di www.kopertis2.go.id
hanya berupa teks berwarna putih sehingga membuat pengguna awam kesulitan untuk
mengenali teks tersebut sebagai navigasi, padahal navigasi yang baik mudah dilihat,
mudah diakses dan betul-betul dapat diakses pengguna. Sebaiknya navigasi dibentuk
menggunakan file image untuk bisa dikreasikan, dibedakan dari teks biasa, sehingga
pengguna mengenalinya sebagai navigasi. Dari hasil evaluasi kelima komponen usabil-
ity pada situs www.kopertis2.go.id diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa situs
www.kopertis2.go.id belum memenuhi komponen usability. Pada situs web ini, masih
terdapat beberapa kekurangan yang harus diperhatikan kembali oleh para pengem-
bangnya, diantaranya terletak pada ketidakefisienan penggunaan menunya, ketidak-
tepatan dalam meletakkan berita/informasi, serta adanya informasi ganda yang terda-
pat pada web ini.

4 KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kelima komponen usability pada situs www.kopertis2.go.id diatas maka
dapat diambil kesimpulan bahwa situs www.kopertis2.go.id belum memenuhi komponen us-
ability. Pada situs web ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperhatikan
kembali oleh para pengembangnya, diantaranya terletak pada ketidakefisienan penggunaan
menunya, ketidaktepatan dalam meletakkan berita/informasi, serta adanya informasi ganda
yang terdapat pada web ini.
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Abstrak

Perpustakaan membutuhkan suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi
yang akurat, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada para pengujung dalam
mendapatkan suatu informasi. Informasi merupakan aset terpenting didalam suatu
organisasi, perpustakaan salah satu sarana untuk mendapatkan informasi serta ilmu
pengetahuan dengan mudah,dalam suatu organisasi maupun lembaga pendidikan
khususnya secara tidak langsung memerlukan sebuah perpustakaan untuk mendap-
atkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. analisis yang dilakukan den-
gan menggunakan framework PIECES dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan
dalam melakukan suatu perencanaan sistem, dengan adanya suatu sistem pengola-
han data akan menjadi lebih cepat, berkulitas serta efektif dalam mencapai tujuan
dan sasaran organisasi.

Kata kunci: Perpustakaan, Teknologi Informasi, Analisis PIECES

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pendidikan menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada
kualitas sumber daya manusianya bukan tergantung sumber daya alam. Dalam upaya mewu-
judkan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi serta memiliki ilmu pengetahuan tidak
lepas dari pendidikan. yang di wujudkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sis-
tem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peseta didik se-
cara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk dalam memiliki pengendalian diri,
ahlak mulia Keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Perpustakaan adalah salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang strategis dalam mem-
pengaruhi mutu pendidikan, perpustakaan diibaratkan sebagai jantung lembaga pendidikan
yang berperan besar terhadap proses belajar mahasiswa, maka dari itu perencanaan sistem
perpustakaan berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada para
pengunjung perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang akurat.
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1.2 Tinjauan Pustaka

1. Perpustakaan
Secara etimologis kata perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka atau buku menurut
Ibraham Bafudal mengatakan Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan
atau lembaga maupun instansi mengelola bahan pustaka, berupa buku-buku maupun
non book material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga
dapat digunakan sebagai informasi oleh setiap pemakainya. Darmono mengatakan Per-
pustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat penyimpanan, pengumpu-
lan, mengelola dan mengatur data buku seperti bahan pustaka secara sistematis un-
tuk digunakan oleh pemakai sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Menurut E.
Martono Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan,
memiliharan bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara
tertentu digunakan secara terus menerus oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

2. Teknologi Informasi Perpustakaan
Pada awal tahun 1960-an sejumlah perpustakaan di amerika utara dan inggris mulai
menggunakan komputer. Di amerika serikat telah banyak digunakan perpustakaan-
perpustakaan khusus dan unit-unit informasi. H.P. Luhn dari IBM mengembangkan
beberapa program untuk indeks kata kunci pada judul-judul artikel yang terdapat
chemical abstracts: dan pada saat yang sebuah perusahaan yang bernama Dauglas Air-
craft corporation menggunakan kartu katalog yang dibuat dengan komputer di inggris,
perpustakaan umum dan perpustakaan akademik serta perpustakaan khusus dikem-
bangkan secara bersama-sama dalam sistem berbasis komputer. Latar belakang dari
pembangunan suatu lembaga pengelola informasi yaitu karena adanya era kebutuhan
informasi dimana

(a) Era yang berorientasi pada disiplin keilmuan. Adanya lembaga informasi ini
dibangun dengan tujuan untuk pembangunan disiplin ilmu itu sendiri.

(b) Era yang berorientasi pada tujuan organisasi. Adanya lembaga pengelola infor-
masi ini dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam menca-
pai tujuan organisasi.

(c) Era permasalahan masyarakat dengan banyaknya persoalan dan masalah yang
timbul dimasyarakat maka dengan adanya lembaga pengelola informasi ini akan
membantu memenuhi kebutuhan informasi bagi penyelesaian .permasalahan yang
timbul dimasyarakat. Kemajuan teknologi informasi menjanjikan kemudahan
dalam manajemen pengetahuan terutama bagi lembaga dalam bidang pengelo-
laan informasi secara elektronik termasuk perpustakaan. pada penyedia infor-
masi dalam bentuk fisik seperti dokumen tercetak dengan dilengkapi system kat-
alog kartu, maka dengan perkembangannya teknologi kini perpustakaan dituntut
menyediakan sumbersumber informasi dalam bentuk elektronik.

3. Manfaat teknologi informasi perpustakaan
Teknologi berbasis informasi komputer yang digunakan dalam proses pelayanan di per-
pustakaan ini mempunyai beberapa manfaat di antaranya : informasi yang diberikan
akurat jelas dan tepat waktu selain itu akses terhadap informasi semakin tinggi dalam
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Efisiensi pekerjaanm memudahkan tukar menukar informasi dalam bentuk data, Sali-
nan data atau informasi di buat dapat diseragamkan sehingga memudahkan pengguna
lainnya, selain itu pengguna dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan dengan
bantuan perangkat komputer.

4. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan
Untuk itu apabila perpustakaan ingin mengimplementasikan teknologi informasi dalam
layanan dan aktivitasnya perlu direncanakan secara matang hal ini untuk mengantisi-
pasi agar tidak ada kesia-siaan dalam perencanaan dan pengembangan yang berakibat
pula pada pemborosan waktu, tenaga, pikiran dan keuangan. Penerapan teknologi in-
formasi dalam bidang layanan perpustakaan ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti :
Pemberian informasi kepada pengunjung dapat meliputi banyak hal diantaranya adalah
layanan peminjaman dan pengambilan, statistik pengguna, administrasi keanggotaan,
data buku dan lain-lain. Penerapan teknologi informasi dalam layanan referensi dan
hasil-hasil penelitian dapat dilihat dari tersedianya akses untuk menelusuri sumber-
sumber referensi elektronik atau digital dan bahan-bahan pustaka lainnya, selain itu
Teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan kenyamanan
dan keamanan dalam keamanan di perpustakaan. melalui fasilitas semacam CCTV
dan lain sebagainya. sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam pengarsip perpus-
takaan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan studi kasus di STT Pagar Alam ini mempunyai tujuan untuk peren-
canaan Sistem perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai peningkatan pelayanan ter-
hadap pengungjung perpustakaan. Untuk mencapai tujuan dari visi dan misi perpustakaan,
data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dengan cara mengamati langsung ter-
hadap objek ang diteliti, wawancara dilakukan secara langsung kepada petugas dan kepala
bagian perpustakaan serta mengumpulkan sejumlah dokumen mengenai perpustakaan.

1. Analisis Perencanaan Sistem
Dalam Penelitian ini masalah yang sering terjadi dalam proses pencarian data buku
sangat sulit karena belum adanya suatu sistem komputerisasi dalam proses pengolahan
data perpustakaan. Sistem perpustakaan berbasis teknologi informasi adalah sistem
berbasis komputer yang interkatif yang membantu dalam proses pengolahan sumber
daya manusia dimana menggunakan data yang akurat dalam model untuk menyele-
saikan masalah dalam pegolahan data.

2. Analisis PIECES (Performance,Information,Efficiency,Control,Economy,Service)

(a) Analisis Kinerja (Performance)
Dalam tahap analisis kinerja ini Analisis ini digunakan untuk membandingkan sis-
tem yang sedang bejalan dengan beban kinerja dari petugas dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan, dan ketelitian data yang diproses.

(b) Analisis Informasi (information)
Dalam tahap analisis informasi Analisis ini digunakan untuk memberikan infor-
masi berdasarkan pada kemudahan dan kebutuhan para pengunjung dalam akses
mendapatkan informasi.
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(c) Analisis Effisiensi (efficiency)
Dalam tahap analisis effisiensi ini digunakan untuk membandingkan sistem yang
dianalisa berdasarkan pada kebutuhan dalam melakukan perbaikan atas pengola-
han data yang salah.

(d) Analisis Kendali (control)
Dalam tahap ini kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki kontrol / kea-
manan.

(e) Analisis Ekonomi (economy)
Dalam tahap analisis ekonomi kebutuhan untuk Pemanfaatan biaya yang. Pen-
ingkatan terhadap kebutuhan perlengkapan sehingga mempengaruhi pengendalian
biaya..

(f) Analisis Pelayanan (service)
Dalam tahap ini kebutuhan untuk memberikan suatu pelayanan yang baik dan
efektif terhadap pengunjung dan anggota perpustakaan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perencanaan (Planning) Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi
Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan sesuai dengan visi organisasi, pelaksanaan dapat disusun berdasarkan
kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rencana perpustakaan, peren-
canaan yang dibuat itu harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.
Perencanaan program perpustakaan itu berkaitan dengan visi dan misi dari perpus-
takaan. Sehingga perencanaan akan terealisasi dengan baik. Perencanaan yang di-
lakukan oleh pengelola perpustakaan bertujuan untuk menopang realisasinya dari fungsi
perpustakaan itu sendiri. Permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, antara lain
adalah sebagai berikut :

(a) Dalam pencatatan data aggota perpustakaan yang meminjam maupun mengem-
balikan buku masih bersifat manual sehingga pelayanan kepada anggota menjadi
lambat

(b) Pencarian data anggota dan data buku belum akurat

(c) Kesulitan dalam menyusun laporan seperti pendataan yang disimpang belum baik
dalam buku yang berbentuk arsip.

Manfaat Teknologi Informasi yang akan diterapkan pada perpustakaan antara lain :

(a) Sebagai sistem perpustakaan dalam bidang pekerjaan yang melakukan pengolahan
data terintegrasi degan baik dalam pengadaan barang, inventaris, katalog, dan
lain sebgainya.

(b) Sebagai sarana untuk menyimpan dan mendapatkan serta menyebarluaskan in-
formasi ilmu pengetahuan dalam bentuk format digital, bentuk penerapan ini ser-
ing disebut dengan digital library Kedua fungsi penerapan Teknologi Informasi
tersebut dapat dilakukan secara bersama dalam sistem perpustakaan kondisi ini
tergantung dari kemampuan sistem yang direncanakan adapun faktor pendukung



216

pemanfaatan Teknologi Informasi di perpustakaan diantaranya dapat memberikan
kemudahan dalam mendapatkan informasi dimana tuntutan layanan masyarakat
dalam mendapatkan informasi sangat penting.

2. Analisis PIECES (Performance,Information,Efficiency,Control,Economy,Service)

Berdasarkan analisis Pieces yang digunakan pada sistem yang selama ini digunakan
dalam proses pengolahan data perpustakaan pada STT Pagar Alam dilakukan dengan
beberapa analisis, untuk menyelesaikan permasalahan maka disusun beberapa alternatif
yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sistem dengan menggunakan Analisis PIECES
(Performance, Information, , Efficiency, Control,economy,Service).

(a) Analisis Kinerja (Performance)
Dalam tahap analisis kinerja ini analisis ini digunakan untuk membandingkan sis-
tem yang berjalan, dan ketelitian data yang diproses, dimana kelancaran peker-
jaan dalam suatu perusahaan atau instansi pada STT Pagar Alam dapat ditinjau
dari aspek dimana sistem yang sedang berjalan saat ini pelayanan yang dida-
patkan oleh pengunjung maupun anggota belum maksimal serta akurat dikare-
nakan banyaknya jumlah anggota perpustakaan yang banyak, sehingga pekerjaan
yang harus diselesaikan oleh petugas perpustakaan menjadi semakin besar seperti
pengolahan laporan data pengujung,data anggota, data buku. Dengan adanya su-
atu perencanaan sistem perpustakaan berbasis teknologi informasi diharapkan da-
pat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada seluruh pengunjung maupun
anggota perpustakaan untuk mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga beban
pekerjaan menjadi petugas perpustakaan menjadi berkurang karena dapat disele-
saikan tepat pada waktu.

(b) Analisis informasi (information)
Melihat dokumen yang selama ini digunakan dan proses pengolahan data dalam
kinerja petugas perpustakaan yang ada, kemungkinan informasi yang diberikan
kurang lengkap, tidak tepat dikarenakan pencarian data anggota serta data buku
membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses pencarian data masih man-
ual dengan menggunakan lembaran buku buku arsip menjadikan data tidak ter-
integrasi dengan baik dan benar. Dengan adanya sistem perpustakaan berbasis
teknologi informasi diharapkan dengan adanya sistem yang baru akan memberikan
informasi yang akurat dan bail dimana proses pengolahan data akan menjadi
lebih cepat dikarenakan semua data dapat terintegrasi dengan baik seperti halnya
jika ingin mencari suatu data anggota cukup dengan melakukan input nomor id
anggota untuk mencari informasi.

(c) Analisis Ekonomi (economic)
Dalam tahap analisis ekonomi kebutuhan untuk Pemanfaatan biaya yang digu-
nakan dalam pengolahan data perpustakaan meningkatan akan kebutuhan akan
persediaan alat alat tulis seperti bbuku arsip, Saat ini banyak perusahaan dan
manajemen mulai menerapkan paperless system (meminimalkan penggunaan ker-
tas) untuk mengurangi biaya dalam operasional anggaran perpustakaan. dilihat
dari penggunaan alat tulis yang berlebihan dan pembergkakan biaya operasional
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akan terjadi, Sebagai contoh yaitu dalam penggunaan lembaran buku dan alat
alat tulis yang berlebihan karena tingkat kesalahan dalam proses pengolahan data
sering terjadi, dengan adanya sistem perpustakaan yang diusulkan maka diharap-
kan tingkat efektifitas dan efisiensi biaya untuk masa yang akan datang akan lebih
baik karena dengan sistem terkomputerisasi akan menghemat tepat penyimpanan
arsip serta pemakaian alat tulis dikarenakan jika ada data yang terjadi kesalahan
dapat dilakukan perbaikan.

(d) Analisis Kontrol (Control)
Dalam tahap ini kebutuhan untuk memperbaiki kontrol / keamanan analisis ini
digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisa berdasarkan pada kon-
trol terhadap dokuemen arsip data perpustakaan masih kurang dikarenakan ser-
ing terdapat data yang sama selain itu belum terlaksananya kontrol secara pri-
odik sehingga pengawasa terhadap pengunjung dan data anggota maupun data
buku masih kurang terkontorol dan kadang terjadi informasi yang tidak jelas ten-
tang data perpustakaan karena dalam melakukan pengolahan data sering dialami
kendala kesalahan dalam proses pengolahan data dimana masih tingginya tingkat
kesalahan dalam proses perekaman diantaranya data anggota, buku yang tidak
terupdate dengan baik selain itu sering terjadi duplikasi data pada proses pengar-
sipan data sehingga diharapakan dengan nanti adanya suatu sistem perpustakaan
pada STT Pagar Alam diharapkan dapat mengurangi kesalahan karena adanya
validasi atau pengendalian dalam proses penginputan dan pengolahan data.

(e) Analisis Effisiensi (Efficiency)
Dalam analisis effisiensi dengan penyelesaiakan masalah dan pemborosan waktu
yang sangat minimal, apabila ditinjau dari beberapa aspek analisis maka bisa
dikatakan sistem yang saat ini sedang berjalan di perpustakaan belum efesien
dikarenakan ada beberapa Masalah dalam melakukan pengolahan data sering di-
alami dalam melakukan pengolaan data buku saat ini diantaranya data buku
yang tidak terupdate secara maksimal selain itu sering terjadi duplikasi data
pada proses pengolahan data anggota, penyajian informasi yang kurang akurat
dikarenakan beberapa data terkadang hilang dan masuk kedalam dokumen yang
lain, yang sering dijumpai dalam melakukan pengolahan data diantarnya bio-
data anggota tidak terisi dengan lengkap dikarenakan saat anggota mengisi form
banyak biodata yang tidak di isi, kemudian daftar penilaian pelaksanaan peker-
jaan yang kurang maksimal untuk melakukan pengolahan data dan mengawasi
proses pengolahan data, dengan analisis pengembangan sistem perpustakaan di-
harapkan cukup membantu petugas perpustakaan dalam melakukan pengolahan
data dan pengawasan dapat dilakukan secara otomatis karena adanya pengen-
dali kesalahan didalam sistem dimana penginputan data dapat terupdate dengan
maksimal.

(f) Analisis Pelayanan (Service)
Bagian petugas perpustakaan STT Pagar Alam alam dalam melakukan pelayanan
terhadap pengunjung dan anggota perpustakaan membutuhkan waktu yang lama
dikarenakan anggota harus melakukan antrian dalam proses pencatatan dalam
dokumen peminjam pengolahan data perpustakaan sistem yang berjalan tidak
menghasilkan informasi yang lengkap sehingga kurang memenuhi keinginan pen-
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gunjung dalam mendapatkan informasi, dengan adannya analisis pengembangan
sistem perpustakaan diharapakan dapat penyajikan informasi lebih terperinci dan
tersusun rapi, serta dapat memenuhi keinginan para pegawai dalam memenuhi
keinginan dengan adanya pelayanan fasilitas yang memberikan kemudahan dalam
pelayanan.

3. Diagram Konteks
Untuk menggambarkan serta menjelaskan aliran dari sistem perpustakaan berbasis
teknologi informasi secara garis besarnya dan dapat dilihat dari desain Data Flow
Diagram (DFD) untuk mendapatkan gambaran secara umum sistem yang akan dikem-
bangkan dalam melakukan analisis terhadap pengembangan sistem perpustakaan pada
STT Pagar Alam. diagram konteks dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

4 KESIMPULAN

Gambar 1: diagram konteks

Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukan semua proses utama yang menyusun ke-
seluruhan sistem yang berjalan pada proses pengolahan data pada perpustakaan diantaranya
pengolahan data pengunjung, data anggota dan data buku yang kemudian menjadi doku-
men yang terintegrasi sehingga mempermudahkan petugas perpustakaan dalam melakukan
pekerjaan, dimana proses dibagan diagram level 0 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

4.1 KESIMPULAN

Pengolahan data yang akurat, sangat diperlukan untuk membantu dalam mencapai tu-
juan atau sasaran organisasi, dengan menggunakan teknologi informasi pengolahan data pada
perpustakaan menjadi lebih baik serta dapat memberikan informasi yang tepat selain itu pen-
golahan data menjadi lebih ringan sehingga petugas dapat Menghemat waktu dalam menye-
lesaikan pekerjaan seperti pencarian dan pencatatan data anggota/buku serta menyajikan
informasi kepada pengunjung.
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Gambar 2: Diagram Level 0
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Abstrak

ABSTRAK. Kepuasan guru ditandai dengan munculnya rasa puas dan terselesainya
tugas-tugas yang menjadi tangung jawab guru tersebut secara tepat waktu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan sikap kepala seko-
lah terhadap kepuasan kerja guru. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bu-
lan di bulan Mei sampai agustus. Metode yang digunakan adalah survey dengan pop-
ulasi penelitian adalah guru-guru SMA Puspita Air Kumbang. Data yang diperoleh
dengan bantuan seperangkat istrument yang berbentuk kuesioner sebanyak 31 buah.
Pada setiap variabel yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1), sikap kepala
sekolah (X2), dan kepuasan kerja guru variabel (Y). Masing-masing variabel diuji
vadilitas dengan r-corelation dan pengujian raliabilitas dengan teknik. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa (1) gaya kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kepala
sekolah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru
SMA Puspita Air Kumbang. (2) gaya kepemimpinan kepala sekolah secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru SMA Puspita Air Kumbang.
(3) sikap kepala sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja guru SMA Puspita Air Kumbang.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Sikap Kepala Sekolah, Kepuasan Kerja

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan
jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri.
Pasar Modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup dinamis. Kedi-
namisan tersebut salah satunya ditandai dengan berkembangnya secara pesat Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Pasar Modal Indonesia. Dalam perkemban-
gannya, telah hadir Reksa Dana Syariah yang dimaksudkan untuk memberikan alternatif
investasi yang lebih luas terutama para pemodal muslim. Dapat dijadikan catatan bahwa ke-
munculan Reksa Dana Syariah di Indonesia yang dimotori oleh Dana Reksa Syariah terbitan
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dari PT Dana Reksa Investment Management tanggal 25 Juni 1997 merupakan cikal bakal ke-
munculan Pasar Modal Syariah Sebuah organisasi akan sangat membutuhkan unsur Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai aspek yang mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi
tersebut. Proses screening saham syariah umumnya dilakukan tidak hanya terhadap aktivi-
tas binis perusahaan, juga diberlakukan terhadap rasio keuangan dengan kriteria yang cukup
ketat. Adanya proses screening ini wajar jika kemudian menumbuhkan keyakinan di kalangan
investor bahwa saham-saham syariah yang lulus screening akan dapat memberikan imbal hasil
atau return yang lebih tinggi dibandingkan saham non syariah. Indonesia merupakan negara
yang memberlakukan kriteria screening yang cukup ketat terhadap penyeleksian saham-saham
syariah sedangkan Brunei Darussalam merupakan negara yang sedikit jumlah reksadana nya.
Di Indonesia, benchmark saham-saham syariah tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII),
dan proses penyaringannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI). Sementara di Brunei Darussalam hanya memiliki satu reksadana syariah yang
tergabung dalam Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).keduanya memberlakukan kriteria-
kriteria tertentu terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan masuk indeks syariah.
Sebagai indeks percontohan syariah, JII dan FBHM mengandung informasi tentang sekumpu-
lan saham syariah bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya pada saham-saham
yang sesuai prinsip syariah. Berkembangnya saham syariah juga mendorong perkembangan
reksa dana syariah baik di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Reksa dana syariah
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Arab Saudi
dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi sebesar US$ 150 juta. Sedangkan di
Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, reksa dana syariah diperkenalkan per-
tama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Investment Management, hingga tahun 2013
terdapat 58 reksa dana syariah dari total 752 reksa dana, dengan nilai kapitalisasi mencapai
Rp. 8.540,46 Milyar atau hanya 4,27% dari total nilai kapitalisasi seluruh reksa dana yang
beredar (Bapeppam LK, 2013). Jumlah ini jauh dibawah Malaysia yang telah terlebih dahulu
mengeluarkan reksa dana syariah pada tahun 1993 dimana hingga tahun 2013 terdapat 184
reksa dana syariah dari 607 reksa dana yang beredar, dengan nilai kapitalisasi mencapai RM
42.822 Milyar atau 19,71% dari nilai kapitalisasi reksa dana yang beredar (Shariah Advisory
Council, 2012) sedangkan untuk jumlah reksadana di Brunei Darussalam hanya terdapat 1
reksadana dengan nilai BND 0,91 (Bloomberg.com) .

Berikut ini adalah tabel perbandingan kapitalisasi pasar reksa dana syariah di Indonesia,
Malaysia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan dari jumlah reksa dana dan nilai kapitalisasi reksa dana syariah yang me-
nunjukkan bahwa reksa dana syariah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan di Brunei
Darussalam. Namun masalah yang dihadapi oleh para investor seiring pertumbuhan instru-
men reksa dana baik konvensional maupun syariah bukan hanya respon pasar melainkan
bagaimana memilih alternatif reksa dana yang ada berdasarkan kinerja reksa dana tersebut.
Pertanyaan apakah manajer investasi dapat memberikan pengembalian yang diharapkan (ex-
pected return) di atas rata-rata pengembalian (return) pasar adalah isu yang relevan bagi
investor. Oleh karena itu pengukuran kinerja reksa dana tidak semata-mata didasarkan
pada tingkat pengembalian (return) yang diperoleh, karena posisi atau peringkat kinerja su-
atu reksa dana lebih tergantung pada target tingkat resiko (risk) yang terkandung dalam
portofolio reksa dana tersebut dibandingkan dengan kinerja pasar saat ini (Rahmat Hidayat,
2011) Dari data diatas sebelumnya yang telah diuraikan mendorong peneliti untuk melakukan
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Gambar 1: Grafik Jumlah Reksadana Syariah Indonesia Brunei dan Malaysia Tahun 2009 - 2013

Gambar 2: Grafik Kapitalisasi Pasar Reksadana Syariah Indonesia Brunei dan Malaysia

penelitian apakah kinerja reksa dana syariah di Indonesia lebih baik dari pada kinerja reksa
dana syariah Bursa Malaysia dan Brunei Darussalam atau sebaliknya. Dalam penelitian
ini peneliti juga memasukkan unsur return dan risk, dengan memasukkan unsur tersebut,
maka pengukuran kinerja reksa dana menurut Fabozzi (1995) dapat dilakukan dengan cara
membandingkan secara langsung dengan benchmark-nya atau pembandingnya dengan meli-
hat tingkat return dan risk masing-masing reksa dana serta mendasarkan perhitungannya
pada ukuran kinerja Sharpe, Treynor dan Jensen. Peneliti akan membandingkan kinerja
reksa dana syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Brunei Darussalam pe-
riode tahun 2011 sampai dengan 2013. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :Perbandingan
Kinerja Reksa Dana Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam

1.2 Identifikasi Masalah

Belum tersedianya data kinerja reksa dana syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam.
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1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbandingan kinerja reksadana syariah di Indonesia dan Brunei Darus-
salam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diper-
oleh pada waktu menempuh perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dalam pasar
reksa dana syariah, khususnya mengenai kinerja reksa dana syariah dan menambah
wawasan ilmu

2. Bagi Pihak Manajer Investasi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk
menilai kinerja reksa dana syariah yang dikelolanya dan reksa dana syariah lain dalam
usaha pengembangan jasa keuangannya.

3. Bagi Pelaku Pasar Modal Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman
tentang kinerja reksa dana syariah di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia dan Bursa
Brunei Darussalam dibandingkan dengan kinerja pasarnya, sebagai bahan informasi
dan pertimbangan untuk memilih produk reksa dana syariah yang mempunyai kinerja
yang baik

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pengertian Reksa Dana

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer
investasi. Menurut Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 Reksa dana adalah wadah
yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.6.2 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

Menurut Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha (2002), nilai aktiva bersih (NAB) di-
hitung dengan menjumlahkan seluruh nilai masing-masing efek yang dimilikinya berdasarkan
harga penutupan efek yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan kewajiban reksa dana,
seperti biaya investasi, biaya bank kustodian, dan biaya lainnya. Nilai aktiva bersih per unit
penyertaan merupakan besaran yang paling penting dalam reksa dana. Hal-hal yang perlu
diketahui mengenai NAB/ unit adalah NAB / Unit merupakan harga beli per unit penyer-
taan yang harus dibayar investor jika ingin melakukan investasi melalui reks dana. Ia juga
sekaligus menjadi harga jual per unit penyertaan jika investor ingin mencairkan investasinya.
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Perubahan NAB/unit memberikan indikator kinerja investasi suatu reksa dana. Naik tu-
runnya NAB/unit reksa dana dipengaruhi nilai pasar masing-masing efek yang dimiliki oleh
reksa dana tersebut.

1.6.3 Benchmark (Tolak Ukur)

Adanya tolak ukur portofolio sebagai pembanding sangat penting untuk menilai sebuah
portofolio tersebut baik atau tidak. Peran benchmark dalam evaluasi kinerja portofolio adalah
untuk membandingkan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari alternatif investasi
lain yang seimbang. Dengan demikian, benchmark dalam evaluasi kinerja portofolio harus
benar-benar dapat mewakili kebijakan investasi dari portofolio, serta sesuai dengan tujuan in-
vestasi investor (Sharpe, et al. 1999). Pada penelitian ini akan menggunakan Jakarta Islamic
Index (JII) untuk indeks reksa dana syariah di Indonesia dan NIKKEI untuk indexBursa
Brunei Darussalam.

1.6.4 Return Reksa Dana dan Return Benchmark

Return Reksa Dana
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi
yang sudah terjadi dan return ekspektasi yang belum terjadi. Return reksa dana adalah
sebagai berikut (Jogiyanto,2007:199) :

Gambar 3: Return Rekya Dana

Keterangan:
Ri : Return reksa dana i
NAB t : Nilai Aktiva Bersih pada waktu t
NAB t-1 : Nilai Aktiva Bersih pada wkatu t-1

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup peneltian ini dibatasi dengan melakukan perbandingan kinerja reksa dana
syariah di Bursa Efek Indonesiadan Bursa Brunei Darussalam yang dipublikasikan secara
umum di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan diperdagangkan di Bursa Efek In-
donesia dan Bursa Brunei Darussalam selama periode 2011-2013
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2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempun-
yai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008:15). Populasi yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah keseluruhan reksa dana syariah dengan sifat operasi reksadana terbuka (open
end funds) yang dipublikasikan di Badan Pengawas Pasar Modal dan diperdagangkan secara
umum di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Brunei Darussalam atau melalui web:www.bloomberg.com
periode 2011-2013. Jumlah Populasi yang diperoleh sebanyak 243 (58 reksa dana syariah
Bursa Efek Indonesia dan 1 reksa dana di Brunei Darussalam). Sedangkan sampel adalah se-
bagian wakil populasi yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008:122) Sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. menurut Arikunto (2008:116)
Penentuan pengambilan Sample sebagai berikut : Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil
semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar
dapat diambil antara 10

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut
banyak sedikitnya dana.

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar,
tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan lebih baik.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling,
yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Penggu-
naan teknik purposive sampling bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representative
sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih
sampel adalah sebagai berikut : Reksa dana syariah yang aktif dan efektif yang diperda-
gangkan secara umum di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Brunei Darussalam selama periode
2011-2013

1. Reksa dana syariah yang melaporkan NAB setiap hari kerja ke media massa oleh bank
kustodian dan melaporkan NAB tahunan untuk periode 2011-2013.

2. Reksa Dana yang berbentuk Asset Alocation dan Equity bukan berbentuk Debt

3. Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada rentang waktu
tesebut sehngga hasil yang diperoleh akan maksimal.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk memilih sample tersebut, maka jumlah
sample yang diperoleh sebanyak 18 (17 Reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia dan 1
Reksadana syariah di Brunei Darusalam) sampel.

2.3 Data Yang diperlukan

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi
penelitian (Burhan Bungin, 2008:119). Jenis data menurut H. M. Burhan Bungin (2008:122)
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. 2) Data primer
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adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau
objek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data
sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
tetapi melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang diperlukan adalah Harga reksa
dana di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

2.4 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
dokumentasi. Data dalam penelitian ini merupakan data yang berumber dari catatan-catatan
yang dipublikasikan di BEI dan melalui web:www.bloomberg.com serta data-data lain yang
tersedia di internet .

2.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif adalah data yang berbentuk
angka atau data kualitatif yang diangkakan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Deskriptif Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia
dan Bursa Brunei Darussalam

1. Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia
Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja reksadana syariah di Bursa Efek In-
donesia dan reksadana syariah di Brunei Darussalam dalam penelitian ini adalah den-
gan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Dari pengolahan data dengan
menggunakan ketiga metode tersebut didapat hasil sebagai berikut :

(a) Pengukuran Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Bersadarkan
Metode Sharpe
Pengukuran dengan menggunakan metode Sharpe didasarkan atas risiko atau risk
premium, yaitu perbedaan (selisih) antara rata-rata return yang dihasilkan oleh
reksadana dengan rata-rata return investasi bebas risiko (risk free assets). Inves-
tasi bebas risiko diasumsikan merupakan tingkat bunga rata-rata dari Sertifikat
Bank Indonesia (SBI). Berikut ini adalah hasil perhitungan kinerja reksadana
syariah di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Sharpe. Dari
Gambar 4 dapat diketahui bahwa 14 reksadana syariah di Bursa Efek Indone-
sia memiliki nilai Sharpe positif dan 3 reksadana syariah memiliki nilai Sharpe
negatif, artinya 14 reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia memiliki return
lebih besar daripada return investasi bebas risiko dalam hal ini Sertifikat Bank
Indonesia. Bila dibandingkan dengan nilai indeks Sharpe market (JII), hanya 12
dari 17 reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia yang memiliki nilai Sharpe
diatas nilai Sharpe pasarnya dalam hal ini JII. Hal ini dapat diartikan bahwa
dari 17 reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia, hanya 12 reksadana syariah
yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan kinerja pasarnya (JII) berdasarkan
metode Sharpe.

(b) Pengukuran Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Bersadarkan
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Gambar 4: Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor
dan Jansen Tahun 2011-2013

Metode Treynor Pengukuran dengan ukuran Treynor didasarkan atas risk pre-
mium, seperti halnya ukuran dengan menggunakan metode Sharpe, namun dalam
ukuran Treynor digunakan pembagi yaitu beta yang merupakan risiko relatif ter-
hadap risiko pasar. Berikut ini adalah hasil perhitungan kinerja reksadana syariah
di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Treynor.

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa seluruh reksadana syariah di Bursa
Efek Indonesia memiliki nilai Treynor 10 positif dan 7 nilai negatif hal ini dapat
diartikan bahwa sepuluh reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia memiliki kin-
erja Treynor yang cukup baik. Nilai Treynor positif ini disebabkan tingkat return
reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan re-
turn risk free asset dalam hal ini Sertifikat Bank Indonesia. Cipta Syariah Equity
Fund menjadi reksadana dengan nilai Treynor tertinggi dibandingkan reksadana
syariah lainnya yaitu sebesar 0,0172. Bila dilihat dari return, Cipta Syariah equity
Fund hanya memiliki return sebesar 1,11% (peringkat 1 dari 17 reksadana) relatif
kecil dibandingkan dengan return reksadana syariah lainnya, namun return yang
relatif kecil ini diimbangi pula dengan beta yang relatif kecil yaitu sebesar 0,3294
sehingga menjadikan Cipta Syariah Equity Fund menjadi reksadana dengan ni-
lai Treynor tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa return reksadana yang tinggi
harus dipertimbangkan pula risikonya , terutama volatilitasnya terhadap perger-
akan pasar karena hal ini menentukan penilaian kinerja berdasarkan pengukuran
indeks Treynor.

(c) Pengukuran Kinerja Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Bersadarkan
Metode Jensen Pengukuran kinerja reksadana dengan menggunakan metode Jensen
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mengukur actual return terhadap expected return. Penilaian ini menggunakan
nilai alfa setiap reksadana, reksadana yang memiliki nilai alfa positif merupakan
reksadana dengan kinerja diatas pasar begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil
perhitungan kinerja reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia dengan menggu-
nakan metode Jensen didapat hasil sebagai berikut : Berdasarkan Tabel 5.3 dari
17 reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia, 3 diantaranya memiliki nilai in-
deks Jensen negatif, yang artinya 3 reksadana syariah berkinerja baik, sedangakan
14 reksadana syariah lainnya yaituAAA Amanah Syariah Fund, Allisyah Rupiah
Balanced Fund, Allisyah Rupiah Equity Fund, Batavia Dana Saham Syariah, BNI
Dana Plus Syariah, CIMB Islamic Equity Fund, Dana Reksa Syariah Berimbang,
Mandiri Investa Atraktif Syariah, Mandiri Investa Syariah Berimbang, Manu Life
Dana Equitas Syariah, PNM Syariah, Reksa Dana IPB Syariah dan Reksa Dana
PNM Equitas Syariah yang memiliki nilai indeks Jensen negatif yang artinya
keempat belas reksadana syariah ini berdasarkan indeks Jensen memiliki kinerja
yang tidak baik.

4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari ketiga metode pengukuran kinerja reksadana yaitu metode Sharpe, Treynor dan
Jensen yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa :

1. Secara hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan antara kinerja rek-
sadana syariah di Bursa Efek Indonesia dan Brunei Darussalam dengan menggunakan
metode Sharpe serta nilai sharpe Brunei Darussalam yang memiliki nilai sharpe posi-
tif. Hal ini menunjukkan bahwa secara individual tanpa mempertimbangkan sensi-
tivitas pasar, kinerja reksadana syariah di Brunei Darussalam lebih baik dari Bursa
Efek Indonesia.. Hal ini hanya mempertimbangkan risiko dan return reksadana tetapi
belum mempertimbangkan sensitivitas pasar. Meskipun perlu dilihat secara keselu-
ruhan bahwa tidak semua reksadana syariah di Bursa Brunein Darussalam mengungguli
reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia.

2. Secara keseluruhan reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Brunein
Darussalam berdasarkan metode Treynor dan Jensen memiliki perbedaan kinerja yang
signifikan, dimana secara keseluruhan reksadana syariah di Bursa Brunei Darussalam
lebih unggul (outperform) daripada kinerja reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia.
Hal ini menunjukan bahwa ketika melibatkan sensitivitas reksadana terhadap perg-
erakan pasar, reksadana syariah di Bursa Brunein Darussalam memiliki kinerja yang
lebih unggul (outperform) jika dibandingkan kinerja reksadana syariah di Bursa Efek
Indonesia.

4.2 Saran

1. Bagi Investor
Perlunya pemahaman risiko dibalik imbal hasil yang diharapkan. Investor perlu mema-
hami bahwa dalam berinvestasi dengan reksadana antar negara tidak hanya memper-
hatikan return tetapi juga harus memperhatikan risiko dan kondisi makro ekonomi
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kedua negara, dengan demikian investor diharapkan dapat memilih jenis reksadana
yang sesuai dengan kebutuhannya serta dengan return dan risk yang diinginkan

2. Bagi Perusahaan Pengelolah Reksadana
Perlunya publikasi secara lebih luas tentang instrument reksadana syariah. Prestasi
reksadana syariah di Indonesia menunjukkan bahwa instrument yang bernuansa syariah
cukup digemari oleh investor dan kinerja maupun tingkat pengembaliannya tidak kalah
dibandingkan reksadana syariah di Bursa Brunein Darussalam yang telah lebih dahulu
meluncurkan produk-produk keuangan syariah.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sample dan periode penelitian serta
diharapkan dapat menggunakan metode pengukuran kinerja lain seperti Modigliani,
Treynor & Black yang dapat digunakan sebagai perbandingan dari ketiga metode yang
sudah ada.
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Abstrak

Balai Besar POM Palembang adalah instansi pemerintah yang bergerak pada bidang
pemeriksaan makanan, minuman, obat dan kosmetik. Balai Besar POM Palembang
selalu berusaha untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai makanan,
minuman, obat dan kosmetik, Balai Besar POM Palembang dalam melakukan pengo-
lahan sistem informasi dengan melakukan kegiatan pemeriksaan dimana balai akan
mendapatkan informasi BPOM RI melalui email Data tersebut berisi rencana sam-
pling yang akan di agendakan di BBPOM Palembang. Setelah data diarsipkan akan
dilakukan pengujian oleh bagian Lab dan bagian Pengujian akan membuat laporan
hasil uji, dan catatan pengujian yang dibuat dalam bentuk laporan berupa angka
statistik. Dilihat dari proses penyampain informasi ini Maka penulis akan men-
gangkat penelitian skripsi ini dengan judul Sistem Informasi Eksekutif Pada Balai
Besar Pom Palembang Dengan Jquery Chart dimana informasi yang akan disam-
paikan dapat berupa grafik perkembangan informasi makanan dan minuman.

Kata kunci: sampling, jquery chart

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Eksekutif yang dilakukan Balai Besar POM Palembang yaitu dengan
memberikan informasi ke bagian eksekutif yang terdiri dari kepala balai dan BPOM RI melalui
email dan beberapa kali pertemuan. Data tersebut berisi data prioritas sampling dan data
pengujian oleh bagian Lab dengan laporan hasil uji, dan catatan pengujian. Dilihat dari
proses yang dilakukan ini dapat disimpulkan BPOM belum mampu menangani proses pen-
golahan data laporan dengan baik dimana proses pendataan makanan, minuman, obat dan
kosmetik masih masih menggunakan microfost excel yang kemudian diemailkan. Dari pen-
golahan data yang tidak optimal dan laporan yang kurang menarik untuk bagian eksekutif
dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu bagian eksekutif untuk menganalisa data
laporan makan dan minuman, sekaligus mampu memberikan informasi yang tepat dalam
waktu yang cepat tentang data makanan dan minuman.



231

1.2 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi
Balai Besar POM Palembang adalah Bagaimana membangun Sistem Informasi Eksekutif
Dengan Teknologi Jquery Chart Kasus Pada Balai Besar POM Palembang

1.3 SISTEM INFORMSI EKSEKUTIF

Menurut OBrien (2007, p364), Sistem Informasi Eksekutif adalah suatu sistem informasi
yang ditujukan untuk memberikan cara yang mudah bagi eksekutif untuk memperoleh in-
formasi penting yang mereka inginkan dengan format yang sesuai dengan keinginan mereka.
Adapun Keuntungan Sistem Informasi Eksekutif antara lain :

1. informasi yang lebih terkini

2. akses yang lebih baik ke data operasional

3. akses yang lebih baik ke database yang saling bekerjasama

4. informasi yang lebih singkat dan relevan

5. penambahan informasi atau informasi baru

6. informasi lebih mengenai lingkungan eksternal

7. informasi yang lebih kompetitif

8. akses yang lebih baik ke database eksternal

9. akses informasi lebih cepat

10. mengurangi biaya kertas

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Analisa dan Perancangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah SDLC (System
Development Life Cycle) atau daur hidup pengembangan sistem(OBrien, 2007:410). Ada-
pun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis pada pembuatan sistem informasi eksekutif ini
adalah sebagai berikut :

1. Investigasi Sistem
Prioritas dan Kesempatan BBPOM Palembang adalah instansi pemerintahan yang
bergerak dalam bidang pemeriksaan makanan dan minuman yang beralamat Jl. Pangeran
Ratu Seberang Ulu I jakabaring Palembang. Pada saat ini BBPOM Palembang dalam
proses penyampaian informasi masih dalam bentuk konvensional dalam bentuk laporan
di excel. Cara seperti ini kurang optimal karena dalam proses menyampaian informasi
kurang menarik bagi pihak eksekutif. Dengan seiring perkembangan teknologi proses
seperti ini dapat dipermudah yang mana proses informasi dapat diterima secara online.
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2. Studi Kelayakan
Langkah ini adalah mengumpulkan informasi bagaimana proses bisnis yang ada pada
sistem lama berjalan kemudian ditentukan pada titik-titik mana saja proses bisnis yang
mengalami masalah yang bisa diselesaikan dengan informasi. Sebagaimana diketahui
bahwa tujuan dari BBPOM Palembang adalah memudahkan dalam pemantauan makan
dan minuman. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang
mampu memberikan layanan yang baik bagi pihak eksekutif, studi kelayakan harus
memperhatikan kelayakan dari berbagai segi yaitu operasional, ekonomi, teknis, manu-
sia, serta kelayakan hukum.

1. Kelayakan Operasional
Sistem baru memberi kemudahan untuk mengetahui informasi data sampling, agenda
dan pengujian hasil lab sehingga memberikan efisiensi dibandingkan dengan sistem
yang sudah ada.

2. Kelayakan ekonomis
Sistem iniformasi yang dibuat ini hanya memerlukan sebuah server yang kemudian
dapat diakeses, oleh pihak eksekutif yang terkoneksi internet, sehingga proses penyam-
paian informasi lebih murah dibandingkan dengan membuat sebuah laporan paperless.

3. Kelayakan Teknis
Studi kelayakan dari segi teknis ini didasarkan pada dua kategori yaitu hardware
(perangkat keras) dan software (perangkat lunak) sebagai penunjang aplikasi. Dari
segi perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu sebuah computer yang terkoneksi inter-
net.

4. Kelayakan Hukum
Pengembangan sistem yang dilaksanakan tidak berupa pelanggaran undang-undang
pemerintah, kekerasan. Server tempat penyimpanan data terpusat pada server hosting
pandi yang dipantau oleh pemerintah untuk melihat informasi yang disampaikan dari
web yang legal.

5. Kelayakan Manusia
Sistem ini dapat digunakan oleh pihak eksekutif, walaupun hanya mengetahui sedikit
tentang computer, seseorang dapat melakukan transaksi hanya dengan mengklik menu
pilihan, kemudian informasi akan ditampilkan dalam bentuk grafik.

2.2 Tahap Perencanaan

Pada tahapan perencanaan digunakan untuk menghitung estimasi,estimasi waktu pengem-
bangandan mendefinisikan jadwal pengembangan.Adapun pada penelitian ini, penulis hanya
fokus pada jadwal pengembangan sistem seperti yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Halaman Login

Halaman login ditampilkan sebelum membuka sistem. User diwajibkan login terlebih
dahulu sesuai dengan level masing-masing.
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Gambar 1: Jadwal Pengembangan Sistem

Gambar 2: Halaman Login

3.2 Halaman Data Sampling

Halaman data sampling digunakan untuk mengelola data sampling pada Balai Besar POM
Palembang.

3.3 Halaman Data Agenda

Halaman data agenda digunakan untuk mengelola data data agenda pada Balai Besar
POM Palembang.

3.4 Halaman Laporan Sampling

Halaman laporan sampling ditampilkan setelah memilih menu laporan sampling. Yang
menampilkan informasi mengenai laporan sampling.
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Gambar 3: Halaman Data Sampling

Gambar 4: Halaman Data Agenda

3.5 Halaman Laporan Pengujian Lab

Halaman laporan pengujian lab ditampilkan setelah memilih menu laporan pengujian lab.
Yang menampilkan informasi mengenai laporan pengujian lab.

4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Balai Besar POM Palembang
serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. SIE yang dibuat telah melalui tahapan yang terdiri dari tahapan analisis sistem dan
tahapan desain sistem dengan menggunakan metode pengembangan SDLC.

2. Bahasa pemrograman PHP dan MySQL dan menggunakan library jquery dipilih karena
alasan kompatibilitas, yaitu menyesuaikan dengan aplikasi lain yang telah lebih dahulu
beroperasi.
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Gambar 5: Halaman Laporan Sampling

3. Dari hasil pengujian dengan melakukan permintaan informasi, SIE dapat menampilkan
informasi sampling, agenda dan hasil pengujian dalam bentuk grafik.

4. Keberhasilan SIE tergantung data agenda, sampling dan hasil uji yang selalu di update.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran
yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Balai Besar POM Palem-
bang. Untuk mendukung keberhasilan dari sistem yang baru ini, penulis memberikan saran
sebagai berikut :

1. Pengembangan SIE dapat dilakukan dengan melihat kebutuhan jajaran eksekutif yang
dibutuhkan sehingga dapat ditambahkan dalam aplikasi SIE.

2. Dalam pengembangan SIE nantinya dapat digunakan oleh BPOM Palembang lainnya
diindonesia.
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Gambar 6: Halaman Laporan Pengujian Lab

3. Diharapkan selanjutnya Karyawan Balai Besar POM Palembang diberi pelatihan untuk
menjalankan sistem ini agar lebih mudah dalam penggunaannya.
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Abstrak

Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lahat adalah salah satu unit cabang dari
Palang Merah Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengolah stok darah yang di-
terima dari pendonor. Proses pengolahan data stok darah selama ini masih secara
manual, sehingga sering kali pasien yang membutuhkan darah tidak mengetahui jum-
lah stok darah yang masih tersisa. Pada penulisan ilmiah ini, penulis menerapkan
teknologi SMS Gateway dalam sistem informasi persediaan stok darah pada UDD
PMI Kab. Lahat. Penerapan sistem yang telah terkomputerisasi dengan meman-
faatkan service dari Gammu ini diharapkan mampu memberikan informasi perse-
diaan stok darah yang cepat kepada keluarga pasien yang membutuhkan dan dapat
meningkatkan efektifitas kerja didalam proses pengolahan data stok darah, darah
yang diterima dan darah yang dikeluarkan.

Kata kunci: Gammu, SMS Gateway, Persediaan Stok Darah

1 PENDAHULUAN

SMS (Short Massage Service) adalah suatu layanan yang memungkinkan seseorang untuk
bertukar informasi dengan orang lain secara cepat dan tepat. SMS didukung oleh setiap
ponsel GSM maupum CDMA. SMS mampu menggeser paradigma orang pada zaman dahulu
yang berfikiran betapa sulitnya bertukar informasi secara cepat. Dahulu untuk bertukar in-
formasi, seseorang harus menulis surat kemudian mengirimkan melalui PT. POS Indonesia.
Dengan perkembangan teknologi saat ini, didukung dengan bermunculan ponsel yang memi-
liki fitur SMS didalamnya, menjadikan pertukaran informasi menjadi sangat cepat dilakukan.
Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lahat merupakan suatu unit cabang dari Palang
Merah Indonesia Kabupaten Lahat yang memiliki fungsi sebagai pengelola persediaan stok
darah yang diterima dari para pendonor untuk didistribusikan kepada pihak yang membu-
tuhkan darah yaitu cabang UDD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat . UDD
PMI Lahat memiliki lemari penyimpan darah yang belum dimiliki oleh UDD RSUD Lahat.
Salah satu informasi yang dihasilkan oleh UDD yaitu informasi mengenai persediaan darah.
Masyarakat yang membutuhkan darah dengan cepat terkadang kesulitan mendapatkan in-
formasi stok darah tersebut. Berdasarkan masalah diatas, maka timbul suatu ide untuk

SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN STOK DARAH
PADA UNIT DONOR DARAH (UDD) PMI

KABUPATENLAHAT BERBASIS SMS GATEWAY
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membuat suatu sistem informasi dan aplikasi untuk merancang dan membangun sebuah ap-
likasi SMS Gateway yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan informasi
pada UDD PMI untuk menyediakan informasi informasi secara otomatis dan terbaru.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pen-
dekatan metode Sekuensial Linier (siklus kehidupan atau model water fall). Fase pemode-
lan sistem, pada fase ini adalah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan
dibangun seperti perangkat lunak, perangkat keras dan brainware. Fase analisis, pada fase
ini adalah merancang sistem yang baru dengan mendefinisikan masalah-masalah yang ada
seperti keterbatasan informasi stok darah untuk kemudian dibuatkan solusinya. Fase Desain,
pada fase ini adalah dimulai dengan membuat rancangan tampilan awal, rancangan tampilan
pilihan menu, arsitektur sistem serta basis data.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

SMS Gateway adalah pintu gerbang bagi penyebaran informasi dengan menggunakan
SMS. SMS Gateway dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat
yang langsung terhubung ke database nomor-nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan
nomor dan pesan di ponsel karena nomor akan diambil otomatis dari database tersebut. Selain
itu, dengan adanya SMS Gateway dapat mengustomisasi pesan yang akan dikirim. Dengan
menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri, pengiriman pesan dapat lebih
fleksibel dalam mengirim pesan karena biasanya pesan yang ingin dikirm berbeda-beda un-
tuk masing-masing penerimanya. UDD merupakan unit kerja dari Palang Merah Indonesia
yang memiliki tugas sebagai pengolah darah dari para pendonor untuk didistribusikan ke
pasien yang membutuhkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang
ketentuan tentang tugas PMI didalam melayani kegiatan transfusi darah, dibentuklah suatu
unit bagian dari PMI yang khusus menjalankan fungsi transfusi darah bernama Unit Donor
Darah (dahulu Unit Transfusi Darah). Gammu adalah nama sebuah project yang ditujukan
untuk membangun apliksi, script dan drivers yang dapat digunakan semua fungsi yang memu-
ngkinkan pada telepon seluler atau alat sejenisnya. Gammu menyediakan codebase yang sta-
bil dan mapan untuk berbagai macam model telepon yang tersedia di pasaran dibandingkan
dengan project sejenis. Gammu merupakan project yang berlisensi GNU GPL 2 sehinga men-
jamin kebebasan menggunakan tool ini tanpa perlu takut dengan masalah legalitas dan biaya
yang mahal yang harus dikeluarkan. Gammu mendukung berbagai macam model telepon
seluler dengan berbagai jenis koneksi dan tipe. Gammu merupakan software sms gateway
yang cukup bagus dan terkenal. Selain mudah penggunaanya, perangkat modem GSM yang
support cukup banyak dimulai dari Nokia, Siemens, Sony Ericsson, dan lain-lain. Selain itu
perangkat lain yang lebih cocok untuk dijadikan sms gateway dengan software gammu seperti
modem GSM Itegno, wavecom, dan lain-lain. Database yang di support GAMMU adalah
MySQL. Informasi penting bagi pasien terkait PMI adalah informasi persediaan stok darah
yang ada secara cepat dan akurat. Keterbatasan informasi terkadang menjadi hambatan bagi
UDD PMI didalam memberikan pelayanan dengan baik. Terkadang keluarga pasien harus
kecewa karena stok darah yang dicari tidak tersedia dan harus mencari pendonor sendiri
dikarenakan tidak adanya informasi stok darah yang cepat dan akurat. Sebuah solusi yang
cukup ideal untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah dengan membangun suatu sis-
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tem informasi berbasis SMS Gateway bagi UDD PMI untuk menyebarkan informasi penting
bagi keluarga pasien. Aplikasi ini dibuat dengan sistem Autoreply yaitu sistem secara otoma-
tis membalas sms sesuai dengan order sms yang dikirim keluarga pasien. Selain itu sistem
dapat mengirim sms secara otomatis kepada para pendonor guna pendukung program pemer-
intah didalam memberi penghargaan kepada para pendonor. Program yang dibangun adalah
suatu sistem informasi persediaan stok darah berbasis SMS Gateway menggunakan teknologi
PHP (Hypertext Prepocessor) dengan MySQL sebagai databasenya dan Gammu SMS Gate-
way. Sistem ini berperan sebagai pengolah imformasi, yang mana informasi tersebut dikemas
dalam bentuk SMS. Untuk para keluarga pasien agar memudahkan dalam pengolahan data,
maka ditentukan beberapa format untuk melakukan SMS. Ada beberapa format SMS yang
ditentukan seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1: Format SMS

Format SMS diatas adalah request SMS yang harus dikirim oleh pengirim pesan terlebih
dahulu baru kemudian sistem secara otomatis merespon sms tersebut apakah sesuai dengan
format yang telah ditentukan. Apabila sesuai maka sistem akan membalas sms secara otoma-
tis kepada nomor pengirim yang melakukan permintaan sesuai apa informasi yang diinginkan.
SMS juga dilakukan oleh sistem informasi bagi para pendonor yang telah melakukan donor
dengan jumlah tertentu. SMS akan otomatis dikirim kenomor para pendonor berupa pesan
tentang reward yang diterima. SMS tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini

Gambar 2: SMS Reward Pendonor

4 KESIMPULAN

Dari Hasil Penelitian, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang dihasilkan adalah sistem informasi persediaan stok darah berba-
sis sms gateway sebagai sumber informasi stok darah untuk keluarga pasien yang mem-
butuhkan.

2. SMS Gateway ini dibuat untuk mempermudah para keluarga pasien untuk mendap-
atkan informasi stok darah yang ada pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten
Lahat.
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Abstrak

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang perkebunan di wilayah Sumatera
bagian selatan. Dalam menjalankan aktivitas produksi nya sangatlah dibutuhkan su-
atu strategi produksi yang baik dan tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan
sejenis lainnya. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin saat
ini memiliki sejumlah aplikasi sistem informasi, termasuk salah satunya adalah sis-
tem informasi yang digunakan dalam merekapitulasi data hasil produksi. Sistem in-
formasi tersebut lebih menunjang untuk mengetahui kinerja hasil produksi sehingga
belum menyajikan informasi atau laporan khusus bagi para eksekutif. Kendala yang
timbul dalam penyajian informasi atau laporan khusus bagi para eksekutif pada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin tersebut mendorong penulis
untuk membangun sistem informasi eksekutif bagian produksi dengan hasil output
dari sistem informasi tersebut berupa chart atau diagram laporan hasil produksi.
Metode pengembangan sistem yang digunakan Web Engineering meliputi formulasi,
perencanaan, analisis, rekayasa web, implementasi, evaluasi.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Sikap Kepala Sekolah, Kepuasan Kerja

1 PENDAHULUAN

Sistem informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan pada dasarnya berfokus pada
penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh para
manajer, atau biasa disebut dengan sistem pendukung manajemen. Berdasarkan konsep,
beberapa jenis utama sistem informasi mendukung berbagai tanggung jawab pengambilan
keputusan, yakni sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem
informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif (EIS = Executive information system) meru-
pakan salah satu sistem informasi yang sangat dibutuhkan untuk manajerial perusahaan saat
ini. Modul sistem informasi eksekutif ini diperuntukkan bagi top- level management dalam
mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang dipimpinnya secara ringkas, terintegrasi,
mudah dipahami, dan dalam berbagai tingkatan rincian. Salah satu bagian perusahaan yang
memegang peranan penting tersebut adalah bidang produksi, dimana pengambilan keputusan
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yang cepat dan tepat oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membawa perusahaan
ke tingkat performansi yang lebih tinggi Obrien (2006:457). PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan di
wilayah Sumatera bagian selatan. Kebutuhan pokok masyarakat yang pesat di kota Palem-
bang beberapa tahun terakhir ini, terus mengalami peningkatan terutama untuk jenis hasil
produksi teh,gula,sawit dan karet. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Direktur
Produksi PT. Perkebunan Nusantara VII(Persero) Distrik Banyuasin di Palembang, hasil
produksi tahun 2014 ini mengalami permintaan yang cukup tinggi. Seiring dengan tingginya
permintaan tersebut, masih juga terdapat beberapa kendala mengurai hasil produksi yang
belum teringtergasi dengan produksi lainnya yang sering menghambat kelancaran produksi.
Namun untuk mendapatkan informasi yang menyangkut permasalahan tersebut, data-data
yang dibutuhkan oleh para eksekutif sebagian masih dalam bentuk laporan produksi bulanan
dalam bentuk yang disampaikan langsung oleh bawahan. Saat ini media yang menjadi sarana
informasi bidang produksi bagi para eksekutif pada perusahaan tersebut menggunakan ap-
likasi komputerisasi tetapi data tersebut belum terintegrasi dengan data yang lain. Dimana
semestinya data bidang produksi tersebut menjadi satu-kesatuan dan tersimpan dalam sebuah
media penyimpanan yang merekam history produksi dalam jangka panjang. Maka dari itu
diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan dan merangkum data dari laporan
bidang produksi tersebut. Sistem informasi eksekutif dapat menjadi alternatif dalam memec-
ahkan permasalahan tersebut karena kemampuannya untuk memberikan informasi bagi para
eksekutif secara ringkas, terintegrasi, mudah dipahami, dan dalam berbagai tingkatan rincian.
Adapun sistem informasi eksekutif yang akan dihasilkan nantinya memberikan keleluasaan
bagi para eksekutif dalam memperoleh informasi terkini sesuai dengan kebutuhan. Sehingga
dengan adanya laporan yang disajikan dalam format grafik dan chart tersebut, dapat mem-
percepat proses pengambilan keputusan dan analisis resiko.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan pada framework web engi-
neering yang digunakan Pressman (2001), dimana pada framework tersebut aktifitas proses
pengembangan terdiri dari beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni
tahap formulasi, perencanaan, analisis, rekayasa, implementasi, dan evaluasi.

2.1 Tahap Formulasi

Formulasi dan analisis aplikasi sistem informasi eksekutif Bagian Produksi PTPN VII
Distrik Banyuasin berbasis web mewakili urutan kegiatan rekayasa web yang diawali dengan
identifikasi tujuan keseluruhan untuk aplikasi dan pada akhir aktifitas akan terbentuk model
analisis atau persyaratan spesifikasi untuk sistem. Pada sistem informasi eksekutif PT. Perke-
bunan Nusantara VII (Persero) Distrik banyuasin membutuhkan aplikasi web untuk melihat
kinerja jalan nya hasil produksi pabrik, agar para eksekutif memudahkan dalam melihat hasil
produksi dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengguna sis-
tem, diketahui batasan-batasan sistem yakni pengguna pada sistem yang dirancang terdiri
dari Operator Pabrik yang berada di setiap pabrik (Pagar Alam, Muara Enim, Cinta Manis
dan Baturaja) sebagai petugas input data, serta Direktur Produksi dan General Manager se-
bagai penerima hasil keluaran proses. Sedangkan objek pada sistem yang dioperasikan adalah
data hasil produksi.
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2.2 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini dilakukan pada awal bulan April sampai dengan akhir Agustus
2014 bertempat pada instansi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin
yang berlokasi di Jl. Kol. H. Barlian Km 9.5 Palembang. Dalam penulisan dan pengumpu-
lan data yang berhubungan dengan permasalahan menggunakan beberapa metode yaitu :
1) Metode Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang
berhubungan dengan penelitian, 2) Metode Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh
informasi langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan
poduksi kepada manajer bagian produksi. 3) Studi kepustakaan, mempelajari teori-teori dan
pendapat ahli, serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan penelitian, 4) Dokumen-
tasi, memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

2.3 Tahap Analisis

Aktifitas pada tahap analisis ini adalah menyatakan rancangan konseptual dari sistem
yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Batasan-batasan yang didefinisikan
pada tahap formulasi akan diuraikan secara lengkap pada tahap ini. Empat jenis analisis
yang dilakukan pada proses rekayasa web untuk aplikasi sistem informasi eksekutif Bagian
Produksi PTPN VII Distrik Banyuasin berbasis web ini adalah analisis konten, analisis in-
teraksi, analisis fungsional, dan analisis konfigurasi sistem.

2.3.1 Analisis Konten

Pada tahap ini digunakan untuk merancang database yang akan digunakan berdasarkan
kebutuhan informasi yang telah di identifikasi pada tahap analisis. Pemodelan data yang
menjadi konten informasi dalam aplikasi sistem informasi eksekutif Bagian Produksi PT.
Perkebunan Nusantara VII Distrik Banyuasin berbasis web disajikan pada Gambar 1 di bawah
ini.

Gambar 1: E-R Diagram

2.3.2 Analisis Interaksi

Analisis ini akan menjelaskan secara detail mengenai hubungan atau interaksi antara
pengguna dengan aplikasi. Adapun penjelasan secara detail mengenai interaksi tersebut akan
digambarkan menggunakan use case diagram.
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Gambar 2: Use-Case Diagram Sistem Informasi Eksekutif

2.3.3 Analisis Fungsional

Tahap ini merupakan rincian fungsi berdasarkan skenario yang telah digambarkan se-
cara umum melalui diagram-diagram pada tahap sebelumnya, dimana pada tahap ini setiap
aktifitas dari modul yang dikembangkan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Modul Lo-
gin merupakan aktifitas proses yang berfungsi sebagai sistem pengamanan informasi agar
tidak digunakan secara sembarangan oleh pengguna yang tidak memiliki wewenang dalam
mengoperasikan sistem., 2) Modul input data hasil produksi merupakan sistem input data
yang akan diproses untuk menjadi informasi bagi para eksekutif PTPN VII (Persero) Dis-
trik Banyuasin.,3) Modul laporan hasil produksi merupakan sistem out put dari proses input
data hasil produksi yang menjadi informasi bagi para eksekutif PTPN VII (Persero) Distrik
Banyuasin.

2.3.4 Analisis Konfigurasi

Sistem informasi eksekutif ini akan berjalan pada jaringan local dengan menggunakan web
hosting dan server yang mendukung PHP, MySQL, dan XAMPP. PHP digunakan sebagai
scripting language, MySQL sebagai manajemen basis data, dan XAMPP yang akan digunakan
sebagai web server. Adapun konfigurasi tersebut digambarkan pada gambar 3

Gambar 3: Cara kerja Web Browser

2.4 Tahap Rekayasa (Engineering)

Berdasarkan rancangan arsitektural struktur halaman web, navigasi bagi pengguna ap-
likasi disediakan dalam bentuk menu dan tombol navigasi. Menu dan tombol navigasi terse-
but ditempatkan pada posisi yang mudah ditemukan dan digunakan oleh user. Pada halaman
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utama disediakan tombol navigasi untuk langsung menuju ke halaman login, setelah pengguna
memasukkan data yang diminta pada sistem otentikasi disediakan tombol untuk melakukan
validasi data pengguna. Berikut ini merupakan rancangan desain navigasi pada sistem dapat
dilihat di bawah ini

Gambar 4: Desain navigasi Operator pabrik dan Pimpinan

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh adalah sebuah sistem informasi eksekutif bagian produksi pada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin berbasis web yang ber alamat di
http://ptpn7.comyr.com yang terintegrasi antara operator pabrik dengan pimpinan (direktur
dan manager). Dashboard bagi pihak eksekutif dapat di lihat pada gambar 4 sedangkan chart
dan grafik dari hasil proses pencatatan produksi dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan
bahwa :

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi eksekutif bagian produksi berbasis
web yang menyediakan rangkuman laporan bagian produksi bagi para eksekutif pada
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin.
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Gambar 5: Dashboard dan chart pihak eksekutif

2. Sistem informasi eksekutif bagian produksi mampu menghasilkan laporan kegiatan pro-
duksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin dalam mode tabel
dan mode grafik.
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Abstrak

Penggunaan teknologi informasi memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidu-
pan manusia salah satunya di bidang hiburan. Dengan beberapa perangkat elek-
tronik yang terkomputerisasi seperti SmartTV, console game, personal computer
(PC) dan smartphone. Teknologi yang dapat menghubungkan kinerja seperti berbagi
konten hingga menampilkan gambar dan memutar video plug and play (pnp), be-
berapa perangkat tersebut ialah Digital Living Network Alliance (DLNA). Digital
Living Network Alliance (DLNA) berbasis wireless (Wi-Fi) sehingga bisa menjem-
batani kesulitan untuk membuat beberapa produk bisa terhubung satu sama lain se-
cara bersamaan. Dengan teknologi DLNA kita bisa mendapat semua jenis hiburan
multimedia hanya dari salah satu perangkat. Agar diketahui kinerja dari teknologi
DLNA maka perlu adanya evaluasi mengenai QoS (Quality Of Service) agar dike-
tahui standar kualitas layanan yang baik khususnya kualitas layanan jaringan kom-
puter berbasis Digital Living Network Alliance (DLNA). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Action Research yang terdiri dari tahapan Diagnos-
ing, Action Planning, Action Taking, Evaluating, dan Specifying Learning. Dalam
penelitian ini penulis melakukan perbandingan dua perangkat yaitu Rasberry Pi dan
personal computer (PC). Dengan harapan nantinya diketahui perbandingan kinerja
QoS (Quality of Service) dari tenologi DLNA yang penulis gunakan.

Kata kunci: Digital living network Alliance (DLNA) , Raspberry dan Personal Com-
puter (PC), QoS (Quality of Service)

1 PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan
manusia salah satunya di bidang hiburan. Dengan beberapa perangkat elektronik yang
terkomputerisasi seperti SmartTV, console game dan telepon selular atau smartphone. Per-
masalahan yang ada saat ini dimana untuk menghubungkan tiga buah produk (bahkan lebih)
secara bersamaan yang berbeda jenis, merk, dan pabrikannya misalnya seperti smartphone ,
Smart TV dan computer agar bisa terhubung satu dengan yang lain seperti berbagi konten
musik atau video di smartphone, walaupun file musik atau video ada pada komputer atau
bisa menampilkan video atau gambar di smartphone ke layar Smart TV secara plug and play
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Gambar 1: Topologi jaringan DLNA

(PnP) bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang dan sangat sulit untuk membuat tiga
perangkat tesebut terhubung secara mudah hal ini disebabkan perbedaan teknologi masing-
masing produk, kesulitan pengunaan teknologi produk serta keterbatasan pengetahuan user
mengenai teknologi produk.

Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah dengan menggunakan teknologi Digital
Living Network Alliance (DLNA) berbasis jaringan Wireless (Wi-Fi). Dengan menggunakan
teknologi Digital Living Network Alliance (DLNA) berbasis jaringan Wireless (Wi-Fi) bisa
menjembatani kesulitan untuk membuat beberapa produk bisa tersambung satu sama lain
secara plug and play (PnP). Dengan teknologi DLNA kita bisa mendapat semua jenis hiburan
multimedia hanya dari salah satu perangkat. Dari menyimpan foto, menonton film dan
mendengarkan musik semua bisa dilakukan. Untuk mempermudah berbagi konten tersebut,
perangkat-perangkat tersebut juga bisa saling terhubung satu sama lain.

Implementasi Digital Living Network Alliance (DLNA) memerlukan sebuah media cen-
ter yang terdiri dari media server, client dan data storage yang berisi konten media yang
akan di-stream ke jaringan menggunakan jaringan kabel ataupun nirkabel. Dengan meng-
gunakan Digital Living Network Alliance (DLNA) diharapkan dapat membuat media center
yang murah, hemat daya dan mempunyai kemampuan yang memadai sebagai solusi untuk
pembuatan jaringan Digital Living Network Alliance (DLNA) serta dengan melakukan eval-
uasi hasil performansi atau kinerja kualitas layanan atau QoS (Quality of Service) seperti
Delay, Packet Loss, Throughput dan Jitter. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Evaluasi Kualitas Layanan Digital Living
Network Alliance (DLNA).

1.1 Sejarah teknologi Digital Living Network Alliance (DLNA)

Menurut Edwin (2011), awalnya DLNA didirikan oleh Sony pada bulan Juni 2003 dengan
nama Digital Home Working Group dan berubah menjadi namanya sekarang 12 bulan kemu-
dian, ketika set pertama pedoman untuk DLNA diterbitkan. DLNA memiliki lebih dari 250
perusahaan anggota, di dalam mobile atau selular, PC serta industri penyedia layanan. Pada
Januari 2011, lebih dari 9.000 perangkat yang berbeda telah memperoleh status ”Sertifikasi
DLNA”, ditandai dengan logo pada kemasannya dan mengkonfirmasikan interoperabilitas
dengan perangkat lainnya.
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Gambar 2: Perancangan Sistem DLNA Raspberry Pi

1.2 Perancangan Sistem

Pada tugas akhir ini akan dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan perangkat
Raspberry Pi dan linux Raspbian Wheezy sebagai operating system Berikut diagram alir
perancangan sistem pada gambar 3.1.

Keterangan dari gambar 3.1. diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memulai sistem, terlebih dahulu menyiapkan sebuah SDCard dengan kapasitas
minimal 8 Gbyte kemudian download file image Raspbian wheezy setelah itu di write ke
dalam SDCard dengan menggunakan tools Win32 Disk Imager, setelah selesai masukan
SDCard ke dalam perangkat Raspberry Pi.

2. Setelah selesai sistem operasi Raspbian wheezy dimasukkan ke dalam Sdcard , maka
hidupkan perangkat Raspberry Pi sampai sistem Raspbian wheezy berjalan dengan
baik, jika belum maka flash ulang Sdcard tersebut.

3. Installasi dan konfigurasi driver Wireless LAN driver Wireless Tplink TL-WN725N,
kemudian lakukan koneksi ke access point atau wireless router.

4. Sebelum konfigurasi Digital Living Network Alliance (DLNA) Server, terlebih dahulu
melakukan proses update system dan software pendukung, kemudian baru dilakukan
proses konfigurasi.

5. Setelah sistem Digital Living Network Alliance (DLNA) Server berjalan dengan baik
lakukan pengujian pada client dengan menggunakan smartphone, jika Digital Living
Network Alliance (DLNA) Server belum berjalan maka harus dilakukan proses konfig-
urasi ulang.
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6. Langkah berikutnya dilakukan pengambilan data QoS (Quality of Service) dengan
menggunakan parameter delay (ms), Packet Loss (%), Throughput (KBps) dan Jit-
ter (ms).

2 Hasil Perbandingan QoS (Quality of Service) Raspberry Pi dan

Hasil perbandingan QoS Raspberry Pi dan Personal Computer PC menurut versi TIPHON
adalah sebagai berikut :

1. Parameter delay pada Raspberry Pi lebih unggul dibandingkan QoS DLNA Server
berbasis PC, sedangkan pada parameter packet loss memiliki nilai persen yang berim-
bang atau hampir sama.

2. Parameter pengujian Throughput terlihat dimana nilai pada bandwidth murni (ak-
tual) pada Raspberry Pi lebih unggul dibanding DLNA Server berbasis PC dimana
penggunaan throughput Raspberry Pi lebih besar dibandingkan DLNA Server berbasis
PC. item Parameter jitter Raspberry Pi lebih unggul karena nilai jitter yang diperoleh
lebih kecil dibandingkan DLNA Server berbasis PC. Dari nilai perbandingan secara
keseluruhan, DLNA Server berbasis Raspbery Pi mempunyai nilai QoS yang lebih baik
dibandingkan DLNA Server berbasis PC di semua parameter.
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2.1 Hasil Perbandingan webcam Raspberry Pi dan Personal Computer
(PC)

Hasil perbandingan webcam QoS Raspberry Pi dan Personal Computer PC menurut versi
TIPHON adalah sebagai berikut :

1. Parameter delay pada webcam Raspberry Pi lebih unggul dibandingkan webcam berba-
sis PC, sedangkan pada parameter packet loss memiliki nilai persen yang sama.

2. Parameter pengujian Throughput terlihat dimana nilai pada bandwidth murni (aktual)
pada webcam Raspberry Pi lebih unggul disbanding webcam berbasis PC dimana peng-
gunaan throughput webcam Raspberry Pi lebih besar dibandingkan webcam berbasis
PC.

3. Parameter jitter webcam berbasis Raspberry Pi lebih unggul karena nilai jitter yang
diperoleh lebih kecil dibandingkan webcam berbasis PC. Dari nilai perbandingan secara
keseluruhan, webcam berbasis Raspberry Pi mempunyai nilai QoS yang lebih baik
dibandingkan webcam berbasis PC.

3 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dalam penelitian
yang berjudul evaluasi kualitas layanan Digital Living Netwok Alliance (DLNA) dapat di
simpulkan :

1. hasil perancangan dan implementasi Digital Living Network Alliance (DLNA) meng-
gunakan perangkat Raspberry Pi dan Personal Computer (PC) diperoleh hasil dengan
sangat baik, hal ini dapat dilihat pada keberhasilan implementasi.

2. Dari nilai perbandingan Qos secara keseluruhan, DLNA Server berbasis Raspbery Pi
mempunyai nilai QoS yang lebih baik dibandingkan DLNA Server berbasis PC di semua
parameter, hanya nilai Throughput yang berimbang.

3.1 Saran

1. Dalam mengimplementasikan Digital Living Network Alliance (DLNA) Raspberry Pi
dan Personal Computer diperlukan harddisk atau media penyimpanan yang berkapa-
sitas besar dengan kapasitas minimal 500 Gbyte agar dapat menyimpan video, musik
dan gambar lebih banyak.

2. Perlunya penambahan LCD PiTFT mini kit 2.8 inci agar raspberry pi lebih praktis
dan mudah dibawa (mobile).

3. Sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dengan menggunakan
perangkat Single Board Computer Raspberry Pi yang sangat bermanfaat untuk pen-
gaplikasian sistem jaringan komputer dan sistem kontrol perangkat elektronik.
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Abstrak

Komputer merupakan sebuah mesin yang banyak digunakan saat ini. Hampir se-
mua bagian dalam instansi pemerintah, perguruan tinggi dan bahkan perusahaan
yang bergerak dibidang kuliner seperti French Bakery & Bistro telah mengunakan
komputer sebagai alat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, dengan
perkembangan komputer yang semakin pesat pada saat ini. Pada dasarnya French
Bakery & Bistro dalam menentukan lokasi cabang yang baru hanya melihat beberapa
kriteria saja yaitu banyaknya jumlah penduduk yang tingal disuatu wilayah tersebut,
adanya angkutan umum (jalur akses) serta harga lokasi dan luas tempat. Namun
untuk menentukan lokasi yang benar-benar strategis tidak hanya diperlukan analisis
dan pengumpulan data kriteria kebutuhan konsumen saja dibutuhkan suatu metode
yang mampu mengukur tingkat ketepatan dan keakuratan dalam menentuan lokasi
cabang French Bakery & Bistro yang strategis. Metode yang dipakai dalam pengam-
bilan keputusan untuk menentukan lokasi cabang French Bakery & Bistro ini adalah
metode naive bayes, dengan tujuh kriteria penilaian dalam proses perhitungan untuk
menghasilkan apakah lokasi cabang French Bakery & Bistro yang baru strategis atau
kurang strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

1 PENDAHULUAN

Saat ini untuk memilih lokasi yang strategis sangatlah tidak mudah, butuh lokasi
yang tepat dan sesuai agar usaha tokoh roti yang kita buat bisa diterima oleh konsumen.
Maka dari itu diperlukan suatu metode yang mampu mengukur tingkat ketepatan dan
keakuratan dalam menentuan lokasi cabang French Bakery & Bistro yang strategis
yang akan dijadikan untuk tempat usaha yang baru. Metode yang dipakai dalam
pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi cabang French Bakery & Bistro ini
adalah metode naive bayes, Metode naive bayes merupakan pendekatan statistik untuk
melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Di dalam metode bayes ter-
dapat dua proses yaitu pelatihan dan klasifikasi. Metode ini memiliki tingkat akurasi
yang cukup tinggi, mudah dalam pemrograman dan cepat dalam proses pelatihan dan
klasifikasi.
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Dengan adanya sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi cabang pada
French Bakery & Bistro ini, diharapkan dapat mempermudah pengambilan keputusan
untuk menentukan lokasi cabang French Bakery & Bistro yang strategis untuk dijadikan
sebagai tempat usaha.

2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam hal ini pembahasan mencakup

1. Pengambilan keputusan atau proses perhitungan pada sistem ini berdasarkan
data trainer/data lokasi dari cabang French yang sudah ada yang kemudian dari
banyaknya cabang tersebut akan ada data lokasi yang strategis dan kurang strate-
gis dari cabang French Bakery & Bistro yang ada.

2. Aplikasi ini hanya untuk menentukan pemilihan lokasi atau tempat usaha dan
tidak melayani transaksi penjualan/penyewaaan tempat lokasi.

3. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada daerah Sumatera Selatan
khususnya Kota Palembang.

3 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Menurut Kusrini (2009:15), sistem pendukung keputusan merupakan sistem infor-
masi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan pemanipulasi data. Sistem
ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi ter-
struktur dan tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana
keputusan seharusnya dibuat.

Menurut Turban. Dkk (2005), Tujuan sistem pendukung keputusan adalah:

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur.

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya di maksudkan
untuk menggantikan fungsi manajer.

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang di ambil manajer lebih dari pada per-
baikan efisiensinya.

4. Kecepatan komputasi, Komputer memungkinkan para pengambil keputusan un-
tuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah.

5. Peningkatan produktivitas. Membangun suatu kelompok pengambil keputusan
terutama para pakar bisa sangat mahal. Pendukung terkomputerisasi bisa men-
gurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di
berbagai lokasi yang berbeda-beda (menghemat biaya perjalanan). Selain itu,
produktivitas staf pendukung (misalnya analisis keuangan dan hukum) bisa di
tingkatkan. Produktivitas juga bisa di tingkatkan menggunakan peralatan opti-
masi yang menentukan cara terbaik untuk menjalankan sebuah bisnis.
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3.1 Metode Naive Bayes

Metode naive bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi
induksi pada persoalan klasifikasi. Didalam metode bayes terdapat dua proses yaitu
pelatihan dan klasifikasi. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, mudah
dalam pemrograman dan cepat dalam proses pelatihan dan klasifiasi.

3.2 Kriteria Perhitungan yang digunakan

1. Banyak penduduk yang tinggal didaerah tersebut

(a) Banyak

(b) Lumayan

(c) Sedikit

2. Jumlah usaha/pesaing yang berjualan didaerah tersebut

(a) Banyak

(b) Sedikit

(c) Tidak ada

3. Ketertarikan penduduk apabila kita membuka usaha di daerah tersebut

(a) Tertarik

(b) Biasa saja

4. Potensi perkembangan lokasi untuk kedepannya

(a) Sangat menunjang

(b) Menunjang

(c) Tidak menunjang

5. Volume Kendaraan

(a) Ramai

(b) Sedang

(c) Sepi

6. Target konsumen apabila kita membuka usaha dilokasi tersebut

(a) Banyak

(b) Kurang

7. Adanya angkutan umum

(a) Ada

(b) Tidak ada
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3.2.1 Prosedur Naive Bayes Dalam Menentukan Lokasi French Bakery &
Bistro yang Strategis

Sesuai dengan langkah-langka yang akan dibahas tentang masukan data yang sebe-
narnya, proses perhitungan yang diberikan untuk penelitian dalam menentukan lokasi
yang strategis pada French Bakery & Bistro Pelambang.Sesuai dengan langkah-langka
yang akan dibahas tentang masukan data yang sebenarnya, proses perhitungan yang
diberikan untuk penelitian dalam menentukan lokasi yang strategis pada French Bakery
& Bistro Pelambang.

1. Menentukan lokasi mana yang akan dijadilan sebagai pembukaan cabang French
yang baru.

2. Menyiapkan data trainer atau data dari cabang French Bakery yang sudah ada
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan hasil keterangan yang telah di-
dapat dari cabang yang ada apakah strategis atau kurang strategis, karena data
trainer ini sangat penting pada hasil perhitungan pada pembukaan cabang se-
lanjutnya dengan menggunakan metode naive bayes ini apakah bernilai strategis
atau kurang strategis.

3. Melakukan proses perhitungan naive bayes pada cabang baru yang telah diten-
tukan dengan kriteria-kriteria yang ada pada cabang baru tersebut.

4. Membuat form hasil perhitungan niave bayes dimana pada form ini terdapat nilai
pengklasifikasian untuk tiap atribut dari kriteria, apakah nilai likehood nya lebih
besar atau lebih kecil dan apabila nilai likehood ya lebih besar maka dinyatkan
lokasi tersebut strategis dan apabila likehood tidak lebih besar dari ya maka lokasi
tersebut dinyatkan kurang strategis.

3.2.2 Perhitungan Naive Bayes

P (c|x) =
P (x|c)P (c)

P (x)
(1)

dimana P (c|x) adalah Posterior Probalility, P (x|c) adalah likelihood, P (c) adalah Class
Prior Probability, dan P (x) adalah Predictor Prior Probability.

P (c|x) = P (x1|c)× P (x2|c)× . . .× P (xn|c)× P (c) (2)

4 IMPLEMENTASI

4.1 Tampilan form login

Setelah membuka sistem maka akan menampilkan halaman login manajer dan pimp-
inan. Pada halaman ini manajer dan pimpinan diwajibkan untuk memasukan user id
dan password untuk bisa mengolah data yang ada pada menu manajer dan menu pimp-
inan.
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Gambar 1: Tampilan form login

4.2 Tampilan Form Menu Utama

Gambar 2: Tampilan Form Menu Utama

Halaman utama adalah halaman dimana semua aktivitas bermuara. Pada halaman
utama terdapat menu home, data lokasi, data trainer, perhitungan naive bayes dan
laporan. Dimana user dapat menuju ke bagian bagian tersebut sesuai dengan tingkat
kewenanganya. Berikut ini adalah tampilan halaman menu utama dari sistem.

4.3 Tampilan Form Data Calon lokasi

Halaman form data calon lokasi adalah halaman dimana manajer dapat mengin-
putkan lokasi mana yang akan dijadikan sebagai pembukaan cabang French Bakery &
Bistro yang baru.

4.4 Tampilan Form Input Data Trainer

Halaman form input data trainer adalah halaman dimana manajer dapat mengin-
putkan data-data trainer atau data setelah melakukan survey lokasi di cabang French
Bakery & Bistro yang sudah ada. Dimana table data trainer ini sangat penting untuk
melakukan proses perhitungan dalam metode näıve bayes.
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Gambar 3: Tampilan Form Data Calon lokasi

Gambar 4: Tampilan Form Input Data Trainer

4.5 Tampilan Form Perhitungan Näıve Bayes

Halaman form perhitungan nave bayes adalah halaman dimana manajer dapat
menginputkan kriteria apa saja yang ada dari data calon lokasi untuk melakukan proses
perhitungan.

4.6 Tampilan Form Hasil Perhitungan Nave Bayes

Halaman form hasil perhitungan nave bayes adalah halaman dimana manajer dapat
melihat hasil perhitungan setelah dilakukan proses perhitungan terhadap data-data
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Gambar 5: Tampilan Form Perhitungan Nave Bayes

Gambar 6: Tampilan Form Hasil Perhitungan Nave Bayes

yang sudah ada untuk mengetahui lokasi mana yang cocok untuk dijadikan sebagai
tempat usaha yang baru berdasarkan likehood strategis atau likehood kurang strategis.

4.7 Tampilan Form Laporan

Halaman form laporan adalah halaman form atas hasil perhitungan yang telah
dilakukan oleh manajer sebagai tempat usaha yang baru.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Telah dihasilkan suatu sistem pendukung keputusan menentukan lokasi yang
strategis menggunakan metode nave bayes.
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Gambar 7: Tampilan Form Laporan

2. Sistem Informasi ini dapat membantu pihak manajer French Bakery dan Bistro
dalam melakukan proses perhitungan dalam melakukan penilaian terhadap lokasi
mana yang dinyatakan strategis ataupun kurang strategis untuk pembukaan ca-
bang selanjutnya berdasarkan hasil akhir dari likehood strategis dan likehood ku-
rang strategis, dimana apabila nilai likehood strategis lebih besar maka lokasinya
dinyatakan strategis tetapi apabila nilai likehood kurang strategis lebih besar
maka lokasinya dinyatakan kurang strategis.

3. Sistem pendukung keputusan yang telah dihasilkan ini dapat menyampaikan in-
formasi secara tapat dan benar, serta sebagai bahan untuk meningkatkan kemam-
puan dalam membuat suatu sistem informasi sehingga bermanfaat bagi pihak
yang memerlukan agar bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
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Abstrak

Proses bisnis yang lebih mudah dengan membangun sistem informasi yang secara
khusus digunakan dalam memberikan kemudahan untuk memproses penginputan
data transaksi dan pembuatan laporan dengan tepat dan lebih baik. Sistem informasi
penjualan butik Dian pelangi di Palembang ini dibuat berbasis web dengan menggu-
nakan bahasa skrip PHP dan database MySQL. Metode pengmbangan aplikasi yang
digunakan adalah metode Web Engineering.Untuk menentukan harga barang yang
akan dijual dan mengontrol penjualan pada Butik Dian Pelangi di Palembang ini,
digunakan metode First In First Out (FIFO). Dengan aplikasi ini diharapkan dapat
digunakan oleh Butik Dian Pelangi Palembang untuk meningkatkan mutu penjualan
kedepan.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dian Pelangi merupakan perusahaan busana dan/atau butik yang didirikan oleh
bapak Ir. Djamaludin dan Ibu Hernani pada tahun 1991 di palembang. Perusahaan
ini bergerak dibidang pembuatan busanan tradisional di Indonesia dan mengkhususkan
pada busana muslim/muslimah. Proses bisnis yanng berjalan pada Dian Pelangi Palem-
bang yaitu pelanggan datang secara langsung, pramuniaga mendampingi pelanggan
melihat-lihat produk, stelah terjadi transaksi pembelian, data pembelian akan dicatat
melalui buku nota yang selanjutnya data penjualan dari nota-nota tersebut di inputkan
kedalam microsoft excel. Dari proses bisnis yang berjalan didapatkan permasalahan
yang ada yaitu proses pencatatan data transaksi menyebabkan proses pelaporan tiap
bulannya menjadi kurang efektif dan memungkinkan adanya ketidak akuratan data.
Selain itu masalah lain yang timbul adalah tidak terkontrolnya harga bahan baku pem-
buatan busana dan penyesuaian upah para pekerja tenun yang selalu naik. hal ini akan
menciptakan situasi yang sulit dalam menentukan harga jual busana yang dijual ter-
lebih atas ketatnya persaingan harga dipasar. Solusi dari permasalahan-permasalahan
yang ada yaitu dengan membangun sistem informasi yang secara khusus digunakan
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dalam memberikan kemudahan untuk memproses penginputan data transaksi dan pem-
buatan laporan. Selain sistem informasi yang akan dibangun perlu menggunakan su-
atu metode dalam menentukan harga penjualan untuk mengatasi harga pembelian dan
upah yang fluktuatif dan cenderung naik. Berdasarkan uraian di atas maka akan di-
lakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Penjualan Butik Dian Pelangi Palem-
bang Berbasis Web Menggunakan Metode FIFO.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas,
yaitu Bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi Penjualan Butik Dian Pelangi
Palembang Berbasis Web Menggunakan Metode FIFO.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terperinci sehingga tidak menyimpang dari
permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi lingkup peneli-
tian pada:

1. Membangun sistem informasi untuk menghitung transaksi penjualan dan pem-
buatan laporan pada Dian Pelangi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan
database MySQL. Sistem informasi ini hanya bisa melakukan reservasi kamar dan
mendapatkan konfirmasi melalui email.

2. Sistem yang digunakan dalam menentukan harga busana yang dijual akan dihi-
tung menggunkan metode FIFO.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem informasi persediaan

barang pada Dian Pelangi dengan menggunakan metode FIFO.

1.4.2 Manfaat

1. Meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.

2. Penginapan mampu memberikan informasi secara up to date kepada tamu peng-
inapan sehingga hubungan pelanggan dan perusahaan terjalin dengan baik.

3. Dengan tersedianya website yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja,
pelanggan dapat mengakses informasi dan juga melakukan reservasi kepada Wisma
Grand Kemala.
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2 LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dalam mengelola
data sehingga menjadi suatu informasi yang bernilai dan bermanfaat.

2.2 First In First Out(FIFO)

Barang pertama yang masuk berarti barang tersebutlah yang pertama yang harus
dikeluarkan. Kelebihan metode FIFO seiring dengan kondisi normal, dengan harga
barang yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.19. Barang pertama yang masuk
berarti barang tersebutlah yang pertama yang harus dikeluarkan. Kelebihan metode
FIFO seiring dengan kondisi normal, dengan harga barang yang mengalami kenaikan
dari waktu ke waktu.

2.3 Pemodelan Proses

Pemodelan proses (Modelling Process) adalah teknik mengelola dan mendokumen-
tasikan striktur dan aliran data melalui proses sistem dan atau logika, kebijakan, dan
prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem (Whitten, 2006: 326).

Use-case diagram bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan use case
dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting
untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem pada UML (Unified
Modeling Language).

2.4 Pemodelan Data

Pemodelan data (data modelling) sebagai teknik untuk mendefinisikan persyaratan
bisnis untuk sebuah database hal ini dikarenakan suatu model sistem memainkan per-
anan penting dalam pengembangan sistem. Konsep pemodelan data akan digambarkan
menggunakan Class Diagram.

2.5 Web Engineering

Metode pengembangan yang digunakan adalah Web Engineering. Menurut Press-
man (2011:769) dalam bukunya berjudul Software Engineering:a Practitioners approach
menerangkan bahwa Web engineering adalah proses yang digunakan untuk membuat
aplikasi web berkualitas tinggi. Rekayasa web bukanlah tiruan sempurna dari rekayasa
perangkat lunak, tetapi meminjam banyak konsep dasar rekayasa perangkat lunak,
menekankan kegiatan teknis dan manajemen yang sama.

2.6 PHP

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa server-
side script dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP
merupakan perangkat lunak open-source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis
serta dapat diunduh secara bebas dari situs resminya (Kasiman, 2006:2).
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2.7 MySQL

MySQL (My Srukture Language) adalah sebuah program pembuat basis data yang
bersifat open source, kita ingat dengan sistem operasi handal keturunan Unix, yaitu
Linux. MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena sifatnya
yang open source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik windows maupun
Linux. Selain itu, MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat
jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User (Banyak Pengguna). Saat
ini database MySQL telah digunakan hampir oleh semua progamer database, apalagi
dalam pemrograman web (Nugroho (2004:29)

MySQL ialah server basis data yang mampu menampung sampai ratusan giga
record. Dengan kemampuan tersebut, aplikasi yang anda buat akan semakin pow-
erfull jika digabungkan dengan PHP. Selain itu yang paling penting ialah cost yang
dibutuhkan untuk menggunakan PHP dan MySQL adalah gratis, artinya Anda dapat
menggunakan, menginstall, dan mendistribusikan tanpa harus membayar lisensi. Se-
lain itu Anda juga dapat membaca manual lengkap tentang PHP atau juga tentang
MySQL (Pramono, 2004:3 ).

3 ANALISIS DAN DESAIN

3.1 Analisis

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui masalah dan
mengidentifikasi semua kebutuhan Sistem Informasi Penjualan Butik Dian Pelangi
Palembang Menggunakan Metode FIFO.

1. Formulasi
Prosedur system yang sedang berjalan ini dapat terbagi menjadi beberapa prosedur-
prosedur tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan membentuk
satu system.

2. Perencanaan
Proses penyusunan jadawal pengembangan sistem disusun sesuai metode pengem-
bangan system yaitu web engginering seperti yang terlampir. Estimasi jum-
lah pengembangan menjadi kebijakan pihak butik Dian Pelangi, estimasi waktu
pengembangan ditentukan oleh penulis yang dimulai pada bulan Februari 2013
sampai Juli 2014.

3. Tahap Analisis
Pada tahap analisis digunakan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknis
dan mengidentifikasi data

4. Tahap Rekayasa
Pada tahap rekasaya ini ada lima tahapan penulis akan mewakili lima langkah
tersebut dengan dua tahapan saja yaitu desain isi informasi yang berupa database
dan desain interface yang berupa rancangan halaman.



265

5. Mengidentifikasi Kebutuhan
Dalam pembuatan sistem ini terdapat berbagai kebutuhan guna membangun sis-
tem ini, kebutuhan tersebut berupa data sekunder, data kamar, harga kamar dan
jenis kamar.

3.2 Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan sementara yang berfokus pada penyajian
kepada pelanggan. Perancangan yang dibuat berupa rancangan proses, rancangan
input dan output.

Gambar 1: Diagram Use-Case

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.2 Pembahasan

1. Halaman login Admin
Halaman utama adalah halaman yang pertama tampil setelah berhasil login,
halaman utama berisi semua menu dari aplikasi, yang terdiri dari menu home,
menu profil, menu data, menu penambahan, menu laporan, menu user

2. Halaman Data Barang
Menu ini berfungsi untuk mengisi data barang baru dari Dian Pelangi, kemudian
di menu ini juga dapat mengedit dan menghapus data barang yang sudah terjual.
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Gambar 2: Diagram Class

Gambar 3: Diagram Halaman utama SI Penjualan butik Dian Pelangi Palembang menggunakan FIFO

3. Halaman Data Barang
Halaman penjualan merupakan halaman berfungsi untuk menampilkan data transaksi
penjualan, tampilannya seperti gambar dibawah ini.

4. Halaman Laporan FIFO
Halaman laporan FIFO adalah halaman rekap data keseluruhan data barang yang
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Gambar 4: Diagram Halaman login Admin

Gambar 5: Diagram Halaman Data barang

ada sampai dengan terakhir dan juga bisa di cetak sesuai dengan kebutuhan,
tampilan halamannya terlihat pada gambar dibawah ini:

5 KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah diuraikan pada
bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi penjualan butik Dian Pelangi Palem-
bang menggunakan metode First in First Out (FIFO).

2. Dengan adanya sistem informasi ini proses penjualan bisa lebih cepat, dan efektif.
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Gambar 6: Diagram Halaman penjualan

Gambar 7: Diagram Halaman Laporan FIFO

3. Sistem informasi ini mempunyai tampilan yang sederhana sehingga mudah untuk
digunakan.

4. Penelitian ini menerapkan menggunakan bahasa scripting PHP dan Database.

5.2 Saran

Sistem informasi yang dikembangkan ini belumlah sempurna, masih banyak keku-
rangan karena keterbatasan dalam hal pengetahuan, maka diberikan beberapa dan
masukan antara lain sebagai berikut:
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1. Diharapkan sistem yang telah dibuat ini bisa di gunakan secara optimal sehingga
bisa menunjang penjualan di butik Dian Pelangi palembang agar lebih baik.

2. Disediakannya perangkat komputer seperti yang telah dijelaskan pada bagian
spesifikasi perangkat lunak, agar menunjang kemaksimalan sistem yang telah
dibangun.

3. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang cepat
maka tidak menutup kemungkinan sistem yang sudah dibangun ini untuk disem-
purnakan sesuai kebutuhan dimasa yang akan datang.
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Abstrak

Radio dan internet merupakan media informasi. Radio adalah teknologi yang digu-
nakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik
(gelombang elektromagnetik). BRadio Binadarma Palembang adalah Stasiun ra-
dio milik Universitas Binadarma Palembang yang berjalan di frekuensi radio 107,7
FM. BRadio Binadarma Palembang pada saat ini hanya berjalan sebagai radio kon-
vensional saja, yang artinya BRadio Binadarma Palembang hanya dapat didengar
melalui media radio baik radio elektronik maupun radio yang sudah embeded pada
handphone. Sehingga statistik pendengar dari BRadio Binadarma Palembang sangat
kurang dikarenakan jarak pancaran frekuensi gelombang radio yang terbatas hanya
sekitar 7 km (kilometer) dari stasiun BRadio Binadarma.

1 PENDAHULUAN

Radio dan internet merupakan media informasi. Radio adalah teknologi yang di-
gunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik
(gelombang elektromagnetik). Radio konvensional yang saat ini berada di frekuensi
500 KHz s/d 108 MHz yang mempunyai keterbatasan wilayah dan geografis ketika
pendengar sudah berpindah kota, maka radio kesayangan sudah tidak mungkin bisa
dijangkau oleh radio penerima, baik radio elektronik maupun radio yang sudah embe-
ded pada handphone.It is not BRadio Binadarma Palembang adalah Stasiun radio milik
Universitas Binadarma Palembang yang berjalan di frekuensi radio 107,7 FM. BRadio
Binadarma Palembang pada saat ini hanya berjalan sebagai radio konvensional saja,
yang artinya BRadio Binadarma Palembang hanya dapat didengar melalui media radio
baik radio elektronik maupun radio yang sudah embeded pada handphone. Sehingga
statistik pendengar dari BRadio Binadarma Palembang sangat kurang dikarenakan
jarak pancaran frekuensi gelombang radio yang terbatas hanya sekit 7 km (kilometer)
dari stasiun BRadio Binadarma.

Dari uraian diatas maka penulis ingin membangun suatu software yang dapat men-
gatasi permasalahan tersebut, yang berjudul Aplikasi Radio Streaming berbasis An-
droid Studi Kasus BRadio Binadarma Palembang menggunakan PhoneGap dan Jquery
Mobile.
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1.1 Manfaat Streaming BRadio

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi BRadio Bina
Darma Palembang, dan Pengguna / User. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Dapat menghasilkan aplikasi yang dapat meningkatkan minat pengguna untuk
mendengarkan siaran BRadio Binadarma Palembang.

2. Pengguna/User dapat menikmati layanan fitur Radio Streaming yang bisa diakses
dengan mudah dan melalui Smartphone mereka masingmasing.

1.1.1 Radio

Menurut Peraturan Pemerintah No : 55 tahun 1970 Pasal 1a , Radio Siaran adalah
pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mem-
pergunakan gelombang radio sebagai media.

1.1.2 Streaming

Streaming merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang
saling mendukung dan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan distribusi
data audio, video, dan multimedia secara real-time melalui Internet.

Streaming suara sering juga disebut sebagai streaming media, dan streaming ini
merupakan sebuah teknik untuk mentransfer data seperti yang dapat diolash menjadi
stabil dan terus mengalir. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi streaming adalah
proses penghantaran data dalam aliran berkelanjutan dan tetap yang memungkinkan
pengguna mengakses data secara terus menerus melalui internet.

1.1.3 PhoneGAP

PhoneGap adalah tool atau library untuk membuat berbagai aplikasi mobile di
berbagai perangkat. Dimana inputan atau bahan baku dari aplikasi yang dibuat meng-
gunakan library phonegap adalah sebuah berkas web.

1.1.4 Jquery Mobile

JQuery Mobile adalah sebuah library pengembangan aplikasi mobile berbasis web
yang dikembangkan oleh JQuery , tapi spesifik untuk perangkat mobile. Sehingga
sebuah tampilan HTML akan memiliki sense mobile.

JQuery Mobile berisi banyak library Javascript yang sebagian juga mengambil
JQuery. JQuery mobile bisa menyulap aplikasi standart web, menjadi aplikasi ala
mobile device. Dengan menggunakan JQuery mobile, tampilan HTML bisa terlihat
mobile ketika dilihat di browser pada OS Android, Blackberry, Mozilla, WebOS, iOS
(iPhone, iPod Touch dan iPad), serta Opera mobile.
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2 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai
berikut:

2.1 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Interview

3. Studi Pustaka

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Metode Evolution-
ary Prototyping. Metode Evolutionary Prototyping didasarkan pada ide pengembangan
implementasi awal, dan menyempurnakan ini melalui tahapan-tahapan diulang sampai
sistem yang memadai telah dikembangkan. Agar efektif, dilakukan dalam kerangka
sistematis.

2.3 Analisis dan Perancangan Sistem

2.3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisikan prosesproses apa saja
yang diberikan oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Kebutuhan fungsional
berhubungan dengan fitur perangkat lunak yang ingin dibuat.

1. User dapat memilih menu Streaming Radio BRadio Binadarma Palembang.

2. User dapat melihat informasi penjelasan mengenai aplikasi.

3. User dapat membuka informasi mengenai BRadio Binadarma Palembang dalam
URL link yang ada di dalam aplikasi.

4. User dapat mengetahui jadwal siaran dan juga alamat peta stasiun BRadio Bi-
nadarma Palembang.

2.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional tidak secara langsung terkait pada fitur yang ada di
perangkat lunak. Kebutuhan non-fungsional memberikan batasan pada kebutuhan
fungsional.

1. Aplikasi memiliki rancangan antarmuka (Interface) perangkat lunak yang user
friendly.

2. Kecepatan streaming tergantung dari kecepatan akses internet yang digunakan.

3. Data yang ditampilkan aplikasi haruslah benar adanya.
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2.3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram ini menggambarkan keseluruhan interaksi antara pengguna den-
gan aplikasi. Aktivitasaktivitas antara pengguna dengan aplikasi tersebut dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1: Diagram Use Case

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BRadio Bina Darma Palem-
bang, hasil akhir dari semua kegiatan dan tahapan tahapan pengembangan sistem yang
telah dilakukan merupakan penerapan dari rancangan rancangan yang telah diuraikan
sebelumnya yang terdiri dari file, desain input, dan desain interface. Bahasa pemogra-
man yang digunakan dalam membangun program ini adalah PHP dan menggunakan
PhoneGAP dan Jquery Mobile sebagai Framework. Adapun hasil dari penelitian ini
berupa aplikasi Radio Streaming BRadio Bina Darma Palembang berbasis android.
Aplikasi yang dihasilkan berupa file BRadio.Apk yang memiliki ukuran 4 Mb.

Aplikasi radio streaming ini dapat dijalankan pada Smartphone dengan sistem op-
erasi Android versi 2.3 sampai Andorid versi 4.1 (Jelly Bean). Dalam penerapannya
menggunakan SDK Android Froyo versi 2.01, PhoneGap versi 1.9.1, dan JQuery Mobile
versi 1.3.1.
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3.1 Tampilan Home

Pada Halaman Home terdapat menu-menu yang tersedia di dalam aplikasi seperti
berikut:

1. Menu Streaming adalah menu yang digunakan untuk mendengarkan streaming
live dari BRadio Bina Darma Palembang.

2. Menu Jadwal Siaran adalah menu yang digunakan untuk melihat jadwal-jadwal
siaran dari BRadio Bina Darma Palembang.

3. Menu Tentang Aplikasi adalah menu dimana penjelasan singkat mengenai aplikasi
dan BRadio Bina Darma Palembang.

4. Menu Maps adalah menu dimana pengguna dapat melihat lokasi dimana stasiun
BRadio Bina Darma berada.

Gambar 2: Tampilan Home

3.2 Tampilan Streaming

Pada Halaman Streaming, pengguna dapat mendengarkan siaran dari BRadio Bina
Darma Palembang dengan cara menekan tombol play yang tersedia. Pengguna juga
dapat menghentikan siaran dengan cara menekan tombol stop atau pause yang ada di
dalam aplikasi.
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Gambar 3: Tampilan Streaming

4 KESIMPULAN

Berdasarkan pada masalah yang timbul, hasil penelitian, hasil perancangan dan
pengujian sistem, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dihasilkan dari penelitian ini berupa Aplikasi Radio Streaming yang
digunakan pada Smartphone berbasis Android dengan menggunakan Framework
PhoneGAP & Jquery Mobile pada BRadio Bina Darma Palembang.

2. Aplikasi yang dibuat dapat membantu para pengguna smartphone berbasis An-
droid khususnya para pendengar setia dari BRadio Bina Darma Palembang dalam
mendengarkan siaran BRadio Bina Darma Palembang sehingga dapat didengar
dimana dan kapan saja asalkan terkoneksi internet di smartphone mereka masing
masing.
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Abstrak

PT Polygon Abadi bergerak pada bidang develover pemasaran perumahan un-
tuk memberikan alternatif berupa KPR dalam memutuskan pemberian KPR pihak
pengembang harus menyeleksi sebaik-baiknya yang berkemungkinan untuk menghin-
dari kredit macet. Masalahnya saat ini pada PT Polygon Abadi pengambilan keputu-
san KPR dilakukan dengan langkah yang rumit pihak panitia kredit harus melakukan
pengecekan dokumen permohonan yang telah ditentukan melalui interview dan survei
di lapangan. Untuk meminimalkan kendala tersebut diperlukan suatu sistem pen-
dukung keputusan dan bisa menghitung pertimbangan kompetensi penilaian dalam
menyeleksi calon debitur dengan menggunakan metode Credit scoring. Karena
metode ini mempercayai score yang ditentukan dengan mengaplikasikan bobot se-
cara statistik atas karakteristik finansial dan karakteristik pemohon kredit. Hasil
dari pembuatan aplikasi sistem pakar dengan credit scoring ini berupa nilai untuk
menyeleksi calon debitur layak atau tidaknya untuk mendapatkan KPR sesuai den-
gan ketentuan dan persyaratan serta pertimbangan.

1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang maju begitu pesat membuat kebu-
tuhan akan infomasi sangat dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Teknologi dan in-
formasi menyebabkan peran komputer begitu diperlukan dalam berbagai aspek kehidu-
pan. Komputer juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam memberikan solusi
terhadap suatu masalah informasi merupakan faktor yang sangat berharga, hal itu da-
pat dimengerti karena informasi merupakan acuan utama untuk mengambil kebijakan
perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan semakin banyak informasi yang dibu-
tuhkan dan persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, memacu perusahaan
untuk mendapatkan infromasi yang cepat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.

Tiga kebutuhan pokok manusia, yakni pangan, sandang, dan papan, merupakan ke-
butuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan
yang layak, menyangkut terpenuhinya ketiga kebutuhan pokok tersebut, sebagai kebu-
tuhan minimal hidup manusia. Selain itu, kebutuhan pendukung lainnya, seperti pen-
didikan, kesehatan, hiburan, dan lainya, juga memberikan kontribusi terhadap suatu
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kehidupan yang masuk dalam standar kelayakan hidup manusia. Semakin meningkat-
nya populasi kependudukan, menimbulkan munculnya gerakan urban di daerah perko-
taan. Urbanisasi terjadi akibat kurangnya akses pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan
hidup setiap individu. Urbanisasi pada fase berikutnya, menimbulkan banyak masalah
berkaitan dengan perumahan dan tempat tinggal. Tingkat kualitas hidup para urban
yang tidak terkendali, memunculkan fenomena perumahan liar di perkotaan, akibat
mahalnya kebutuhan hidup, dan mahalnya biaya pembangunan rumah.

Masalah perumahan menjadi masalah besar bagi daerah perkotaan khusunya kota
Palembang. Tingginya biaya pembangunan sebuah rumah, dan sulitnya mencari lahan
yang tepat di kota Palembang, mendorong para pengembang pada PT Polygon Abadi
untuk memberikan alternatif berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Upaya terse-
but diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah
sendiri, dan mendukung penataan kota yang baik.

Saat ini pada PT Polygon Abadi pengambilan keputusan KPR dilakukan dengan
langkah yang rumit yaitu calon debitur mengajukan KPR pada PT Polygon Abadi
dengan memenuhi dokumen-dokumen yang diajukan, maka pihak panitia kredit akan
melakukan pengecekan dokumen permohonan yang telah ditentukan melalui interview
dan survei di lapangan. Untuk memutuskan pemberian KPR pihak panitia kredit harus
menyeleksi sebaik-baik mungkin untuk menghindari kredit macet dan likuiditas bank.
Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, banyak aplikasi-aplikasi perbankan yang
dapat dikembangkan secara terkomputerisasi. Sehingga pemrosesan data tidak hanya
dapat dilakukan secara manual tetapi dapat diproses secara komputerisasi, dan hal ini
dapat memberikan keuntungan bagi pihak panitia kredit, yaitu meminimalkan waktu
pemrosesan data dan mengurangi kolusi antar calon debitur dengan pihak panitia kredit
dalam pemberian KPR sehingga data dapat dipercaya.

2 METEDOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Credit Scorin

Menurut Azwar (2012:147) tujuan dari kategorisasi ini adalah menempatkan in-
dividu ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu
kontinum berdasarkan atribut yang diukur. Kontinum jenjang ini contohnya adalah
dari rendah ke tinggi, dari paling jelek ke paling baik, dari sangat tidak puas ke san-
gat puas, dan semacamnya. Banyaknya jenjang kategori diagnosis yang akan dibuat
biasanya tidak lebih dari lima jenjang tapi juga tidak kurang dari tiga jenjang. Men-
gelompokkan individu-individu ke dalam hanya dalam dua jenjang diagnosis menjadi,
misalnya, semangat kerja rendah dan semangat kerja tinggi selain kurang efesien juga
akan menghadapi resiko kesalahan yang cukup besar bagi skor-skor yang terletak di
sekitar mean kelompok.

Langkah-langkah dalam penentuan kategorisasi berdasarkan jejang (ordinal) menu-
rut azwar (2003:107) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan data statistic secara deskriptif berupa rentang minimum (Xmin),
rentang maksimum(Xmax), luas jarak sebaran, mean teoritis (µ), dan deviasi
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standard (σ).

2. Menghitung data statistic secara deskriptif sebagai berikut:
Xmin = banyaknya pertanyaan × nilai minimum
Xmax = banyaknya pertanyaan × nilai maksimum
Luas jarak sebaran = XmaxXmin

σ = luas jarak sebaran/6
µ = n× banyak kategori
Keterangan:
n = banyak pertanyaan

3. Menghitung p dengan menggunakan tabel distribusi normal, terlebih dahulu
menentukan Zmin & Zmax dengan rumus : Zmin = (Xmin − µ)/σ
Zmax = (Xmax − µ)/σ
Untuk nilai p setelah ditemukan Zmax kemudian dicari dengan menggunakan
Tabel Distribusi Nominal dengan tingkat kepercayaan 95.

4. Memilih p dengan nilai maksimal sehingga dapat ditemukan rentang skala prior-
itas dengan 3 kategori, yaitu:

(a) kategorinya rendah atau tidak layak
X < (µ− (p× σ))

(b) kategorinya sedang atau layak
(µ− (p× σ)) ≤ X < (µ+ (p× σ))

(c) kategorinya tinggi atau sangat layak
(µ+ (p× σ)) ≤ X

2.2 PHP

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pem-
rograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web
dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan
menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah
untuk dipelajari. Menurut Oktavian (2010:31), PHP adalah akronim dari Hypertext
Preprocessor, yaitu suatu bahasa pemrograman berbasiskan kode-kode (script) yang
digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser
menjadi kode HTML.

2.3 MySQL

MySQL adalah salah satu Jenis server yang sangat populer, kepopulerannya dise-
babkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa query untuk mengakses databasenya.
Selain itu. ia bersifat Open Source. Menurut M.Rudyanto Arief (2011) MySQL adalah
salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk
membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelo-
laan datanya.
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3 HASIL

Adapun hasil dari penilitian ini berupa Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan
Kredit Kepemilikan Rumah yang menerapkan metode Credit Scoring dalam perhi-
tungannya, yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek penilaian yang telah ditentukan
sebelumnya. Dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi ini dapat membantu
komite Kredit dalam melakukan penyeleksian calon debitur yang akan mengajukan
kredit kepemilikan rumah.

Proses perhitungan penentuan nilai kategori adalah proses dimana sistem akan
menentukan skor berapa yang termasuk kategori tidak mampu, kategori cukup mampu
dan kategori sangat mampu.

1. Diketahui jumlah item penilaian sebanyak 10 dengan range nilai 0,1,2,3,4 dan 5.
Jumlah kategori yang dinginkan adalah 3 yaitu tidak mampu, cukup mampu dan
sangat mampu.

2. Menghitung Xmin = jumlah item penilaian × nilai minimum
Xmin = 10 × 0 = 0

3. Menghitung Xmax = jumlah item penilaian × nilai minimum
Xmax = 10 × 5 = 50

4. Menghitung luas jarak sebaran = XmaxXmin

Luas jarak sebaran = 50 − 0 = 50

5. Menghitung mean teoritis (µ) banyak pertanyaan × banyak kategori
µ = 10 ∗ 3 = 30

6. Menghitung standar deviasi σ = luas jarak sebaran/6
σ = 50/6 = 8, 33

7. Menghitung Zmin = (Xmin − µ)/σ
Zmin = (030)/8, 33 = −3, 60

8. Menghitung Zmax = (Xmax − µ)/σ
Zmax = (50 − 30)/8, 33 = 2, 40

9. Cek nilai p dengan menggunakan tabel distribusi normal untuk nilai Zmin dan
Zmax

Pmin = 0, 00016
Pmax = 0, 9918
Nilai p merupakan nilai yang tertinggi, maka nilai p adalah 0,9918

10. Menentukan nilai di setiap kategori:

(a) X < (30(0, 9918 × 8, 33)) = X < 21 Tidak Mampu



282

Table 1: Nilai kategori

Tidak Mampu Mampu Sangat Mampu
0 − 21 22 − 37 38 − 50

(b) (30(0, 9918 × 8, 33)) ≤ X < (30 + (0, 9918 × 8, 33)) = 22 ≤ X < 37 Mampu

(c) (30 + (0, 9918 × 8, 33)) ≤ X = 38 ≤ 50 Sangat Mampu

Berikut akan dijelaskan hasil dari perhitungan dengan menggunakan aplikasi sistem
pendukung keputusan kelayakan KPR:

1. Halaman kualifikasi berfungsi untuk memberikan penilaian kepada calon debitur
yang akan mengajukan kredit KPR melalui kriteria yang ditentukan sebelumnya

Gambar 1: Halaman Penilaian

2. Fungsi dari Halaman ini adalah untuk melakukan pemilihan terhadap calon deb-
itur yang telah diberikan penilaian

3. Menu Laporan Hasil merupakan menu untuk menampilkan laporan calon debitur
yang dinyatakan layak untuk mendapatkan KPR

4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan analisis dan pengujian yang telah dilakukan, maka
dapat di ambil kesimpulan terhadap sistem pendukung keputusan promosi jabatan
sebagai berikut



283

Gambar 2: Halaman Kualifikasi

Gambar 3: Laporan Hasil

1. Sistem pendukung keputusan yang dibangun ini dapat memberikan kemudahan
bagian credit committee terutama dalam melakukan penilaian kelayakan kredit
dengan kriteria beserta bobot nilai yang telah ditentukan.

2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan kelayakan KPR yang terkomput-
erisasi dapat mengurangi kolusi (kerjasama) antara debitur dengan pegawai PT
Polygon Abdi melalui wawancara dengan mengisi data secara manual dalam pem-
berian KPR

3. Hasil Penilaian kelayakan kredit dapat digunakan untuk mengetahui para calon
pemohon kredit mana yang layak diterima menjadi nasabah sesuai dengan kriteria
PT Polygon Abdi.
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Abstrak

One technology that has the capability is GIS (Geographic Information System) is
a system which is able to create a model which gives an overview, a description
and estimate of factual conditions. Geographically, South Sumatra Province located
between 1 degrees - 4 degrees south latitude and between 102 degrees and 106 degrees
east longitude with an area of 8.7014 million hectares whole extent of production
forests in South Sumatra is the main attraction for the company is mainly engaged
in industrial plants, so that the map information dissemination kehutanaan region
of South Sumatra will be very beneficial for the company. One way to introduce the
forests of South Sumatra by utilizing Geographic Information Systems (GIS) for the
web-based deployment memetakkan concession South Sumatra. The system will be
built using a web engineering method.

1 PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang berbasis komputer untuk mendukung perencanaan per-
taniaan mutlak di perlukan untuk menganalisis, memanipulasi dan menyajikan infor-
masi dalam bentuk table dan keruangan. Salah satu teknologi yang memiliki kemam-
puan tersebut adalah SIG (Sistem Informasi Geografis) dimana system ini mampu
membuat model yang memberikan gambaran, penjelasan dari perkiraan dari suatu kon-
disi faktual. Adapun manfaat adanya SIG untuk pertaniaan terutama bidang tanaman
yang dapat berproduksi optimal yang sesuai dengan kondisi lahan yang ada agar hasil
yang diperoleh memuaskan dan dapat disajikan komoditi ekspor. Manfaat lainnya
adalah mendorong peningkatan produktifitas di sector pertanian di Indonesia, mem-
berikan pedoman bagi para pertaniaan di Indonesia, Meberikan pedoman dan arahan
bagi petani untuk memilih komoditas sehingga kegagalan dan kerugian panen dapat
dihindari.

Secara geografis, Provinsi Sumatra Selatan terletak antara 1 derajat -4 derajat
Lintang Selatan dan antara 102 derajat 106 derajat Bujur Timur dengan luas wilaya
seluruhnya 8.701.400 hektar. Letak provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jambi di
sebelah utara, provinsi dan provinsi Bengkulu sebelah barat. Kondisi sumber daya
hutan 2011 yaitu luas kawan hutan 3.760.662 ha(43
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Luasnya hutan produksi di wilayah Sumatera Selatan menjadi daya tarik tersendiri
bagi para perusahaan terutama yang bergerak dibidang tanaman industri, sehingga
peta informasi penyebaran wilayah kehutanaan Sumatera Selatan akan sangat berman-
faat bagi para perusahaan. Salah satu cara untuk memperkenalkan wilayah hutan Su-
matera Selatan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS) berbasis web
untuk memetakkan penyebaran pengusahaan hutan wilayah Sumatera Selatan. Di-
mana sistem berjalan saat ini dinas kehutanan mendata data-data kepemilikan lahan
yang berasal dari berbagai daerah.

Dari latar belakang yang diatas maka penulis untuk membangun sebuah aplikasi
dengan judul Rancang bangun sistem Informasi geografis wilayah penyebaran tanaman
industri di sumatera selatan berbasis Web”.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang terdiri atas perangkat
keras komputer (hardware), perangkat lunak (software), data geografis dan sumberdaya
manusia (brainware) yang mampu merekam, menyimpan, memperbaharui, menganal-
isis, dan menampilkan informasi yang berefrensi geografis (Jaya, 2002).

Menurut Prahasta (2002), SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digu-
nakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG diran-
cang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena
dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianal-
sis.

Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemam-
puan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis, yaitu masukan, mana-
jemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), analisis dan manipulasi data serta
keluaran. Berdasarkan definisi tersebut, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-
sistem berikut:

1. Data input: sub sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan
data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub sistem ini bertanggung jawab
dalam mengonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke
dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.

2. Data output: sub sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh
atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy
seperti tabel, grafik, dan peta.

3. Data Management : sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun
atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil,
di-update dan diedit.

4. Data Manipulation & Analysis : sub sistem ini menentukan informasi-informasi
yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan
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2.2 Web Engineering

Metode pengembangan yang digunakan adalah Web Engineering. Menurut Press-
man (2011:769) dalam bukunya berjudul Software Engineering:a Practitioners approach
menerangkan bahwa Web engineering adalah proses yang digunakan untuk membuat
aplikasi web berkualitas tinggi. Rekayasa web bukanlah tiruan sempurna dari rekayasa
perangkat lunak, tetapi meminjam banyak konsep dasar rekayasa perangkat lunak,
menekankan kegiatan teknis dan manajemen yang sama. Proses dalam web engineer-
ing dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1: Diagram Web Engineering

3 ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Desain

3.1.1 Desain UML

UML (Unified Modeling Language) adalah pendekatan terstruktur memiliki tool-
tool perancangan yang di kenal secara luas serta menjadi standar umum

3.1.2 Activity Diagram

3.1.3 class

4 PEMBAHASAN

4.1 Halaman Utama

Halaman utama merupakan halaman yang ditampilkan saat website diakses. Pada
halaman ini terdapat menu-menu dan informasi tentang kehutanan dan tanaman in-
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Gambar 2: Use Case Diagram

Gambar 3: Activity Diagram

dustri yang akan mengarahkan kehalaman-halaman lain. Menu-menu tersebut antara
lain home, profil kehutanan, kontak, struktur organisasi, informasi dan peta kawasan
hutan. Halaman ini ditampilkan seperti pada gambar 5

4.2 Halaman Geografis Kawasan Hutan

halaman ini yang merupakan halaman Peta Geografis Kawasan Hutan Wilayah
Sumatera Selatan. Telihat seperti pada gambar 7 dibawah ini.
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Gambar 4: Class Diagram

Gambar 5: Halaman Utama

4.3 Halaman Peta Geografis Sumatera Selatan

Halaman ini menampilkan data wilayah kehutanan suatu kabupaten. Dimana pada
peta tersebut terdapat wilayah yang telah diarsir yang menandakan hutan di wilayah
tersebut telah dimanfaatkan oleh suatu perusahan yang telah memilki izin. Selain itu
halaman ini juga menampilkan data kehutanan suatu kabupaten. Terlihat seperti pada
gambar 8 dibawah ini

4.4 Halaman Login User

Halaman login user ini digunakan untuk mengakses menu-menu admin sebagai
penginput data dan informasi yang terdapat pada website. Halaman login user hanya
bisa diakses oleh admin. Jika login berhasil maka akan menampilkan menu-menu peng-
inputan data seperti pada gambar 9 dibawah ini.
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Gambar 6: Halaman Peta Sumatera Selatan

Gambar 7: Peta Geografis Sumatra Selatan

4.5 Halaman Pengolahan Data Perizinan

Halaman pengolahan data perizinan digunakan untuk menambah, mengubah dan
menghapus data prizinan. Halaman perizinan diguanan untuk mendata perizinan se-
tiap perusahaan yang telah memanfaatkan wilayah hutan disuatu kabupaten atau kota.
Pada halaman ini di inputkan wilayah, bentuk izin, pemilik, nomor, luas dan tanggal
penggunaan seperti pada gambar 13 dibawah ini.
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Gambar 8: Halaman Login User

Gambar 9: Halaman Pengelolaan Perizinan

5 KESIMPULAN

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah program aplikasi Sistem Informasi Geografis
yang memberikan informasi penyebaran tanaman industri di wilayah sumatera
selatan.

2. Sistem ini memberikan kemudahan dalam penginputan data peta, informasi wilayah
dan perizinan.

3. Sistem ini Untuk mempermudah perusahaan terutama yang bergerak dibidang
tanaman industri, dalam mengetahui peta informasi penyebaran wilayah ke-
hutanaan Sumatera Selatan.
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6 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan
antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan program aplikasi yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan pada Di-
nas Kehutanan Sumatera Selatan.

2. Belum adanya data peta pemetakaan wilayah dari dinas kehutanan sumatera
selatan menyebabkan Informasi yang ditampilkan kurang optimal.

3. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu adanya evaluasi secara rutin se-
hingga dapat dilihat apakah perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan kembali
atau perlu dikembangkan lagi.
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Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin cepat, di-
mana hampir setiap kebutuhan manusia membutuhkan informasi. Customer Re-
lationship Management (CRM) yang merupakan suatu usaha perusahaan untuk
berkonsenstrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi
dengan pelanggan baik melalui telepon,dan sms, masukan di situs guna menam-
bah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Wisma
Grand Kemala, salah satunya satunya ialah dengan memberikan kemudahan dalam
melakukan reservasi secara online dimanapun dan kapanpun. Diharapakan nantinya
pihak wisma mendapatkan keuntungan jangka panjang dengan adanya sistem reser-
vasi online tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem infor-
masi Customer Relationship Management. Metode pengembangan sistem meng-
gunakan metode prototype yang terdiri dari pengumpulan kebutuhan, membangun
prototyping, evaluasi protoptyping, pengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi
sistem, menggunakan sistem. Dari hasil sistem informasi yang dibuat, diharapkan
sistem yang baru ini mampu meningkatkan kualitas layanan dan loyalitas pelanggan
sehingga bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wisma Grand Kemala adalah wisma yang hampir sama dengan hotel berbintang
tiga. Wisma Grand Kemala harus bisa menangani masalah seperti tenaga kerja front
desk yang harus terus menerus berada di tempat untuk menangani reservasi dan juga
check-in, ketersediaan kamar yang terkadang tidak menentu kerena informasi ketersedi-
aan kamar penginapan tidak tersalur dengan cepat kepelanggan. Lalu ketika pelanggan
menelpon untuk reservasi, staf front desk juga harus memeriksa buku reservasi secara
manual. Keempat, ketika ada promo dari pihak penginapan, pelanggan tidak menge-
tahui kapan promo berlaku dan berakhir. Oleh karena itu maka perlu diterapkan su-
atu strategi yang lebih baik dengan cara membuat Sistem Informasi Reservasi berbasis
CRM (Costumer Relationship Management) pada Wisma Grand Kemala Palembang.
Dengan sistem informasi bebasis CRM, maka diharapkan akan terjalin relasi yang lebih
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kuat diantara perusahaan dan pelanggan, dan pada gilirannya sedikit demi sedikit loy-
alitas pelanggan dapat terbangun.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas,
yaitu antara lain:

1. Bagaimana CRM bisa menangani hubungan antara perusahaan dengan pelang-
gannya dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan di mata
para pelanggannya?

2. Bagaimana membuat website, dimana wisma sebagai media informasi dan pen-
gunjung website dapat melakukan reservasi dan mendapat info dengan mudah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terperinci sehingga tidak menyimpang dari
permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi lingkup peneli-
tian pada:

1. Sistem informasi yang dibuat terdiri dari informasi kamar yang tersedia dan
promo wisma.

2. Sistem informasi ini hanya bisa melakukan reservasi kamar dan mendapatkan
konfirmasi melalui email.

3. Sistem informasi ini bisa mengirimkan broadcast SMS untuk mengirimkan infor-
masi seputar promo atau event yang ada di Wisma Grand Kemala Palembang
kepada member yang sebelumnya sudah pernah memndaftar menjadi member di
WGKP.

2 Tujuan dan Manfaat

2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
Merancang suatu website dimana pelanggan dapat mengetahui ketersediaan kamar

dan melakukan reservasi secara online kapanpun dan dimanapun.

2.2 Manfaat

1. Meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.

2. Penginapan mampu memberikan informasi secara up to date kepada tamu peng-
inapan sehingga hubungan pelanggan dan perusahaan terjalin dengan baik.

3. Dengan tersedianya website yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja,
pelanggan dapat mengakses informasi dan juga melakukan reservasi kepada Wisma
Grand Kemala.
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3 LANDASAN TEORI

3.1 Sistem Informasi Reservasi

Pemesanan dalam bahasa Inggris adalah Reservation yang berasal dari kata to
reserve yaitu menyediakan atau mempersiapkan tempat sebelumnya. Sedangkan reser-
vation yaitu pemesanan suatu tempat fasilitas. Jadi secara umum reservation yaitu
pemesanan fasilitas yang diantaranya akomodasi, meal, seat pada pertunjukan, pesawat
terbang, kereta api, bus, hiburan, night club, discoutegue dan sebagainya Suartana,
(1987). Sehingga sistem informasi reservasi merupakan suatu sistem yang mengelola
data pemesanan fasilitas dan menyajikan informasi fasilitas pada waktu tertentu

3.2 Customer Relationship Management

CRM adalah suatu strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan customer
yang mengutungkan bagi perusahaan. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan kon-
sumen saat ini untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik sehingga terbentuk
suatu relasi baik yang akan memuaskan konsumen.

3.3 Gammu

Gammu adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai
fungsi pada handphone, modem dan perangkat sejenis lainnya. Fungsi-fungsi yang
dapat dikelola oleh Gammu antara lain adalah fungsi nomor kontak (Phonebook) dan
fungsi SMS.

3.4 Pemodelan Proses

Pemodelan proses (Modelling Process) adalah teknik mengelola dan mendokumen-
tasikan striktur dan aliran data melalui proses sistem dan atau logika, kebijakan, dan
prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem (Whitten, 2006: 326). Dalam
hal ini penulis menggunakan model proses seperti Data Flow Diagram (DFD).

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sis-
tem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan
fisik dimana data tersebut mengalir (misal lewat telepon, surat dan sebagainya) atau
lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (misalnya file kartu, microchip,
hard disk, tape, disket dan lain sebagainya). DFD merupakan alat yang digunakan
pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur (Structured Analysis Design).
(Jogiyanto 2005:700 ).

3.5 Pemodelan Data

Pemodelan data (data modelling) sebagai teknik untuk mendefinisikan persyaratan
bisnis untuk sebuah database hal ini dikarenakan suatu model sistem memainkan per-
anan penting dalam pengembangan sistem. Konsep pemodelan data akan digambarkan
menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan be-
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berapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang
dideskripsikan oleh data tersebut (Whitten, 2006:281).

Komponen-komponen Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebagai berikut:

1. Entity set merupakan simbol utama dari Entity Relationship Diagram dan ser-
ing disebut entity. Entity adalah apa saja, nyata abstrak dimana dimana data
tersimpan atau dimana terdapat data, entity diberi nama dengan kata benda.

2. Atribut adalah sifat atau karakteristik dari tiap entity maupun relationship. Mak-
sudnya atribut adalah suatu yang menjelaskan apa yang sebenarnya yang dimak-
sud dengan entity ataupun relationship.

3. Relationship set hubungan alamiah yang terjadi antar entity, hubungan antara
entity dapat dengan cepat diketahui setelah entity ditemukan. Relationship
adalah hal yang sangat penting karena menunjukan hubungan yang terjadi antara
entity.

4. Link yaitu Garis sebagai penghubung antara himpunan, relasi dan himpunan
entitas dengan atribut.

3.6 Teknologi Basis Data

Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung (interrelated data) yang disim-
pan secara bersama-sama pada suatu media, tanpa mengatap satu sama lain atau tidak
perlu suatu kerangkapan data (kalaupun ada maka kerangkapan data tersebut harus
seminimal mungkin dan terkontrol (controlled redundancy), data disimpan dengan cara-
cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan/atau ditampilkan kembali, data dapat
disimpan tanpa mengalami ketergantungan dengan program yang akan menggunakan-
nya, data disimpan sedemikian rupa sehingga proses penambahan, pengambilan dan
modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol (Sutanta, 2004:18).

3.7 PHP

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa server-
side script dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP
merupakan perangkat lunak open-source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis
serta dapat diunduh secara bebas dari situs resminya (Kasiman, 2006:2).

3.8 MySQL

MySQL (My Srukture Language) adalah sebuah program pembuat database yang
bersifat open source, kita ingat dengan sistem operasi handal keturunan Unix, yaitu
Linux. MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux. Karena sifatnya
yang open source, dia dapat dijalankan pada semua platform baik windows maupun
Linux. Selain itu, MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat
jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User (Banyak Pengguna). Saat
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ini database MySQL telah digunakan hampir oleh semua progamer database, apalagi
dalam pemrograman web (Nugroho (2004:29)

MySQL ialah server basis data yang mampu menampung sampai ratusan gigabyte
record. Dengan kemampuan tersebut, aplikasi yang anda buat akan semakin berdaya
guna jika digabungkan dengan PHP. Selain itu yang paling penting ialah biaya yang
dibutuhkan untuk menggunakan PHP dan MySQL adalah gratis, artinya Anda dapat
menggunakan, meng-install, dan mendistribusikan tanpa harus membayar lisensi. Se-
lain itu Anda juga dapat membaca manual lengkap tentang PHP atau juga tentang
MySQL (Pramono, 2004:3).

3.9 Website

Pengertian website atau World Wide Web (WWW) menurut World Wide Web Con-
sortium (W3C) dalam Lenny (2004:5) adalah keseluruhan dari informasi yang dapat
di akses dijaringan, perwujudan dari ilmu pengetahuan manusia.

Pendapat lainnya Hardjito (2002:1) mengatakan WWW yaitu: Merupakan kumpu-
lan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai
server diseluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format Hyper-
text Markup Language (HTML) memungkinkan terjadinya koneksi (link) dokumen yang
lainnya atau dari dokumen yang satu dengan bagian dokumen yang lainnya, baik dalam
bentuk teks, visual, dan lain lain.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa WWW bersifat multime-
dia karena merupakan kombinasi dari teks, foto, grafika, audio, animasi, dan video,
informasi yang disuguhkan berupa perwujudan ilmu pengetahuan manusia.

4 ANALISIS DAN DESAIN

4.1 Analisis

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui masalah dan
mengidentifikasi semua kebutuhan Sistem Informasi Reservasi Berbasis Customer Re-
lationship Management guna membantu memberuntuk mendapatkan informasi tentang
promo Wisma Grand Kemala.

4.1.1 Masalah

Pada Wisma Grand Kemala Palembang belum terdapat sistem informasi yang dapat
memberikan layanan reservasi secara online dan mendapatkan informasi tentang promo
yang ada di wisma. Sistem Informasi yang dapat memberikan membantu tamu dalam
mereservasi kamar secara online dengan melihat lebih dekat fasilitas dari Wisma.

4.1.2 Mengidentifikasi Kebutuhan

Dalam pembuatan sistem ini terdapat berbagai kebutuhan guna membangun sistem
ini, kebutuhan tersebut berupa data sekunder, data kamar, harga kamar dan jenis
kamar.
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4.2 Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan sementara yang berfokus pada penyajian
kepada pelanggan. Perancangan yang dibuat berupa rancangan proses, rancangan
input dan output.

4.2.1 Data Flow Diagram

Gambar 1: Diagram Konteks

Gambar 2: Diagram DFD Level 0

4.3 Pembahasan

Sistem informasi Reservasi CRM ini antar muka berdasarkan hak akses, yakni tamu.
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4.3.1 Halaman login

Gambar 3: Halaman Login Publik

Tamu bisa melihat fasilitas kamar yang tersedia di website. Namun untuk melakukan
pemesanan, tamu harus login terlebih dahulu. Jika belum terdaftar maka tamu harus
mengkilik sign up.

4.3.2 Halaman pendaftaran

Gambar 4: Halaman Pendaftaran
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Tampilan halaman pendaftaran akan muncul ketika tamu mengkilik Sign up, yang
apabila sudah terdaftar maka tamu bisa melakukan pendaftaran.

4.3.3 Halaman pemesanan

Gambar 5: Halaman Pemesanan

Setelah tamu berhasil melakukan pendaftaran tamu, maka tamu bisa login ke web-
site dengan data yang sudah dimasukan. Dan akan muncul gambar seperti berikut
untuk melakukakn pemesanan.

4.3.4 Halaman data pemesanan

Tampilan data pemesanan merupakan tampilan data yang sudah tamu booking.

5 KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Sistem
Informasi Reservasi Berbasis CRM pada Wisma Grand Kemala Palembang ini dapat
membantu pihak wisma dalam memberikan informasi-informasi kepada pelanggan men-
genai promo dan informasi lainnya. Sistem Informasi Reservasi Berbasis CRM pada
Wisma Grand Kemala Palembang yang dikembangkan dengan website CRM ini dapat
dijadikan sebagai alternatif peningkatan kualitas pelayanan dari pelayanan tamu yang
telah ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneltian dan pengembangan dapat disarankan beberapa hal se-
bagai berikut:

1. Dengan CRM ini wisma dapat lebih mudah untuk mengelola informasi pelang-
gan sebagai alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu dengan cara
memberikan layanan kepada pelanggan yang spesifik.
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2. Menerapkan sistem yang baru melalui proses uji coba dan adaptasi dari sistem
yang lama ke sistem yang baru untuk mengetahui peningkatan proses reservasi.

3. Saran bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik ini adalah sitem masih
bisa dikembangkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada sesuai den-
gan wismanya, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan proses
bisnis yang dapat merubah beberapa bagian dalam sistem ini.
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Abstrak

CV. Mediatama Gemilang merupakan salah satu distribusi buku yang ada di Kota
Palembang, pendistribusian buku pada saat ini dilakukan hanya pada wilayah Kota
Palembang melalui marketing untuk pendistribusiannya ke wilayah yang ditetapkan
oleh perusahaan CV. Mediatama Gemilang. Salah satu metode persediaan barang
adalah Distribution Requirement Planning (DRP). Metode ini untuk menangani pen-
gadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi multi eselon. Metode ini menggu-
nakan demand independent, dimana dilakukan peramalan untuk memenuhi struktur
pengadaannya.. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dikembangkan suatu sis-
tem informasi yang didukung oleh software yang dirancang khusus sebagai alat bantu
sehingga laporan yang benar-benar akurat dengan proses pengolahan data yang cepat
dan efisien. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu
sistem informasi pengolahan data distribusi buku dengan menggunakan aplikasi pem-
rograman hypertext preprocessor (PHP). Berdasarkan uraian di atas, penulis men-
gangkat topik penelitian ini dengan judul Sistem Informasi Distribusi Buku Pada
CV. Mediatama Gemilang Menggunakan Metode Distribustion Requirement Plan-
ning (DRP).

1 PENDAHULUAN

CV. Mediatama Gemilang merupakan salah satu distribusi buku yang ada di Kota
Palembang, pendistribusian buku pada saat ini dilakukan hanya pada wilayah Kota
Palembang melalui marketing untuk pendistribusiannya ke wilayah yang ditetapkan
oleh perusahaan CV. Mediatama Gemilang. Salah satu metode persediaan barang
adalah Distribution Requirement Planning (DRP). Metode ini untuk menangani pen-
gadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi multi eselon. Metode ini menggu-
nakan demand independent, dimana dilakukan peramalan untuk memenuhi struktur
pengadaannya.. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem
informasi yang didukung oleh software yang dirancang khusus sebagai alat bantu se-
hingga laporan yang benar-benar akurat dengan proses pengolahan data yang cepat dan
efisien. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem
informasi pengolahan data distribusi buku dengan menggunakan aplikasi pemrograman



304

hypertext preprocessor (PHP). Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat topik
penelitian ini dengan judul Sistem Informasi Distribusi Buku Pada CV. Mediatama
Gemilang Menggunakan Metode Distribustion Requirement Planning (DRP).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi distribusi
buku pada CV. Mediatama Gemilang menggunakan metode DRP. Supaya dapat menge-
tahui persediaan dan distribusi barang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya sistem informasi distribusi buku pada CV. Mediatama Gemilang
menggunakan metode distribustion requirement planning (DRP) dalam pendis-
tribusian barang, agar mengetahui jumlah kebutuhan bersih (netting), menge-
tahui pesanan optimal untuk setiap individual (lotting) dan mengetahui kebu-
tuhan kotor (explosion).

2. Dengan menggunakan metode distribustion requirement planning (DRP) dapat
mengelola persediaan terutama pada bidang pengiriman. Sehingga pengiriman
persediaan kepada pelanggan pun dapat dilakukan dengan efektif dan juga da-
pat melakukan penghematan biaya logistik melalui perencanaan kapasitas trans-
portasi dan penugasan pengiriman.

Penelitian ini dilakukan pada CV. Mediatama Gemilang yang beralamat jalan RW.
Monginsidi No.19 RT. 01 RW.01 Palembang dan penelitian dilakukan pada bulan Ok-
tober 2013 sampai dengan Februari 2014.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Distribution Requirement Planning (DRP)

Distribution Requirement Planning adalah suatu metode untuk menangani pen-
gadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi multi eselon. Metode ini menggu-
nakan demand independent, dimana dilakukan peramalan untuk memenuhi struktur
pengadaannya. Banyaknya level yang ada dalam jaringan distribusi, semoga meru-
pakan variabel yang dependent level yang langsung memenuhi konsumen.

Menurut Vincent Gaspersz (2004), ada empat langkah utama harus diterapkan satu
per satu pada setiap item. Langkah langkah tersebut adalah :

1. Netting
Netting adalah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih
yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan perse-
diaan.

NR = (GR + SR)(SS + POH) (1)

Keterangan:
NR = Net Requirement
GR = Gross Requirement
SS = Safety Stock
SR = Schedule Receipts
POH = Projected On Hand
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2. Lotting
Lotting adalah suatu proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan optimal
untuk setiap item secara individual didasarkan pada kebutuhan bersih yang telah
dilakukan.

POH = (POH + SR + POR)(GR) (2)

Keterangan:
POH = Projected On Hand
SR = Schedule Receipts
POR = Planned Order Release
GR = Gross Requirement

3. Offsetting
Langkah ini bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan ren-
cana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih.

POR = PORmasukPORkeluar (3)

untuk tiap periode dihitung tiap bulan.
Keterangan:
PORkeluar = Planned Order Release
PORmasuk = Planned Order Receipts

4. Explosion
Proses explosion adalah proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat jaringan
distribusi yang lebih rendah. Hasil dari POR menjadi GR pada tiap periode.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Rekayasa dan Permodelan Sistem

Dalam perekayasaan dan pemodelan pada tahap ini menggunakan unified modeling
language (UML) seperti use case diagram dan activity diagram.

Use case Diagram (UCD) menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem infor-
masi distribusi buku pada CV. Mediatama Gemilang menggunakan metode Distribus-
tion Requirement Planning (DRP) dan siapa yang berinteraksi dengan sistem.

Use case diagram diatas menjelaskan tentang aktor marketing yang melakukan login
dengan benar akan mengelolah data seperti memasukan distribusi buku dan melihat
data marketing. Aktor Pemasok setelah melakukan login dengan benar maka akan
melakukan pendataan pengiriman buku dan melihat data pemasok itu sendiri. Sedan-
gkan admin yang mendata memasukan data marketing, data buku, pemesanan, stok
buku, pemasok dan melihat DRP. Aktor pimpinan melakukan login untuk mengkon-
firmasi pemesanan.

Class diagram pada distribusi buku pada CV. Mediatama Gemilang menggunakan
metode Distribustion Requirement Planning (DRP) yaitu:
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Gambar 1: Use Case Diagram

3.2 Rekayasa dan Permodelan Sistem

1. Tabel Pimpinan
Tabel pimpinan merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pimp-
inan yang terdiri dari id pimpinan, nama, user name, password.

2. Tabel Pemasok
Tabel pemasok merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pemasok
yang terdiri dari kd pemasok, nm pemasok, alamat, telp.

3. Tabel Buku
Tabel buku merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data buku yang
terdiri dari kd buku, Judul buku, pengarang, penerbit, jml buku, harga, thn buku.

4. Tabel Pemesanan
Tabel pemesanan merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data peme-
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Gambar 2: Class Diagram

sanan yang terdiri dari kd pesan, tgl pesan, kd pemasok, kd buku, jml buku,
total bayar, status

5. Tabel Admin
Tabel admin merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data admin yang
terdiri dari username, password.

6. Tabel Pengiriman
Tabel pengiriman merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pen-
giriman yang terdiri dari kd kirim, tgl kirim, kd marketing, kd buku, jml buku,
total bayar, tujuan kirim

7. Tabel Marketing
Tabel marketing merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data mar-
keting yang terdiri dari kd marketing, nm marketing, alamat, telp.

8. Tabel Persediaan
Tabel persediaan merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data perse-
diaan yang terdiri dari id persediaan, kd buku, periode, jml buku, total persediaan.

3.3 Hasil dari Distribution Requirement Planning

Distribustion Requirement Planning (DRP) merupakan halaman berfungsi untuk
menampilkan Distribustion Requirement Planning (DRP), tampilannya seperti gambar
dibawah ini.

4 SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan sudah diuraikan dalam
sistem informasi distribusi buku pada CV. Mediatama Gemilang menggunakan metode
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Gambar 3: Halaman Distribustion Requirement Planning (DRP)

Distribustion Requirement Planning (DRP), maka penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi distribusi buku pada CV. Medi-
atama Gemilang menggunakan metode Distribustion Requirement Planning (DRP).

2. sistem informasi distribusi buku pada CV. Mediatama Gemilang menggunakan
metode Distribustion Requirement Planning (DRP) dapat digunakan secara op-
timal dan untuk memaksimalkan pendistribusian barang.
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Abstrak

Abstract : OLAP adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisis terhadap data
yang terdapat di dalam media penyimpanan data (database) dan kemudian membuat
laporannya sesuai dengan permintaan user. Untuk tujuan tersebut data yang berupa
informasi dibuat dalam format khusus dengan memberikan group terhadap data.Hal ini
dinamakan model kubus.Dilihat dari tujuannya, OLAP menampilkan data dalam sebuah
table yang dinamis, yang secara otomatis akan meringkas data ke dalam beberapa irisan
data yang berbeda dan mengizinkan user untuk secara interaktif melakukan perhitungan
serta membuat format suatu laporan.Tool untuk membuat laporan tersebut adalah tabel itu
sendiri, yaitu dengan melakukan drag terhadap kolom dan baris. User dapat mengubah
bentuk laporan dan menggolongkannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user, dan
OLAP Engine secara otomatis akan mengkalkulasi data yang baru.

Keyword : UsingClusteringMethods, On-Line Analytical Processing, implementation
Model

1. Pendahuluan
STMIK MURA Adalah Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal didirikan dengan Akte Notaris No.15 tahun
1999 dan turunannya No. 01 tanggal 04 Juli 2007 yang di prakarsai oleh Sardiyo. Adapun tujuan dari
Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal adalah untuk turut serta secara aktif membantu Pemerintah dalam
melaksanakan program pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Clustering atau Clusterisasiadalah salah satu alat bantu pada data miningyang Bertujuan
mengelompokkan obyek – obyek ke dalam cluster-cluster. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan
obyek-obyek data yang  similar satu sama lain dalam cluster yang sama dan dissimilar terhadap obyek-
obyek yang berbeda cluster. Obyek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih cluster sehingga
obyek-obyek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan
lainnya.

1.1 Tujuan Penelitian
Bagaimana mengoptimalkan data base menggunakan Online Analytical Processing (OLAP) di STMIK
MURA.ModelImplementasiOn-line AnlyticalProcessing(OLAP)yangbaik,dapatmemenuhikebutuhan
penggunadalampengambilan  keputusansertaanalisisPeminatanmahasiswa  baru   masing - masing
program   studi   berdasarkan   periodegelombang  pendaftaran, menggunakan metode cluster misalnya
menganalisa  banyaknya peminat yang mendaftar   sebagai   calon  mahasiswa baru pada kurun waktu
tertentu padaSTMIK MURA Lubuklinggau.
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1.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1) Menambah bekal pengetahuan wawasan penulis yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam

penelitian berikutnya.
2) Diharapkan dengan adanya model OLAP dapat digunakan sebagai alat bantuuntuk menganalisis data
mahasiswa baru(PMB)pada STMIK MURALubuklinggau,sehingga model OLAP dapat dipakai untuk
menganalisis data mahasiswa baru agar dapat digunakan sebagai salah satu cara pengambilan keputusan.

1.3 Keterbatasan Penelitian
Pembatasan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Dengan membuat Model ImplementasiOn-line AnlyticalProcessing(OLAP) yang
baik,dapatmemenuhikebutuhan pengguna Dalampengambilan  keputusansertaanalisisPeminatan
mahasiswa  baru   masing - masing   program   studi   berdasarkan   periode  gelombang  pendaftaran,
misalnya   menganalisa  banyaknya peminat yang  mendaftar   sebagai calon  mahasiswa baru pada
kurun waktu tertentu padaSTMIK MURA Lubuklinggau.

2. Adapun data     yang    digunakan  adalah    data   yang  berkaitan   dengan           penerimaan
mahasiswa baru pada tahun 2009-2013

2.Analisis Sistem

2.1 Data Mining

Data Mining merupakan suatu prosess penjelajahan otomatis untuk mendapatkan informasi berguna
untuk repositori data. Data  Mining bagian yang terintegrasi dari Knowledge Discovery In Databases
(KDD), berikut adalah gambaran prosesKnowledge Discovery In Databasesdalam mentranformasi data
mentah menjadi informasi yang berguna seperti pada Gambar 4.1

Gambar 1 Tahapan Knowledge Discovery In Databases

Tahap-tahap detail pada Knowledge Discovery In Databases:

1. Seleksi adalah proses penyeleksian atau segmentasi data menurut beberapa kriteria.
2. Preprocessing adalah proses pembersihan data, dimana informasi yang tidak dibutuhkan dibuang.
3. Tranformasi adalah proses tranformasi sehingga data menjadi berguna dan dapat ditelusuri.
4. Data Mining adalah mengesktrak data untuk menemukan pola-pola atau trend tertentu pada data.
5. Interpretasi dan Evaluasi adalah pola-pola diidentifikasi sistem lalu diinterpretasikan sebagai

pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.



311

2.2 Tahapan-Tahapan analisis statistik

Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut
kelas-kelas atau kategori tertentu. Dikenal dua bentuk distribusi frekuensi menurut pembagian kelasnya,
yaitu distribusi frekuensi kualitatif (kategori) dan distribusi frekuensi kuantitatif (bilangan).Pada
distribusi frekuensi kualitatif pembagian kelasnya didasarkan pada kategori   tertentu  dan  banyak
digunakan   untuk   data   berskala  ukur  nominal. Sedangkan kategori kelas dalam tabel distribusi
frekuensi kuantitatif, terdapat dua macam, yaitu kategori data tunggal dan kategori data berkelompok
(bergolong).Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan
menurut kelas-kelas atau kategori tertentu.
Penyusunan distribusi frekuensi nilai statistika dari Jumlah Mahasiswa Baru dari Tahun2009-2013,
dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun 2009 jumlah mahasiswa 237 orang.
2. Tahun 2010 jumlah mahasiswa 332 orang.
3. Tahun 2011 jumlah mahasiswa 264 orang.
4. Tahun 2012 jumlah mahasiswa 466 orang.
5. Tahun 2013 jumlah mahasiswa 477 orang.

Dari data jumlah mahasiswa diatas, langkah selanjutnya data tersebut di olah menggunakan analisis
statistic dengan program SPSS. Adapun langkahnya sebagai berikut :

1. Buka program SPSS 17
2. Buat variabel view dengan rincian data responden (mahasiswa) yaitu             asal wilayah, social

ekonomi, jenis kelamin dan jurusan, seperti gambar     dibawah ini :

Gambar 2 Tahapan responden mahasiswa

Kemudian data view dari analisis ke empat kategori, seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 3data view dari analisis

3. Kemudian data hasil yang di input kedalam SPSS, seperti data dibawah ini :

Gambar 4data hasil yang diinput kedalam SPSS

4. Setelah mengklik analisis, lalu data seperti asal wilayah, social ekonomi,     jenis kelamin dan
jurusan dipindahkan ke sebelah kanan, seperti gambar         di bawah ini :

Gambar 5analisis dari asal wilayah,social ekonomi, jenis kelamin,jurusan

5. Kemudian Klik Continue kemudian Ok. Maka akan terlihatoutputseperti berikut :

Gambar6Output dari statistik

2.3 Gambaran Responden
Analisis deskriftif dimaksudkan untuk menginterprestasikan, distribusi frekuensi jawaban responden
dengan tujuan untuk mendeskripsikan promosi dan kualtias pelayanan karyawan / staf terhadap
mahasiswa baru yang mendaftar pada STMIK MURA Lubulinggau. Berdasarkan data lapangan yang
diperoleh dalam penelitian ini yang menjadi populasi atau sample yang diambil beradasarkan Asal
wilayah, Sosial ekonomi, Jenis kemalin dan Jurusan dari tahun 2009 -2013



313

2.3.1. Sample Data Tahun 2009
a. Asal Wilayah

Table 1 asal wilayah Responden

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid Musi Rawas 94 39.7 39.7 39.7

Lubuklinggau 143 60.3 60.3 100.0

Total 237 100.0 100.0

Sumber : hasil pengolahan Data, Tahun 2009

Dari table 1 menunjukan bahwa sebagian besar responden yang menjawab kuisioner berdasarkan asal
wilayah untuk  musi rawas 94 orang atau sebesar 39,7 % dan selebihnya adalah responden berdasarkan
asal wilayah lubuklinggau berjumlah 143 orang atau sebesar 60,3 %. Ini disebabkan yang paling banyak
asal wilayah lubuklinggau karena kampus STMIK MURA berada di wilayah kota lubuklinggau

b. Sosial Ekonomi
Table 2 Sosial Ekonomi Responden

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid Petani 37 15.6 15.6 15.6

PNS 93 39.2 39.2 54.9

Karyawan Swasta 60 25.3 25.3 80.2

Dagang 47 19.8 19.8 100.0

Total 237 100.0 100.0

Sumber: hasil pengolahan  Data pada tahun 2009

Dari table 2 menunjukan bahwa sebagian besar responden yang menjawab kuisioner berdasarkan  dari
golongan Petani sebanyak 37    atau sebesar 15,6 %, dari golngan PNS sebanyak 93 atau sebesar 39,2 % ,
Karyawan Swasta sebanyak 60 atau sebesar  23,3%, dan Dagang sebanyak 47 atau sebesar 19,8 %. Rata
–rata pekerjaan orang tua mahasiswa dilubuklinggau kebanyakan dari golongan PNS
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C. Jenis Kelamin

Table 3 Jenis Kelamin Responden

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid Laki-laki 137 57.8 57.8 57.8

Perempuan 100 42.2 42.2 100.0

Total 237 100.0 100.0

Sumber: hasil pengolahan  Data pada tahun 2009

Dari table 3 menunjukan bahwa sebagian besar responden yang menjawab kuisioner berdasarkan  jenis
kelamin laki-laki sebanyak 77 orang atau sebesar 57,8 % dan selebihnya adalah responden yang berjenis
kelamin perempuan sebanyak 100 orang atau sebesar 42,2 %. dikarenakan jurusan komputer  minatnya
kebanyakan laki-laki.

D. Jurusan

Table 4 Jurusan Responden

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid Teknik Informatika 106 44.7 44.7 44.7

Sistem Komputer 62 26.2 26.2 70.9

Sistem Informasi 69 29.1 29.1 100.0

Total 237 100.0 100.0

Sumber: hasil pengolahan  Data pada tahun 2009

Dari table 4 menunjukan bahwa sebagian besar responden yang menjawab kuisioner berdasarkan
Jurusan Teknik Informatika sebanyak 106 orang atau sebesar 44,7 %, Sistem Komputer sebanyak 62
orang atau sebesar 26,2% dan Jurusan Sistem Informasi sebanyak 69 orang atau sebesar 29,1 %. Kalau
dilihat dari minatnya dari ketiga jurusan tersebut   mahasiswa dari kota lubuklinggau kebanyakan
mengambil jurusan  teknik informatika

Dari hasil analisis histogram tersebut maka data Penerimaan Mahasiswa Baru dari tahun 2009-2013
dapat    disimpulkan    seperti     gambar grafik   trend analysis  dibawah ini
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Gambar 7 trend analysis  PMB  2009-2013

3.    Simpulan

Dari hasil, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan
adalah sebagi berikut:

1. Keunggulan Perangkat Lunak

a. Dengan adanya Model implementasi OLAP menggunakanan metode clustering sebagai media untuk
membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan dalam penyeleksian calon penerimaan
mahasiswa baru.

b. Keputusan Penentuan penerimaan mahasiswa baru ditentukan berdasarkan Asal wilayah, Sosial
ekonomi, Jenis kemalin dan Jurusan penilaian ini dapat dipertanggung jawabkan dengan dukungan
dari pengelompokkan yang dilakukan dengan metode Clustering

2. Kekurangan Perangkat lunak
Model implementasi penerimaan mahasiswa baru ini banyak memiliki kekurangan, selanjutnya
mudah-mudahan dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya sebagai bentuk perbaikan atas
kekurangan yang ada.

4. Reperensi

a.Stela Paskarina danMewati Ayub :Teknologi OLAP Untuk Departemen Kesehatan PT Ateja Multi
Industri, jurnal infomatika desember 2010
b. Budi Santosa , Dessyanto Boedi ,dan MarkusPriharjanto : Analisa Data Transaksional Pada E-

Commerse Dengan Teknologi OLAP (On-Line Analytical Process), jurnal UPN “veteran”
Yogyakarta2 juli 2011
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Abstrak

Abstrak In the word trade, the accuracy of the information is needed, especially
information about the selling price, cost of goods sold and the remaining inventory in the
system of seles administration for the accuracy of this information affect the company’s
customer relations and seles administrasi system of the company itself. Accurancy of
information for cunsumers aims to meet consumer needs will be specific information for
exampel, while product prices for the company itself aims to find out whether seles
administration system running well.

The lack of accurancy of information generated from the seles administration system may
lead to consumer dsappointment and caused the company not to take a with accurate and
quick decisions such as decisions to receive customers orders. In this era of globalization
and today’s technology, computer use is as an information technology tool that is needed
to exsist and almost every aspect of life.

Primadona Apotec Located in palembang this requires an aplication system, in order to
perform data collection an drug seles to customers or consumers. Where frequent errors to
ward the cashier who served in the long record in the seles of drugs, for exampel : one
giving the price. Based on the data that will be in the process of becomeing an information
system that can support support the smooth processing of sales data. The software is built
using Microsoft SQL Server 2000 For database and Microsoft Visual Basic 6.0 as is tool.

Keyword : Computerized System, Apotec

1. Pendahuluan

Berkembangnya informasi dan komputer pada era globalisasi ini mengalami kemajuan yang sangat
pesat. Hal ini berpengaruh pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Karena hampir dari setiap aktifitas
kehidupan tidak terlepas dari peralatan muktahir dan modern. Komputerisasi pada saat ini sangat
berpengaruh disegala berbagai kehidupan, baik dibidang kehidupan, baik dibidang politik, pendidikan,
maupun ekonomi khususnya dibidang perdagangan.

Pada dunia perdagangan, keakuratan iformasi sagatlah dibutuhkan, terutama mengenai informasi
mengenai harga jual, harga pokok penjualan dan sisa persediaan dalam sistem administrasi penjualan.
Karena keakuratan informasi-informasi tersebut mempengaruhi hubungan perusahaan terhadap
konsumen serta sistem administrasi penjualan pada erusahaan itu sendiri. Keakuratan informasi bagi
konsumen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan informasi tertentu misalnya, harga
produk sedangkan untuk perusahaan itu sendiri bertujuan mengetahuai apakah sistem administrasi
penjualan berjalan dengan baik.

Ketidak akuratan informasi yang dihasilkan dari sistem administrasi penjualan dapat menimbulkan
konsumen kecewa serta menyebabkan perusahaan tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat
dan cepat, misalnya keputusan menerima pesanan konsumen. Dalam era globalisasi dan teknologi saat
ini, penggunaan komputer merupakan sebagai salah satu alat teknologi informasi yang sangat
dibutuhkan keberadaannya dan hampir disetiap aspek kehidupan.
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Apotek PRIMADONA yang terletak di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II o 12 ini membutuhkan
sebuah sistem Aplikasi, guna melakukan pendataan penjualan obat terhadap pelanggan atau konsumen.
Dimana sering terjadi kesalahan-kesalahan terhadap kasir yang bertugas. Dalam mendata pencatatan
pada penjualan obat, misalnya : salah memberikan harga. Karena sistem yang berlaku pada saat ini
adalah sistem manual, maka dalam penyusunan skripsi ini saya merancang sistem baru dan
terkomputerisasi yang dapat membantu proses penjualan obat agar menjadi lebih efektif dan efisien
dalam mendapatkan informasi dan rangkaian kegiatan yang ada pada Apotek PRIMADONA.

1.1 Rumusan Masalah
Bagaimana menganalisis dan merancang Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Promadona

Palembang ?

1.2 Batasan Masalah
- Analisis dan perancangan sistem hanya diterapkan dibagian penjualan obat pada apotek

Primadona Palembang.
- Sistem keamanan yang terdapat pada aplikasi yang akan diterapkan
- software yg digunakan adalah SQL Server 2000 sebagai database sedangkan Visual Basic 6.0

sebagai toolsnya.

1.3 Manfaat Penelitian
Memberikan kemudahan dan efisisen waktu dalam melakukan transaksi penjualan dan pengambilan

keputusan.

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Studi Pustaka dan

Dokumentasi.
Dalam memahami dan megembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari

sistem yang membentukny. Beberapa karakteristik sistem, yaitu : Batasan (Boundary), Lingkungan
(Environment), Masukan (Input), Keluaran (Output), Komponen (Componet), Penghubung (Interface),
Penyimpanan (Strorage), Penglahan Sistem ( Process System). Dalam hal arsitektutur sistem
menggunakan konsep arsitekture Stand Alone (One-Tier) dan Konsep arsitektur Client Server ( Two-
Tier).

Konsep pemodelan sistem adalah menggambarkan bagaimana proses tersebut berjalan, mulai dri
start sampai end. Pemodelan ini dapat digambarkan melalui Flowchat, DFD, ERD, dan Context
Diagram. Sedangkan konsep sistem basis data adalah DBMS ( Databse Manajemen Sistem )

3. Hasil dan Pembahasan.
3.1 Visi dan Misi Apotek Primadona

Visi yang ada dalam apotek Primadona ini adalah menjadi Apotek yang berbasis pelayanan kepada
masyarakat, selalu memberikan solusi atas keluhan masyarakat dan bersikap ramah untuk melayani
masyarakat.

Misi yang ada, yaitu : selalu memberikan pelayanan dengan penuhsemangat dan antusiasme yang
tinggi sehingga pelangan merasa dihargai dan puas terhadap pelayanan kami, mengembangkan diri dan
terus berusaha untuk mencari cara yang lebih efektif dan efiisien untuk meningkatkan pelayanan dan
kualitas produk kami, selalu berusaha memberikan kinerja terbaik kami sehingga tercipta ikatan
emotional yang kuat dengan customer kami.

3.2 Analisis Sistem
- Analisi kinerja : diukur dengan jumlah produksi dan respon timenya. Kinerja nya masih bersifat

manual.
- Analisis informasi : informasi merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal

ini sering terjadi kesalahan dalam pemberian infmasi harga ataupun laporan-laporan yg ada.
- Analisis keamanan : sistem keamanan ini dapat mengaman kan data dari kerusakan ataupun virus

menyerang.
- Analisis Eficiency : berhubungan dengan SDM yang berguna meminimalkan pemborosan.
- Analisis layanan : merupakan faktor utama dalam suatu perusahaan jasa.
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3.3 Analisis Kelayakan Sistem
Kelayakn sistem dilakukan untuk mengetahui kelemahan serta permasalahan yang ada pada sistem

lama, yaitu : Kelayakan Teknologi, kelayakan hukum, kelayakan Operasional, kelayakan Ekonomi.
Metode yan digunakan dalam menganalisi biaya :
1. Metode Periode Pengembalian ( Pay Back Period)
2. Metode Pengembalian Investasi ( Retrun Of investment ). ROI = Total Manfaat- total Biaya

X100% / Total biaya
Jika ROI > 0 maka Proyek dapat diterima

3. Metode Nilai sekarang (Net Present Value)
NPV = - nilai Proyek + Proceed1/(I+i%)

3.4 Perancangan Sistem
Dalam perancangan sistem adalah merupakan penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa

atau peraturan dari beberapa elemenyang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
3.5 Rancangan Model

Rancangan model yang dilakukan adalah merancang flowchat, DFD, serta perancangan normalisasi.

3.6 Implementasi dan Pembahasan
Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sesuatu supaya siap untuk dioprasikan. Adapun

rencana kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi adalah :
1. Pemrograman dan pengetesan program
2. Instalasi program (hardware dan software)
3. Pengetesan sistem
4. Pemilihan dan pelatihan personil
Pemeliharaan sistem, bertujuan untuk membuat sistem yang baik dan bebas dari masalah.

Pemeliharaab sistem ini meliputi pemeliharaan Software dan Hardware.

4. Kesimpulan
Kesimpulan : dengan adanya sistem informasi Stand-Alone dapat membantu pihak apotek dalam

mengatasi masalah yang ada dan mempermudah dalam melakukan transaksi penjualan. Dimana dapat
membantu dalam penyimpanan data yang lebih aman, pembuatan laporan yang lebih cepat, serta dapat
melakukan transaksi yang tepat dan mudah.

Sistem informasi penjualan pada apotek dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan dan
pengolahan data pada apotek. Diantaranya adalah data obat, data jenis obat, data resep, data pemasok,
data pengguna, transaksi penjualan serta pembuatan laporan-laporan.

Daftar Pustaka

Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing
perusahaan dan organisasi modern/ Hanof Al Fatta;Yogyakarta:ANDI

Arief.M Rudyanto, 2007. Pemrograman Basis data menggunakan Transact-SQL dengan Microsoft SQL
Server 2000/ M. Rudyanto Arief; Yogyakarta :ANDI

Gordon B Davis. 2002. Management Information Sistem : conceptual Foundations, Structure dan
Development. Tokyo : Mc Graw-Hill Kogasukha, Ltd.

Http://www.amazone.com/, diakses tnggal 23 mei 2010

Jogiyant, HM. 1995. Analisis dan design sistem informasi (pendekatan strukture teori dan proktek
aplikasi bisnis), yogyakarta : andi offset

Lucas J.R. dan Henry, C, 1987. Analisis design dan implementasi sistem informasi. Jakarta : erlangga
Sunyoto Andi. 2007. Pemrograman database visual basic dan Ms. SQL. Andi

arta. Yogyakarta



Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Managemen
Palembang-Indonesia, 23 Agustus 2014

PEMFILTERAN HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE

UNTUK PENGGUNAAN INTERNET YANG AMAN

Dian Novianto, PH. Saksono, Syahril Rizal

Magister Teknik Informatika,
Universitas Bina Darma

Abstrak

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengamankan jaringan dari virus yang
terkandung pada konten yang didownload serta pada penggunaan internet dengan
koneksi melalui protokol https agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam
penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi pustaka,
sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimental,
mencoba beberapa variabel untuk menemukan komposisi yang tepat dalam melakukan
filtering. Dari hasil ujicoba yang dilakukan squid proxy tidak berpengaruh terhadap
protokol https, sedangkan squid yang dikolaborasikan dengan diladele web safety tidak
berpengaruh terhadap konten virus, kolaborasi antara squid, diladele web safety dan c-
icap berpengaruh terhadap pemfilteran dari koneksi protokol https dan konten yang
mengandung virus.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang bisa diakses di internet adalah alamat website, Menurut Coupey, website adalah suatu
jaringan dari dokumen-dokumen elektronik yang disebut halaman web, yang isinya dapat berupa teks,
grafis, dan bahkan format suara dan format video [1]. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai
komputer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi yang tidak berguna sama sekali sampai
informasi yang serius, dari informasi yang gratisan sampai informasi yang komersial. Website atau situs
dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks,
gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

Untuk membatasi akses jaringan lokal yang akan mengakses suatu alamat website yang terdapat di
internet, salah satu tekniknya dengan menjadikan proxy server sebagai filteraplikasi squid proxy, kita
dapat melakukan pembatasan akses atau pemblokiran pada URL situs tertentu. Fitur inilah yang saat ini
banyak digunakan untuk memblokir beberapa URL situs-situs yang tidak dikehendaki untuk diakses.
Namun pemblokiran pada proxy sering kali tidak efektif terlebih untuk koneksi dengan enkripsi pada
HTTPS.
Protokol HTTPS dirancang untuk menyediakan sarana komunikasi yang aman antara internet browser
dan web server. Untuk mencapai tujuan ini protokol HTTPS mengenkripsi data melalui koneksi yang
disediakan sehingga tidak dapat didekripsi dalam jumlah waktu yang wajar sehingga mencegah orang
lain yang berniat mengambil data melalui koneksi ini.
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saat ini banyak website yang telah menyediakan akses dengan HTTPS untuk meningkatkan privasi
pengunjung mereka, hal itu juga menciptakan beberapa masalah untuk jaringan yang biasanya ditemukan
di rumah atau kantor. Masalah utama di sini adalah inti dari protokol HTTPS sendiri tidak ada seorang
pun kecuali browser dan web server mampu melihat dan mentransfer data.
Hal ini mungkin tidak selalu diinginkan oleh administrator jaringan. Isi yang biasanya diblokir tiba-tiba
menjadi segera dapat diakses oleh siapa saja. Sebagai contoh sebuah jaringan sekolah di mana anak-anak
dapat melihat konten yang dilarang karena hanya salah ketik istilah pencarian di Google. Apalagi hukum
sering memaksa administrator dalam lembaga pendidikan untuk memblokir akses ke konten tersebut
misalnya CIPA (Children's Internet Protection Act untuk lingkungan pendidikan di Amerika Serikat)
sedangkan akses terenkripsi ke situs web membuat hampir tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban
tersebut.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian pendahuluan diatas, diperlukan sistem proxy yang dapat berfungsi dengan baik untuk semua
internet protokol yang ada terlebih untuk koneksi internet yang di enkripsi melalui protokol https.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengamankan jaringan terutama pada penggunaan internet dengan koneksi
https agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah untuk melindungi privasi pengguna dan berkomunikasi
dengan aman melalui media internet dengan menggunakan protokol secure, tetapi tidak melanggar
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun administrator jaringan.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

penulis melakukan Studi pustaka dan observasi. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara
membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan
penelitian ini. Disini penulis mengambil beberapa tulisan baik dari buku, jurnal ataupun website yang
berhubungan atau menunjang penelitian yang sedang penulis lakukan. Sedangkan observasi adalah
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis melakukan
pengamatan pada jaringan internet pada saat berkomunikasi menggunakaan protokol http dan https untuk
kemudian dicari teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksperimental sebagai metode penelitian
yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan [2]. Eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan
terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi
pada peristiwa itu sendiri.
Eksperimen pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya
suatu akibat (variabel terikat) dan sebab (variabel bebas) tertentu, melalui suatu upaya sengaja yang
dilakukan oleh peneliti [3].
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a. SKEMA PENELITIAN

penulis melakukan beberapa simulasi berdasarkan data hasil observasi dan studi pustaka, dimana ada tiga
komputer yang bertindak sebagai client, proxy server, dan webserver.

Webserver
Proxy server

Squid

Client

Gambar 1. Skema Pengujian 1

Pada awalnya proxy server hanya di install aplikasi squid yang merupakan variabel terikat sebagai basis
untuk melakukan filtering, untuk membuktikan bahwa squid tidak mampu untuk melakukan filtering
pada koneksi https.Pada pengujian awal penulis akan mencoba mengkonfigurasi squid proxy agar
mampu melakukan pemblokiran terhadap alamat website perjudian bwin.com, dengan cara memasukkan
DNS bwin.com kedalam ACL squid proxy. Selanjutnya penulis akan mencoba mengakses website
tersebut dari komputer client dengan protocol http, apabila proxy berhasil melakukan tugas nya dalam
memfilter website bwin.com tersebut, penulis akan langsung mencoba dengan mengakses alamat website
tersebut dengan menggunakan protokol https, karena bwin.com menyediakan sambungan dengan
sertifikat keamanan yang diakses menggunakan protocol https. Apabila website bwin.com tersebut dapat
dibuka, artinya squid proxy tidak berfungsi dengan baik. Penulis akan menambahkan dilladele web
safety ke dalam proxy server yang akan di kolaborasikan dengan aplikasi squid proxy. Seperti gambar di
bawah ini

Webserver
Proxy server

Computer user

Squid + Diladelle web safety

Gambar 2. Skema Pengujian 2

Pada pengujian kedua penulis akan mengkonfigurasi diladelle web safety agar mampu memfilter
sambungan https dari website bwin.com. selah dikonfigurasi penulis akan melakukan uji coba kedua dari
komputer client, apabila sambungan aman dari protocol https website bwin.com mampu di filter, maka
komputer client akan mendapat pemberitahuan bahwa website yang diakses mengandung konten yang
dilarang. Selanjutnya penulis akan melakukan uji coba ketiga dengan mendownload sample virus dari
website http://www.eicar.org/download/eicarcom2.zip, disinilah akan dilihat apakah squid yang
dikolaborasikan dengan diladelle web safety mampu memblok download yang dilakukan atau tidak.
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Apabila squid dan diladelle web safety mampu melakukan pemblokiran maka skema 3 tidak diperlukan
lagi, dan ujicoba cukup sampai disini, tapi apabila diladelle web safety tidak mampu melakukan
pemblokiran langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan pada proxy server, yaitu
mengintegrasikan diladelle web safety sebagai ICAP rewriter dengan database dari ClamAV antivirus.
Seperti pada gambar di bawah ini :

switch

Webserver

Proxy server
Squid + Diladelle web safety
(included ClamAV antivirus)

Client

Gambar 3. Skema Pengujian 3

Gambar 4. Flowchart Pengujian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian Domain Dan Web Server

pertama kali adalah konfigurasi dns server dan web server, ini dilakukan untuk mengetahui apakah klien
bisa mengakses website yang telah disiapkan, dns disiapkan agar klien dapat mengakses melalui alamat
website bukan melalui ip address, sedangkan web server dibutuhkan untuk menampung halaman web
yang sudah disiapkan.
Ketika ujicoba pertama dilakukan, klien mengirimkan permintaan melalui web browser ke alamat
website www.bwin.com kepada web server, kemudian web server memberikan balasan dengan
mengirimkan konten yang diminta oleh klien seperti gambar dibawah ini :
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Gambar 5. Analisa DNS

Dari gambar diatas klien dapat mengakses website www.bwin.com dengan lancar, artinya konfigurasi
dari dns server dan web server sudah  benar dan keduanya sudah bekerja dengan baik.

3.2 Analisis Pemfilteran Http

Pada pengujian kedua Squid proxy di install dan dikonfigurasi untuk memfilter koneksi http antara klien
dan server, untuk menguji bahwa konfigurasi yang dibuat telah berjalan dengan baik pada protokol http,
dilakukan ujicoba kedua dari web browser klien yang mengirimkan permintaan kepada proxy untuk
diteruskan ke web server dari alamat website www.bwin.com, dari ujicoba yang dilakukan proxy telah
berjalan dengan baik seperti gambar dibawah ini:

Gambar 5. Pengujian Squid

Dari gambar diatas squid proxy telah bekerja dengan baik sesuai dengan konfigurasi yang penulis
lakukan sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan tidak bisa diaksesnya website www.bwin.com yang
sebelumnya dapat diakses, ini dikarenakan cara kerja squid proxy yang memfilter sesuai dengan access
control list yang telah ditetapkan bahwa website www.bwin.com tidak boleh diakses oleh klien, pada saat
klien mengirimkan permintaan pada proxy untuk mengakses web server dari website www.bwin.com,
pada saat browser klien mengirimkan header permintaan, http request dikirimkan ke server proxy.
Header tersebut diterima squid dan dibaca, dari hasil pembacaan tersebut squid akan memparsing url dan
dicocokan dengan database proxy, apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata url yang di request
masuk dalam kategori blacklist dalam acl squid proxy, maka squid akan mengirimkan pemberitahuan
kepada klien bahwa akses menuju website yang dituju tidak dapat diteruskan. Dan hal ini telah terjadi
pada pengujian kedua yang penulis lakukan.

3.3 ANALISIS PEMFILTERAN HTTPS

Pada pengujian yang ketiga penulis telah memasang ssl pada web server www.bwin.com yang digunakan
untuk enkripsi sambungan antara klien dan web server. Penulis menggunakan OpenSSL untuk membuat
agar dapat menggunakan protokol secure dari ssl, dimana openssl sendiri menggunakan enkripsi rsa
(Rivest, Shamir dan Adleman), rsa merupakan algoritma yang menerapkan kunci public dan kunci
private untuk mengenkripsi sambungan data, cara kerja dari algoritma rsa dalam mengenkripsi dan
mendekripsi data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 6. Cara Kerja RSA

Selanjutnya setelah penulis berhasil menambahkan openssl kedalam web server, penulis selanjutnya
melakukan ujicoba ketiga, yaitu pengaksesan alamat website www.bwin.com melalui protocol https,
yang terjadi selanjutnya adalah website yang tadinya bisa di filter oleh squid proxy, saat ini sudah bisa
diakses oleh klien kembali, hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7. Uji Coba SSL

Hal tersebut dapat terjadi karena cara kerja proxy yang hanya memeriksa header permintaan dari klien,
kemudian disesuaikan dengan database yang ada pada proxy server itu sendiri termasuk dalam hal ini
access control list. Sedangkan pada koneksi https sesuai dengan konsep pertukaran kunci tadi,
komunikasi antara klien dan web server telah di enkripsi sehingga proxy tidak dapat bekerja dengan baik
dalam memfilter koneksi tersebut.

3.4 ANALISIS PEMFILTERAN DILADELE WEB SAFETY

Karena pada pengujian ketiga squid proxy tidak dapat bekerja dengan baik, dilakukanlah konfigurasi
selanjutnya yaitu kolaborasi antara squid proxy dan diladele web safety untuk melakukan filtering
terhadap koneksi dari https.
Diladele web safety merupakan perangkat lunak yang mengadopsi konsep internet content adaptation
protocol dan Url rewriter yang dapat dikolaborasikan dengan squid proxy 3.x, dimana diladele mampu
melakukan pemeriksaan mendalam dari enkripsi ssl lalu lintas web dan menyesuaikan dengan pengaturan
yang terdapat didalamnya, antara lain berdasarkan kategori seperti dating, nudity, gambling, explicit
adult content, gaming dan lainnya. Dari konfigurasi tersebut penulis melakukan ujicoba terhadap koneksi
dari https www.bwin.com, hasilnya dapat terlihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 8. Pengujian Diladele
Dari pengujian diatas terbukti mampu memfilter koneksi https dari website www.bwin.com, untuk lebih
meningkatkan keamanan sebagai server icap diladele yang dikonfigurasi dengan squid kemudian diuji
coba untuk memfilter content yang mengandung virus yang diambil sampelnya dari website eicar.org,
ternyata dari ujicoba tersebut kolaborasi antara squid proxy dan diladele web safety belum dapat
memfilter file yang di download yang mengandung virus didalamnya dikarenakan tidak terintegrasi
dengan database antivirus seperti database ClamAv.
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3.5 ANALISIS PEMFILTERAN C-ICAP

Pada Konfigurasi sebelumnya kolaborasi antara squid proxy dan diladele web safety belum mampu
memfilter virus, maka untuk lebih meningkatkan keamanan dari jaringan lokal, dilakukan penambahan
C-ICAP sebagai ICAP server yang berfungsi untuk memfilter konten yang mengandung virus.
Cara kerja dari c-icap yaitu seluruh permintaan dari klien yang dikirimkan kepada proxy server akan
diteruskan oleh proxy server kepada c-icap server untuk diproses oleh service yang tersedia, yaitu service
scanning virus yang disediakan oleh modul c-icap yaitu srv_clamav, kemudia srv_clamav akan
memberikan hasil scanning kepada proxy server atau dikenal dengan respond mode untuk di teruskan ke
klien. Setelah konfigurasi penulis lakukan, selanjutnya adalah ujicoba untuk mengetahui apakah c-icap
bekerja dengan baik dan mampu memfilter konten yang mengandung virus, ujicoba dilakukan dengan
mendownload sample virus dari website eicar.org seperti gambar dibawah ini:

Gambar 9. Pengujian C-ICAP

Hasil dari pengujian tersebut dapat diketahui bahwaC-ICAP server yang mempunyai database info virus
dari ClamAv mampu memfilter konten yang didownload yang diketahui mengandung virus.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya di dapatkan beberapa kesimpulan yang dapat ditarikadalah
untuk mencapai hasil yang di inginkan dalam penelitian ini yaitu pemfilteran https dan pemfilteran virus
internet, tidak bisa hanya menggunakan salah satu perangkat lunak pada variabel bebas, selain itu
Kolaborasi antara squid, diladelle web safety dan C-Icap mampu memfilter https dan virus sesuai dengan
tujuan dari penelitian ini.
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Abstrak

Abstrak. Kemajuan teknologi broadband terus meningkat pesat dan menjadi salah satu
pendukung kemajuan IPTV di dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia
tentunya tidak mau ketinggalan dalam melakukan implementasi IPTV. Penggunaan IPTV
di dunia sendiri semakin hari semakin meningkat. Pada saat ini, PT. Telkom adalah salah
satu operator yang menawarkan layanan IPTV di Indonesia. Layanan IPTV dari PT.
Telkom yang diberi nama Usee TV sudah mulai beroperasi sejak 11 Juni 2011. Namun
untuk wilayah Palembang, baru dilaksanakan pada awal tahun 2014. Tesis ini melakukan
analisa penerimaan dan penggunaan teknologi IPTV dengan menggunakan pendekatan
UTAUT. Respon dan kesiapan pelanggan untuk menggunakan teknologi merupakan kunci
bagi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memenuhi keinginan pelanggan.
Adanya produk IPTV ini menuntut kesiapan masyarakat (pelanggan dan calon pelanggan)
dalam menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah
bagaimana respon pelanggan terhadap teknologi yang ditawarkan oleh PT Telkom, apakah
pelanggan sudah siap menerima dan mengadopsi serta menggunakan teknologi IPTV
tersebut.
Kata Kunci : IPTV, UTAUT, Pelanggan, PT Telkom

1. PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang

Industri telekomunikasi dewasa ini berkembang sangat cepat, hal ini dapat dibuktikan dengan
semakin banyaknya inovasi di bidang telekomunikasi, bertambahnya variant layanan telekomunikasi, dan
sebagainya. Pada dasarnya, munculnya inovasi/teknologi baru didorong oleh kebutuhan pelanggan akan
layanan dengan kualitas yang lebih bagus, harga bersaing, dan sebagainya. Salah satu inovasi terbaru di
bidang telekomunikasi ini adalah Layanan Internet Protocol Television (IPTV).

Implementasi suatu teknologi selalu berhubungan dengan penerimaan pengguna. Sejauh mana
pengguna dapat menerima dan memahami teknologi tersebut adalah hal penting untuk dapat mengetahui
tingkat keberhasilan dari implementasi tersebut. Penerimaan pengguna atau lebih dikenal user acceptance
merupakan faktor penting yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dari suatu teknologi. Dari
hasil pra survey yang dilakukan peneliti di kota Palembang, bahwa penerimaan dan penggunaan IPTV
masih belum terukur dan juga belum optimalnya sosialisasi pihak manajemen PT Telkom kepada
masyarakat di kota Palembang mengenai keberadaan teknologi IPTV tersebut. Dari uraian diatas, yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh Ekspektansi Kinerja
(Performance Expectancy), Ekspektansi Usaha (Effort Expectancy), Pengaruh Sosial (Social Influence),
Facilitating Conditions (Kondisi Pendukung) terhadap Target Kebiasaan (Behavioral Intention),
pengaruh Facilitating Conditions terhadap Kebiasaan Penggunaan (Use Behavior), Behavioral
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Intention (Target Kebiasaan) terhadap Kebiasaan Penggunaan (Use Behavior) dalam menerima
teknologi IPTV. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerimaan teknologi
IPTV di masyarakat di kota Palembang dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan
khususnya PT Telkom dalam mengembangkan strategi bisnisnya di bidang IPTV.

1.2 TINJAUAN PUSTAKA
a. IPTV (Internet Protocol Television)

IPTV adalah siaran televisi yang berisi video, teks atau data yang berbasis internet atau berbasis
pada IP dengan kecepatan minimal 2Mbps atau bandwidth yang dapat diakses oleh para pelanggan.
Teknologi IPTV ini memanfaatkan jaringan internet yang berkolaborasi dengan kabel telepon dan tv
kabel atau satelit. Dengan IPTV ini para pelanggan disajikan berbagai fitur-fitur yang tidak ada pada
televisi analog. Di IPTV ini pelanggan bisa dengan mudah melihat acara di TV dan bisa merekam acara
di TV.

b. UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Tecnology)
UTAUT merupakan salah satu bagian dari teori sistem informasi yang relatif baru. Awalnya teori

ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku pengguna dalam menerima teknologi sistem informasi dan
tindakan-tindakan selanjutnya. Teori ini juga digunakan sebagai penyokong dalam mengambil keputusan
mengenai suatu masalah. Sistem ini dilatarbelakangi dari beberapa teori penerimaan teknologi sistem
informasi yang sudah ada sebelumnya.

Venkatesh et al. (2003) melakukan serangkaian uji empiris untuk membandingkan 8 model
tersebut hingga menawarkan satu model baru yang disebut sebagai UTAUT. Didalam UTAUT terdapat 4
variabel konstruk utama sebagai predictor variabelnya yakni ekspektansi kinerja (performance
expectancy), ekspentansi usaha (effort expentancy), pengaruh sosial (social influence), dan kondisi
pendukung (facilitating condition). Lalu variabel seperti jenis kelamin, umur, pengalaman, dan sifat
penggunaan (wajib atau sukarela) merupakan moderating effect terhadap penggunaan suatu sistem
informasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tahap yang akan ditempuh dalam

rangka pencapaian tujuan. Langkah akan dibagi menjadi enam tahap secara sistematis yang terdiri atas
tahap merumuskan masalah dan tujuan penelitian, tahap melakukan literatur, tahap menyusun
metodologi, rencana dan rancangan penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap
menarik kesimpulan penelitian. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan program Statical Product and Service Solution SPSS 20 for Windows.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Responden

populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 200 pelanggan dan sampel ditetapkan 132
pelanggan yang diambil secara acak di 7 wilayah di kota Palembang.Setelah masa penyebaran kuesioner
berakhir, peneliti melakukan input data untuk persiapan analisis data. Hasilnya semua kuesioner dapat
dijadikan sebagai dasar analisis. Berikut perhitungan data kuesioner:

No Keterangan Eksemplar

1 Jumlah kuesioner beredar 132 eks

2 Kuesioner tidak kembali 0 eks

3 Kuesioner cacat data 0 eks

4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 132 eks

Sumber : Data Primer diolah, 2014
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3.2 Analisa Data Penelitian
Karakteristik responden yang aktif menggunakan teknologi IPTV dalam hal ini Usee TV dalam

penelitian ini akan digambarkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama
menggunakan produk. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian statistik deskriptif.

Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
N Range Minimu

m
Maximu

m
Sum Mean Std.

Deviation
Variance

Jenis_Kelamin 132 1,00 1,00 2,00
164,0

0
1,2424 ,43018 ,185

Pendidikan 132 3,00 3,00 6,00
556,0

0
4,2121 ,92489 ,855

Pekerjaan 132 3,00 1,00 4,00
263,0

0
1,9924 ,89525 ,801

Penggunaan_Produ
k

132 2,00 1,00 3,00
316,0

0
2,3939 ,75924 ,576

Valid N (listwise) 132
Sumber : Data Primer diolah, 2014

Tabel Crosstabulation responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis_Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid
Laki-laki 100 75,8 75,8 75,8
Perempuan 32 24,2 24,2 100,0
Total 132 100,0 100,0

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Tabel Crosstabulation responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

SMU 43 32,6 32,6 32,6
D3 20 15,2 15,2 47,7
S1 67 50,8 50,8 98,5
S2 2 1,5 1,5 100,0
Total 132 100,0 100,0

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Tabel Crosstabulation responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Pegawai Negeri 47 35,6 35,6 35,6
Pegawai Swasta 45 34,1 34,1 69,7
Wiraswasta 34 25,8 25,8 95,5
BUMN 6 4,5 4,5 100,0
Total 132 100,0 100,0
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Sumber : Data Primer diolah, 2014

Tabel Crosstabulation responden berdasarkan penggunaan Produk

Penggunaan_Produk
Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

< 1 Bulan 22 16,7 16,7 16,7
1-3 Bulan 36 27,3 27,3 43,9
> 4 Bulan 74 56,1 56,1 100,0
Total 132 100,0 100,0

Sumber : Data Primer diolah, 2014

3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel Uji Validitas Data
Case Processing Summary

N %

Cases
Valid 132 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 132 100,0

a. Listwise deletion based on all variables
in the procedure.

Sumber : Data Primer diolah, 2014
Tabel Cronbach’s Alpha

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Menurut Nunnaly dalam (Ghozali, 2007, h.46), suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan
reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Dari tabel terlihat bahwa variabel memiliki nilai Cronbach’s
Alpha lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.4 Pengujian Hipotesis
Correlations

TotX1 TotX2 TotX3 TotX4 TotY1 TotY2

TotX1
Pearson Correlation 1 ,142 ,425** ,199* ,274** ,198*

Sig. (2-tailed) ,104 ,000 ,022 ,001 ,023
N 132 132 132 132 132 132

TotX2
Pearson Correlation ,142 1 ,196* -,126 ,263** ,134
Sig. (2-tailed) ,104 ,024 ,150 ,002 ,126
N 132 132 132 132 132 132

TotX3
Pearson Correlation ,425** ,196* 1 ,394** ,288** ,231**

Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,000 ,001 ,008
N 132 132 132 132 132 132

TotX4
Pearson Correlation ,199* -,126 ,394** 1 ,224** ,367**

Sig. (2-tailed) ,022 ,150 ,000 ,010 ,000
N 132 132 132 132 132 132

TotY1
Pearson Correlation ,274** ,263** ,288** ,224** 1 ,364**

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,001 ,010 ,000
N 132 132 132 132 132 132

TotY2
Pearson Correlation ,198* ,134 ,231** ,367** ,364** 1
Sig. (2-tailed) ,023 ,126 ,008 ,000 ,000
N 132 132 132 132 132 132

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of Items

,640 46
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Lalu hasil hasil diatas dibandingkan dengan batasan statistik yang diisyaratkan yaitu diantara
0,000 sampai 1,000 untuk nilai r dan dibawah 0,05 untuk nilai P. Dengan melihat besarnya nilai r,
semakin besar nilai “r”, yakni semakin mendekati angka 1, maka hal iu menunjukkan adanya hubungan
yang sangat kuat / tinggi. Berikut adalah daftar mengenai tinggi rendahnya nilai “r” (Alhusin, 2003) :

a) 0 – 0,2 = korelasi sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
b) 0,21 – 0,40 = korelasi yang rendah
c) 0,41 – 0,60 = korelasi sedang
d) 0,61 – 0,80 = korelasi cukup kuat / tinggi
e) 0,81 – 1= korelasi kuat / tinggi

Hasil analisis pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
1) Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah apakah Performance Expectancy (PE) berpengaruh kepada

Behavioral Intention. Dari pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai r pada Behavioral
Intention adalah 0,198 dengan nilai P sebesar 0,001. Dengan demikian hipotesis 1 dalam
penelitian ini dapat diterima. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Performance Expectancy
(PE) tidak berpengaruh kepada Behavioral Intention.

2) Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah apakah Effort Expectanxy (EE) berpengaruh kepada
Behavioral Intention. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai r pada Effort Expectancy
adalah sebesar 0,134 dengan nilai P sebesar 0,002. Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian
ini dapat diterima. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Effort Expectancy (EE) tidak
berpengaruh kepada Behavioral Intention.

3) Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah apakah Social Influence (SI) berpengaruh kepada
Behavioral Intention. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai r pada Social Influence adalah
sebesar 0,231 dengan nilai P sebesar 0,001. Dengan demikian hipotesis 3 dalam penelitian ini
dapat diterima. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Social Influence (SI) berpengaruh kepada
Behavioral Intention.

4) Hipotesis 4 pada penelitian ini adalah Facilitating Conditions (FC) berpengaruh kepada
Behavioral Intention. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai r pada Facilitating Conditions
adalah sebesar 0,367 dengan nilai P sebesar 0,010. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian
ini dapat diterima. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Facilitating Conditions berpengaruh
kepada Behavioral Intention.

5) Hipotesis 5 pada penelitian ini adalah Facilitating Conditions (FC) berpengaruh kepada Use
Behavior. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai r pada Facilitating Conditions adalah
sebesar 0,364 dengan nilai P sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis 5 dalam penelitian ini
dapat diterima. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Facilitating Condition berpengaruh kepada
Use Behavior.

6) Hipotesis 6 pada penelitian ini adalah Behavioral Intention berpengaruh kepada Use Behavior.
Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai r pada Behavioral Intention adalah sebesar 0,364
dengan nilai P sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini dapat diterima.
Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Behavioral Intention berpengaruh kepada Use Behavior.

Tabel Kesimpulan hipotesis

Hipotesis Nilai r Jenis Korelasi Hasil Uji

H1 Faktor Performance Expectancy berpengaruh
kepada Behavioral Intention

0,198 Korelasi sangat
rendah

Diterima

H2 Faktor Effort Expectancy berpengaruh kepada
Behavioral Intention

0,134 Korelasi sangat
rendah

Diterima

H3 Faktor Social Influence berpengaruh kepada
Behavioral Intention

0,231 Korelasi yang
rendah

Diterima
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H4 Faktor Facilitating Conditions berpengaruh
kepada Behavioral Intention

0,367 Korelasi yang
rendah

Diterima

H5 Faktor Facilitating Conditions berpengaruh
kepada Use Behavior

0,364 Korelasi yang
rendah

Diterima

H6 Faktor Behavioral Intention berpengaruh
kepada Use Behavior

0,364 Korelasi yang
rendah

Diterima

4. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi IPTV dengan

menggunakan pendekatan UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) pada
pelanggan Usee TV di kota Palembang. Variabel penelitian meliputi performance expectancy, effort
expectancy, social influence, facilitating conditions, behavioral intention dan use behavior. Implikasi
yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa keinginan pelanggan menggunakan Usee TV dipengaruhi
oleh pengaruh sosial berupa kebutuhan masyarakat akan teknologi baru, fasilitas-fasilitas pendukung dari
provider dan manfaat yang diperoleh dari menggunakan layanan tersebut. Bagi PT Telkom sebagai
provider tiga hal tersebut harus menjadi perhatian, apalagi Usee TV berjalan dengan bandwith yang
cukup besar maka jaringan akses yang dilewatinya harus handal.
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Abstrak

Abstrak. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan
asuransi yang berbentuk mutual di Indonesia. Perjalanan AJB Bumiputera 1912 dari mulai
terbentuk sampai saat ini sudah melewati 102 tahun, lebih dari satu abad. Dalam
perkembangannya AJB Bumiputera 1912 telah mengikuti perjalanan teknologi dan
informasi yang berkembang, menyempurnakan proses bisnis menggunakan teknologi yang
saat ini dikembangkan yaitu aplikasi Bumiputera In Line (BIL). BIL digunakan pada seluruh
kantor operasional yang tersebar di Indonesia. Aplikasi BIL yang berbasis web ini sudah
beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Selain
perubahan terhadap BIL AJB Bumiputera 1912 tentu melakukan perubahan pada aspek
Sumber Daya Manusia, dimana minimal satu tahun sekali akan ada perubahan operator
Bumiputera In Line. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti seberapa besar
pemahaman pengguna baru terhadap BIL, dan apakah BIL sudah termasuk memenuhi
kriteria usability. Penelitian ini menggunakan 3 orang responden yang terdiri dari perngguna
aktif,  pengguna terampil dan pengguna awam. Penulis menyusun tugas sekaligus kuesioner
sebanyak 75 point yang terdiri atas 5 aspek usability yaitu learnability, eficiency,
memorability, error dan satisfaction. Penelitian ini mengungkap bahwa sebagian besar
pengguna sudah memberikan respon positif terhadap aplikasi BIL. Dengan begitu dapat
disimpulkan bahwa BIL mudah dipahami oleh pengguna baru dan sudah memenuhi kriteria
usability.

Kata Kunci : usability, bumiputera in line, kebergunaan, likert

1. Pendahuluan
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional yang

sudah ada sejak tahun 1912 yang memiliki tiga falsafah dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen
dan karyawan yaitu : idealisme, mutualisme serta profesionalisme. Salah satu falsafah perusahaan, yaitu
profesionalisme, AJB Bumiputera 1912  memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan
mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap
tuntutan perubahan lingkungan. Sesuai dengan hal tersebut AJB Bumiputera 1912 melaksanakan
perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi yang khusus
diciptakan untuk menjalankan proses bisnis pada AJB Bumiputera 1912, yang di sebut Perangkat lunak
aplikasi Bumiputera In Line (BIL).

Perangkat lunak aplikasi Bumiputera In Line dibangun sejak tahun 2003, pada pertengahan tahun
2006 mulai dilakukan entry data. Setelah mengalami berbagai penyesuaian Bumiputera In Line resmi
digunakan pada tahun 2007. Aplikasi BIL yang berbasis web ini dapat diakses oleh seluruh Kantor
Wilayah dan Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912. Sampai saat ini Bumiputera In Line sudah
mengalami beberapa tambahan dan penyesuaian terhadap hasil pemasaran ataupun produk yang
diciptakan. Perkembangan perangkat lunak BIL harus menjadikan perangkat lunak BIL itu sendiri
menjadi berkualitas. Kualitas sebuah perangkat lunak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara
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lain learnability, efficeincy, memorability, errors, satisfaction. Kelima aspek tersebut diatas harus
dipenuhi oleh perangkat lunak BIL agar perangkat lunak BIL dapat dikategorikan sebagai perangkat
lunak yang berkualitas secara usability (kebergunaan). Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan
melakukan penelitian terhadap BIL menggunakan usability testing.

2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang penulis susun ialah sebagai berikut :
A. Menentukan objek, pada penelitian ini objek yang akan diteliti  adalah aplikasi berbasis web

yang bernama Bumiputera In Line, yaitu menggunakan laman layanan yang terdapat pada
aplikasi Bumiptera In Line untuk diteliti.

B. Menentukan responden, pada penelitian ini responden yang ditentukan adalah responden yang
terdiri dari tingkatan pengguna aktif, terampil dan awam.

C. Memberikan penjelasan kepada responden tentang objek yang diteliti, tugas yang akan dilakukan
dan kuesioner yang akan diisi.

D. Memberikan task / tugas kepada responden, merekam kegiatan responden dalam melakukan
tugas, memberikan kuesioner kepada responden.

E. Menganalisa rekap rekaman kegiatan responden dalam melakukan task/tugas dan menganalisa
jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden.

F. Membuat laporan hasil penelitian

2.2 Responden
Dalam penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) responden yang akan mewakili populasi

(pengguna) dan juga mewakili tiga tingkatan pengguna, yaitu satu orang mewakili pengguna aktif, satu
orang mewakili pengguna terampil, dan satu orang mewakili pengguna awam.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data secara umum tentang objek yang diteliti, serta data dari responden

maka penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :
A. Pengamatan.

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan mengamati rekap rekaman
responden yang melakukan task / tugas.

B. Kepustakaan
Penulis mengumpulkan jurnal penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

C. Tugas dan kuesioner
Untuk mendapatkan hasil usability penulis menggunakan alat penelitian berupa tugas dan
kuesioner yang perlu dilakukan dan dijawab langsung oleh lima responden. Tugas dan Kuesioner
tersebut tersusun dan mewakili aspek usability yaitu learnability, efficiency, memorability,
errors, dan satisfaction. Berikut data tugas dan kuesioner yang berisi kelima aspek usability :

Learnability
1 Anda mengenali aplikasi BIL dari tampilan awal
2 Anda dengan mudah melakukan login dan logout.
3 Anda memahami menu pada aplikasi BIL
4 Anda dapat dengan mudah menemukan icon home.

5
Anda dengan mudah membuka halaman entry data Surat Permintaan Asuransi
Jiwa

6 Anda dengan mudah membuka halaman Cetak SP
7 Anda dengan mudah membuka halaman pengajuan pemulihan otomatis
8 Anda dengan mudah membuka halaman informasi Pinjaman polis.
9 Anda dengan mudah membuka halaman informasi polis
10 Anda dengan mudah membuka halaman pengajuan klaim BIL
11 Anda dengan mudah membuka halaman data produk
12 Anda dengan mudah membuka halaman laporan ATM
13 Anda dengan mudah membuka halaman status aktifitas klaim
14 Anda dengan mudah membuka halaman permintaan pemeliharaam polis
15 Anda dengan mudah membuka halaman perubahan tanggal kunjungan
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penagihan
Efficiency

1 Anda dengan mudah mencetak SP

2
Anda dengan mudah menampilkan lampiran voucher pada Menu New
Bussines

3 Anda dengan mudah mengetahui data nasabah yang habis kontrak bulan ini.

4
Anda dengan mudah mengetahui data nasabah yang mendapatkan Dana
Keberlangsungan Belajar bulan ini.

5 Anda dengan mudah mencetak bukti pembayaran klaim kepada Nasabah
6 Anda dengan mudah mengajukan pemulihan otomatis.
7 Anda dengan mudah membatalkan pengajuan pemulihan otomatis.
8 Anda dengan mudah mengetahui berbagai produk AJB Bumiputera 1912.

9
Anda dengan mudah mencetak tabel produk asuransi dengan nama Mitra
Cerdas

10
Anda dengan mudah mengetahui jumlah setoran premi hari ini (menggunakan
Menu Premi)

11 Anda dengan mudah menuju halaman utama dengan icon home
12 Anda dengan mudah merubah tanggal kunjungan penagihan nasabah
13 Anda dengan mudah menampilkan halaman perubahan password
14 Anda dengan mudah melakukan perubahan password
15 Anda dengan mudah melihat data kelahiran nasabah melalui informasi polis

Memorability
1 Anda dengan mudah melakukan login dan logout kembali
2 Anda dengan mudah menemukan kembali halaman cetak SP
3 Anda dapat membuka kembali halaman pengajuan pemulihan otomatis
4 Anda dapat menemukan kembali halaman informasi polis.
5 Anda dapat menemukan kembali halaman informasi status aktifitas klaim

6
Anda dapat menemukan kembali halaman tabel produk yang dipasarkan AJB
Bumiputera 1912

7
Anda dapat menemukan kembali daftar pemegang polis yang habis kontrak
bulan ini

8
Anda dapat menemukan kembali daftar pemegang polis yang mendapatkan
DKB bulan ini

9 Anda dapat melakukan kembali pengajuan pemulihan otomatis
10 Anda dapat melakukan kembali pembatalan pengajuan pemulihan otomatis
11 Anda dapat menemukan kembali jumlah setoran premi hari ini.
12 Anda dapat mencetak kembali tabel produk Mitra Cerdas
13 Anda dapat memukan kembali halaman entry Surat Permintaan Asuransi Jiwa
14 Anda dapat menemukan kembali halaman perubahan password
15 Anda dapat mencetak kembali bukti pembayaran klaim kepada nasabah

Error
1 Anda dapat mengakses semua menu pada BIL
2 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Premi
3 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Pinjaman
4 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Pemeliharaan
5 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Klaim
6 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Produk
7 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu Dokumen
8 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu ATM
9 Anda dapat mengakses semua submenu pada Menu APL
10 Anda dapat mengakses link "ubah password"
11 Anda dapat mengakses link dengan icon home
12 Anda dapat mengakses link dengan icon logout
13 Anda dapat mengakses semua link pada submenu-submenu yang ada
14 Anda dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan baik
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15 Anda tidak mendapatkan kendala sama sekali dalam menggunakan BIL
Satisfaction

1 Setiap link berhasil diakses
2 Desain warna pada BIL nyaman dilihat
3 Tulisan pada BIL jelas terbaca
4 Bahasa yang ada pada BIL mudah dimengerti
5 Setiap icon yang terdapat pada BIL mudah dimengerti kegunaannya
6 Setiap icon pada BIL dapat diakses
7 Setelah menggunakan Bil, anda tahu kepanjangan dari BIL
8 Data yang diperlukan dapat didownload dan dicetak dengan baik
9 Anda mengingat user id dan password yang anda gunakan
10 Anda dengan mudah menyelesaikan semua tugas anda dengan baik
11 Aplikasi BIL menyediakan semua data yang diminta
12 Setelah menggunakan BIL, anda menyukai aplikasi BIL
13 Anda ingin mengakses Aplikasi BIL kembali
14 Aplikasi BIL sangat mudah digunakan

15
Anda sangat puas dengan desain tampilan, bahasa dan tulisan serta susunan
Menu pada BIL

Tabel 3.1 Daftar Kuesioner Analisa Usability Apliikasi BIL

Kuesioner tersebut dibuat dalam bentuk skor 5 point dengan model Skala Likert, untuk
mengukur tingkat persetujuan user terhadap pernyataan-pernyataan tersebut di atas. Hasil pengukuran
kemudian akan diolah dengan model statistik deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN
Dari hasil rekapitulasi jawaban masing responden yang didapat, penulis mempersentasikan dengan

memberikan skala penilaian sebagai berikut :
STS = 1
TS = 2
KS = 3
S = 4
SS = 5

Pemberian skala likert penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Evaluasi Usability
Aplikasi Berbasis Web yang dilakukan oleh Lutfiah Dwi Setia (2012) study kasus pada Aplikasi
SIMZAKI.

Adapun hasil rekapitulasi masing-masing responden dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Resp.
Aspek Learnability Total

Skor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R1 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 51

R2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58

R3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 52

JML 12 12 11 12 10 11 10 10 8 10 12 12 10 10 11 161

Resp.
Aspek Efficiency Total

Skor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R1 4 2 2 1 2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 51

R2 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 65

R3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 52

JML 11 9 8 8 9 11 13 13 13 11 14 12 13 12 11 168

Resp. Aspek Memorability Total
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skor

R1 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 57

R2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 68

R3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 54

JML 13 12 13 12 12 12 10 11 12 13 12 13 11 12 11 179

Resp.
Aspek Error Total

Skor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58

R2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 69

R3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58

JML 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 12 9 9 185

Resp.
Aspek Satisfaction Total

Skor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 50

R2 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 59

R3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 51

JML 10 10 12 9 10 12 12 10 13 10 10 11 11 10 10 160

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jawaban Responden

4. PEMBAHASAN
Analisa data diperoleh melalui kuesioner yang didapat dari jawaban masing-masing responden,

selanjtnya ditentukan interval setiap butir masing-masing aspek, adapun analisa data terurai sebagai
berikut : Untuk keseluruhan aspek learnability diketahui bahwa rata-rata skor total sebesar 53,67 berada
pada interval 51 – 62,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa Aspek Learnability pada aplikasi Bumiputera
In Line sudah dinilai “Baik”. Untuk keseluruhan aspek efficiency diketahui bahwa rata-rata skor total
sebesar 56 berada pada interval 51– 62,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa Aspek  Efficiency pada
aplikasi Bumiputera In Line sudah “Baik”. Untuk keseluruhan aspek memorability diketahui bahwa rata-
rata skor total sebesar 59,67 berada pada interval 51 – 62,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa Aspek
Memorability pada aplikasi Bumiputera In Line sudah “Baik”. Untuk keseluruhan aspek error diketahui
bahwa rata-rata skor total sebesar 61,67 berada pada interval 51 – 62,9 sehingga dapat disimpulkan
bahwa Aspek  Error pada aplikasi Bumiputera In Line sudah “Baik”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pada prinsipnya hasil kuesioner yang penulis rancang cukup diolah dengan menggunakan

statistik sederhana, seperti mengamati rata-rata jawaban setiap responden pada masing-masing aspek
usability. Aspek usability yang digunakan penulis adalah 5 aspek yang didefinisikan oleh Nielsen yaitu
learnability, efficiency, memorability, error, dan satisfaction, kesimpulan dari pengolahan rekapitulasi
jawaban responden dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian usability testing ini menunjukkan bahwa Aplikasi Bumiputera In Line mudah

dipahami oleh pengguna baru.
2. Hasil pengukuran usability juga menunjukkan bahwa Aplikasi Bumiputera In Line adalah aplikasi

berbasis web yang sudah memenuhi lima komponen usability yaitu learnabiity, efficiency,
memorability, error dan juga satisfaction.

3. Saran yang secara khusus diberikan penulis ialah agar AJB Bumiputera 1912 memberikan pelatihan
secara khusus kepada SDM yang akan dijadikan operator Bumiputera In Line pada Kantor Cabang,
dengan memberikan pelatihan secara khusus tentunya akan mempermudah pengguna baru dalam
mengoperasikan BIL.
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4. Untuk meningkatkan kualitas penelitian usability ini ada baiknya diterapkan metoda pengolahan
data statistika yang lebih terinci untuk dapat menganalisis karakteristik BIL secara lebih mendalam.
Kendati pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini hanya berupa pengolahan data
sederhana, namun hasil penelitian pengukuran usability ini diharapkan dapat digunakan untuk
memberikan saran dan masukan pada prioritas pengembangan aplikasi Bumiputera In Line secara
khusus dan pengembangan teknologi informatika pada AJB Bumiputera 1912 secara umum.
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Abstrak

Abstrak. Selama ini, proses penilaian criteria pada PT. Interyasa Homindo cabang Palembang I
untuk promosi jabatan dilakukan dengan cara mengisi formulir penilaian karyawan dimana proses
penilaian masih dilakukan secara manual, sehingga perhitungan penilaian promosi jabatan
cenderung subyektif. Oleh karena itu, jika proses penilaian dilakukan secara komputerisasi dengan
membuat sistem pendukung keputusan dan menggunakan metode yang tepat, maka akan
menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan yang tepat guna yang bertujuan untuk
menghasilkan keputusan dalam menentukan layak atau tidaknya seorang karyawan dipromosikan
jabatannya. Melihat dari kondisi dan pemikiran yang ada maka penulis ingin melakukan penelitian
yang diangkat dengan judul ‘Sistem Pendukung Keputusan untuk Promosi Jabatan pada PT.
Interyasa Homindo menggunakan metode Profile Matching’.

Kata Kunci : sistem pendukung keputusan, promosi jabatan, profile matching.

1 Pendahuluan

PT. Interyasa Homindo cabang Palembang I resmi berdiri pada tanggal 20 juni 1983, didirikan oleh suatu
keluarga yang sudah menekuni dunia bisnis dan sudah memiliki pengalaman panjang dalam bisnis
elektronik dan furniture. PT. Interyasa Homindo memiliki karyawan dalam jumlah yang besar.
Banyaknya jumlah karyawan tersebut membuat pimpinan PT. Interyasa Homindo harus selektif dalam
melakukan penilaian untuk promosi jabatan guna dapat memenuhi posisi jabatan yang sesuai dengan
kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selama ini, penilaian untuk promosi jabatan dilakukan dengan
cara mengisi formulir penilaian karyawan dimana proses perhitungan penilaian masih dilakukan secara
manual yaitu dengan menggunakan kalkulator, Hal ini, akan menyebabkan tingkat kesalahan yang lebih
besar yaitu hasil yang diperoleh tidak tepat/dapat meleset. Selain itu juga, hasil perhitungan yang
diperoleh cenderung subyektif. Permasalahan lainnya adalah setelah melakukan penilaian, pimpinan
harus memeriksa kembali formulir-formulir yang telah dinilai untuk membandingkan karyawan mana
yang memperoleh nilai terbaik guna untuk dipromosikan jabatannya, sehingga dalam menyelesaikan
pekerjaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang
bukan hanya dapat mengolah data secara cepat, tepat dan akurat. Namun, dapat juga membantu pimpinan
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan layak atau tidaknya seorang karyawan
dipromosikan jabatannya.
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1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat
sistem pendukung keputusan untuk promosi jabatan pada PT. Interyasa Homindo menggunakan metode
profile matching?.

1.2 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada sistem pendukung keputusan untuk
promosi jabatan pada PT. Interyasa Homindo menggunakan metode profile matching

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pendukung keputusan untuk promosi jabatan pada PT.
Interyasa Homindo menggunakan metode profile matching. Adapun manfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Bagi PT. Interyasa Homindo yaitu dapat mempermudah proses pengolahan data promosi jabatan
dan dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan promosi jabatan secara tepat dan
akurat.

2. Bagi karyawan, dapat mengetahui dimana letak kekurangan yang dimiliki sehingga dapat
memperbaiki kinerja dalam menjalankan tugasnya.

3. Bagi Penulis, dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama
perkuliahan.

14. Metodologi Penelitian

Adapun metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Object Oriented
Analysis and Design (OOAD) yang menurut Shlaer dan Mellor (1988), Metode ini membuat analisis
didokumentasikan begitu tepat, sehingga untuk menerapkan model analisis langsung diterjemahkan
melalui target arsitektur, bukan dengan mengelaborasi perubahan model melalui serangkaian lebih model
platform tertentu. Proses umum menerapkan metode Shlaer-Mellor adalah sebagai berikut :

1. Partition the system into domains (Partisi sistem ke dalam domain)
2. Analyze Application Domain (Analisis Domain Aplikasi)
3. Confirm the Analysis (Konfirmasi Analisis)
4. Extract Requirements for Service Domains (Persyaratan ekstrak untuk Layanan Domain)
5. Analyze Service Domains (Analisis Layanan Domain)
6. Specify the Architectural Domain (Tentukan Domain Arsitektur)
7. Build Architectural Components (Membangun Komponen Arsitektur)
8. Translate the OOA Models (Terjemahkan OOA Model)

2. Landasan Teori

2.1 Prosedur Profile Matching

Menurut Kusrini (2007), langkah-langkah pada metode profile matching yaitu :

1. Menentukan Variabel Penilaian
Langkah pertama dalam metode profile matching adalah menentukan variabel variabel yang nantinya
digunakan sebagai point penilaian karyawan terhadap jabatan.
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2. Menghitung Pemetaan Gap Kompetensi
Gap yang dimaksud disini adalah perbedaan antara profil jabatan dengan profil karyawan atau bisa
ditunjukkan pada rumus dibawah ini :

3. Pembobotan
Setelah diperoleh gap pada masing-masing karyawan, setiap profil karyawan diberi bobot nilai
dengan patokan tabel bobot nilai gap yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel .1 Bobot Nilai Gap

No Selisih Bobot Nilai Keterangan

1. 0 5 Tidak ada selisih (Kompetensi
sesuai yang dibutuhkan)

2. 1 4.5 Kompetensi individu kelebihan 1
tingkat/level

3. -1 4 Kompetensi individu kurang 1
tingkat/level

4. 2 3.5 Kompetensi individu kelebihan 2
tingkat/level

5. -2 3 Kompetensi individu kurang 2
tingkat/level

6. 3 2.5 Kompetensi individu kelebihan 3
tingkat/level

7. -3 2 Kompetensi individu kurang 3
tingkat/level

8. 4 1.5 Kompetensi individu kelebihan 4
tingkat/level

9. -4 1 Kompetensi individu kurang 4
tingkat/level

4. Menghitung dan Mengelompokkan Core Factor dan Secondary Factor
a) Core factor merupakan aspek (kompetensi) yang paling menonjol atau paling dibutuhkan oleh

suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Perhitungan core factor dapat
ditunjukkan pada rumus :
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Keterangan :

NCF: Nilai rata-rata core factor

NC : Jumlah total nilai core factor

IC : Jumlah item core factor

b) Secondary factor adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor (faktor pendukung).
Perhitungan secondary factor dapat ditunjukkan pada rumus :

Keterangan :

NSF : Nilai rata-rata secondary factor

NS : Jumlah total nilai secondary factor

IS : Jumlah item secondary factor

5. Menghitung Nilai Total
Dari hasil perhitungan dari tiap aspek tersebut kemudian dihitung nilai total berdasarkan presentase
dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil.
Perhitungannya dapat dilihat pada rumus :

Keterangan :

NCF: Nilai rata-rata core factor

NSF: Nilai rata-rata secondary factor

6. Menghitung Penentuan Ranking
Hasil akhir dari proses profile matching adalah ranking dari kandidat yang dapat dijadikan karyawan
yang dapat mengisi suatu jabatan tertentu. Penentuan ranking mengacu pada hasil perhitungan
tertentu, perhitungan tersebut dapat ditunjukan pada rumus :

Keterangan :

HA : Hasil Akhir

N1 : Nilai Total Kriteria Ke-1

N2 : Nilai Total Kriteria-2



342

N3 : Nilai Total Kriteria-3

N4 : Nilai Total Kriteria-4 dst

(x)% : Nilai persen rumus hasil akhir (total 100%)

2.2 Kriteria Penilaian Promosi Jabatan

Kriteria yang dinilai untuk promosi jabatan pada PT. Interyasa Homindo Cabang Palembang dapat dilihat
pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Promosi Jabatan

No Kriteria Keterangan
1. Kepribadian Aspek kepribadian yang dimiliki oleh

karyawan seperti :
a. Jujur
b. Disiplin
c. Percaya diri
d. Kestabilan emosi
e. Bertanggung jawab
f. Kesetiaan
g. Sopan santun

2. Sikap Kerja Aspek kebutuhan kerja kerja karyawan seperti
:
a. Inisiatif dan Kreativitas
b. Berprestasi
c. Ketekunan dan Ketelitian
d. Kerjasama
e. Konsistensi dalam bekerja

3. Intelektual Aspek interpersonal yang dimiliki oleh
karyawan seperti :
a. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
b. Kemampuan analisis masalah
c. Kemampuan memecahkan masalah
d. Kemampuan logika rasional.

4. Kepemimpinan Aspek kepemimpinan yang dimiliki oleh
karyawan seperti :
a. Berwawasan dan berpengetahuan luas.
b. Bijaksana dalam mengambil keputusan

2.3 Prosedur Penilaian Karyawan

Prosedur penilaian karyawan dilakukan dengan cara mengisi formulir penilaian karyawan. Penilaian diisi
dengan rentang nilai 1-5 dengan ketentuan yaitu nilai 1 = sangat tidak bagus, nilai 2 = tidak bagus, nilai 3
= cukup bagus, nilai 4= bagus dan nilai 5 = sangat bagus.
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3. Hasil

Hasil dari pembuatan sistem pendukung keputusan untuk promosi jabatan menggunakan metode profile
matching terdapat 3 menu utama yaitu menu admin, menu penilai dan menu karyawan.

Rancangan Use Case

laporan data karyawan

laporan data jabatan
laporan surat keputusan

promosi

ubah password

view hasil nilai profil jabatan

view hasil nilai profil
karyawan

view hasil nilai factor

view hasil nilai total factor

input data karyawan

input data penilai

input data jabatan

input data keputusan
promosi

laporan

view hasil nilai matching
karyawan

admin

view data penilaian
karyawan

<<include>>

view biodata karyawan

<<include>>

karyawanlogin

<<include>>

input nilai profil jabatan

<<include>>

input nilai profil karyawan

<<include>>

input perhitungan nilai factor

<<include>>

input perhitungan nilai total
factor

<<include>>

input perhitungan matching

<<include>>

pimpinan

extend extend

extend

4. Kesimpulan

1. Sistem yang dihasilkan pada penelitian ini berupa sistem pendukung keputusan untuk promosi
jabatan pada PT. Interyasa Homindo yang diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman PHP
dan MySQL sebagai databasenya. Sistem pendukung keputusan ini dibangun dengan menerapkan
metode profile matching.

2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan untuk promosi jabatan dapat dijadikan dasar
pengambilan keputusan dalam proses menentukan layak atau tidaknya seorang karyawan
dipromosikan jabatannya



344

Referensi

1. Al Fattah, Hanif. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Andi:Yogyakarta.
2. Hasibuan, Malayu S.P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara:Jakarta.
3. Iskandar. (2007). Pemrograman Internet dengan PHP. Andi:Yogyakarta.
4. Kusrini. (2007). Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Andi:Yogyakarta.
5. Nugroho, Bunafit. (2008). Latihan membuat Aplikasi Web PHP dan MySQL dengan

Dreamwever. Gava Media:Yogyakarta.
6. Peranginangin, Kasiman. (2006). Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL. Andi:Yogyakarta.
7. Riduwan. (2012), Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. CV.

Alfabeta:Bandung.
8. Rosa & Shalahuddin. (2011), Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan berorientasi objek).

Modula:Bandung.
9. Sally Shlaer & Stephen J. Mellor. (1988). Object-Oriented Systems Analysis: Modeling the

World in Data. Prentice Hall.
10. Samsudin, Sadili. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Setia:Bandung.
11. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV. Alfabeta:Bandung.
12. Wicaksono, Yogi. (2008). Membangun Bisnis Online dengan Mambo. PT. Elex Media

Komputindo:Jakarta.
13. Udyana, Benny Ferdian. (2011), ‘Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Karir dan

Pemilihan Karyawan yang Berprestasi pada CV. SAS Bandung’, Skripsi, Universitas Komputer
Indonesia Bandung.



Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Managemen
Palembang-Indonesia, 23 Agustus 2014

ANALISIS SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN
METODE TAM  DAN EUCS DI FAKULTAS DAKWAH DAN

KOMUNIKASI IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

Fathiyah Nopriani,Sunda Ariana, A. Haidar Mirza

Magister Teknik Informatika
Universitas Bina Darma

Abstrak

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerimaan dan
kepuasan pengguna sistem informasi perpustakaan (SIPUS) di Fakultas Dakwah dan
Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang dengan menggunakan metode TAM
(Technology Acceptance Model) dan EUCS (End User Computer Satisfaction). Model
TAM mendefinisikan dua hal yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap
teknologi yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat dari teknologi dan kemudahan dalam
menggunakan teknologi informasi dan model EUCS untuk mengukur tingkat kepuasan
penggunaan sistem informasi.

Kata Kunci : SIPUS, TAM, EUCS, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah
Palembang

1. PENDAHULUAN

Informasi dalam kehidupan manusia diberbagai bidang merupakan kebutuhan penting dimana
manusia dengan sifatnya ingin tahu hal-hal yang baru untuk meningkatkan taraf hidupnya maka perlu
dilakukan pengumpulan informasi yang lengkap dan akurat. Dan wadah penyedia dari informasi itu salah
satunya dari perpustakaan. Dengan perkembangan teknologi informasi sangat tepat bila di aplikasikan
juga pada perpustakaan. Perpustakaan diberi kebebasan untuk memilih sistem informasi perpustakaan
yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu fasilitas fakultas yang
menyediakan informasi seperti buku-buku penunjang sesuai dengan jurusan, jurnal, skripsi dan majalah.
Perpustakaan fakultas ini berusaha memberikan layanan terbaik untuk memberikan kepuasan bagi
seluruh sivitas akademik fakultas. Sistem informasi perpustakaan yang diterapkan di fakultas ini adalah
sistem otomasi perpustakaan (Automation Library) dan baru berjalan hampir satu tahun yang mana
sistem informasi perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dibuat untuk meningkatkan kinerja
petugas perpustakaan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, mempercepat dan
mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian informasi.

Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian seberapa besar penerimaan dan kepuasan
pengguna sistem otomasi diperpustakaan agar ke depan dapat dikembangkan sistem informasi yang lebih
‘diterima’ oleh pengelola dan pengguna perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden
Fatah Palembang.



346

Ada banyak model yang dikembangkan oleh para peneliti untuk menggambarkan penerimaan
sistem informasi oleh pengguna, salah satunya adalah model TAM (Technology Acceptance Model).
Model TAM yang belum dimodifikasi menjelaskan kegunaan persepsian (perceived usefulness),
kemudahan penggunaan persepsian terhadap perilaku (attitude towards behavior) atau sikap
menggunakan teknologi (attitude towards using technology), niat perilaku (perceived intention) atau niat
perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use), perilaku (behavior) atau penggunaan
teknologi sesungguhnya (actual technology use) (Jogiyanto, 2007).

Sedangkan untuk menganalisis kepuasan pengguna sistem informasi, salah satunya adalah model
EUCS (End User Computer Satisfaction) menjelaskan tentang kelengkapan isi (content), keakuratan
(Accuracy), tampilan (format), kemudahan (Ease of use) dan ketepatan (timeliness).

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Perpustakaan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang adalah instansi vertikal
perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang yang berada di palembang. Perpustakaan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi berdiri pada tahun 1998 seiring berdirinya fakultas Dakwah dan Komunikasi yang
dulunya memiliki 2 (dua) jurusan yaitu Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Komunikasi Penyiaran
Islam. Pada tahun 2010 Fakultas Dakwah dan Komunikasi menambah 2 (dua) jurusan yaitu Sistem
Informasi dan Jurnalistik. Sehingga bertambah pula koleksi buku-buku untuk menunjang perkuliahan
mahasiswanya. Perpustakaan fakultas ini masih menggunakan sistem manual sampai pada tahun 2013
dibuatlah sistem otomasi perpustakaan fakultas Dakwah dan komunikasi. Dengan menggunakan sistem
otomasi lebih mempermudah mahasiswa dalam mencari dan mendapat informasi buku-buku yang
tersedia di perpustakaan fakultas.
2.2 TAM

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk
menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi
komputer. Model ini  diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM merupakan
hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang lebih dahulu dikembangkan oleh
Fishbein dan Ajzen pada 1980.

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna
terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan
hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan
penggunaannya) dan perilaku, tujuan atau keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna atau user
suatu sistem informasi.

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu teori
tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal,
akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi
(TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang
dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan
Teknologi Informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga
alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan Teknologi Informasi menjadikan
tindakan atau perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi.
2.3 EUCS

Model ini dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988) yang digunakan untuk mengukur
kepuasan pemakai akhir komputer. Mereka mengembangkan instrumen pengukur kepuasan yaitu
instrumen end user computing satisfaction (EUCS). Penjelasan pengukuran kepuasan pengguna sistem
informasi EUCS adalah sebagai berikut :
1. Dimensi Content yaitu mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari suatu sistem. Isi dari

sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi
yang dihasilkan oleh sistem.

2. Dimensi Accuracy yaitu kepuasan  pengguna  dari  sisi keakuratan  data  ketika  sistem menerima
input kemudian mengolahnya menjadi informasi.
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3. Dimensi Format yaitu mengukur  kepuasan  pengguna  dari  sisi  tampilan  program aplikasi itu
sendiri.

4. Dimensi Ease Of Use yaitu kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user friendly
dalam menggunakan sistem seperti proses memasukan data, mengolah data dan mencari informasi
yang dibutuhkan.

5. Dimensi Timeliness yaitu  mengukur  kepuasan  pengguna  dari  sisi  ketepatan  waktu sistem  dalam
menyajikan  atau  menyediakan  data  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tahap yang akan ditempuh dalam

rangka pencapaian tujuan. Langkah akan dibagi menjadi enam tahap secara sistematis yang terdiri atas
tahap merumuskan masalah dan tujuan penelitian, tahap melakukan literatur, tahap menyusun
metodologi, rencana dan rancangan penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data dan tahap
menarik kesimpulan penelitian. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan program Statical Product and Service Solution SPSS 20 for Windows.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 802 pengguna dan sampel yang ditetapkan 260 dari
berbagai jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang. Namun Sebelumnya
dilakukan uji validitas dan reabilitas dulu pada non pengguna Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang dengan 11 responden yang telah ditentukan.
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel Uji Validitas Data
1. TAM (Technology Acceptance Model)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 11 100.0

Excludeda 0 .0

Total 11 100.0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.
Sumber : Data Primer diolah, 2014

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.676 4

Sumber : Data Primer diolah, 2014
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2. EUCS

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 11 100.0

Excludeda 0 .0

Total 11 100.0

a. Listwise deletion based on all variables

in the procedure.
Sumber : Data Primer diolah, 2014

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

.894 5

Sumber : Data Primer diolah, 2014

4.3 Pengujian Hipotesis
1. TAM

Correlations

PU PEOU ATU AIS

PU

Pearson Correlation 1 .468 .515 .079

Sig. (2-tailed) .146 .105 .818

N 11 11 11 11

PEOU

Pearson Correlation .468 1 .691* .151

Sig. (2-tailed) .146 .019 .658

N 11 11 11 11

ATU

Pearson Correlation .515 .691* 1 .402

Sig. (2-tailed) .105 .019 .221

N 11 11 11 11

AIS

Pearson Correlation .079 .151 .402 1

Sig. (2-tailed) .818 .658 .221

N 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber : Data Primer diolah, 2014
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2. EUCS

Sumber : Data Primer diolah, 2014

5. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan Sistem Informasi Perpustakaan di

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang berpengaruh terhadap kebergunaan dan
kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem yang ada sesuai dengan metode TAM dan untuk
mengetahui kepuasan pengguna Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN
Raden Fatah Palembang berpengaruh terhadap variabel-variabel isi (content), keakuratan (Accuracy),
tampilan (format), kemudahan (Ease of use) dan ketepatan (timeliness) sistem. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan berpengaruh terhadap sikap perilaku pengguna menggunakan sistem informasi
perpustakaan hingga menerima sistem yang telah ada. Dengan content, Accuracy, format, Ease of use
dan Timeliness berpengaruh tercapai kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi
perpustakaan
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Abstrak

Banyaknya situs web pada bidang pendidikan lainnya, diduga akan terjadi persaingan
dalam menarik mahasiswa, oleh karena itu memberikan pelayanan yang terbaik dalam
bidang teknologi informasi merupakan suatu upaya untuk memberikan kepuasan kepada
pengguna yaitu mahasiswa dari universitas tersebut. Peningkatan pelayanan dan kepuasan
mahasiswa merupakan suatu hal yang akan menjadi kelebihan situs Universitas Baturaja
dibandingkan dengan situs web universitas lainnya. Dengan puasnya mahasiswa akan situs
web universitas, maka akan meningkatkan loyalitas atau kesetiaan mahasiswa terhadap
Universitas Baturaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergunaan antarmuka situs
web Universitas Baturaja dan ketercapaian tujuan pembuatan situs, menganalisis hasil uji
ketergunaan dan mengevaluasi berdasarkan hasil analisis uji ketergunaan pada situs web
perpustakaan Universitas Baturaja. Web ini dievaluasi terlebih dahulu melalui pengujian
kebergunaan (usability testing) untuk mengetahui seberapa besar kemudahan suatu
antarmuka (interface) dapat digunakan oleh user saat berinteraksi dengan sistem. Kriteria
ketergunaan dengan menggunakan metode kuisioner berdasarkan pengamatan terhadap
kelima aspek usability, yaitu: learnability, efficiency, memorability, errors dan satisfaction.

Kata kunci : pengujian kebergunaan, usability, interface

1. PENDAHULUAN
Dalam Era Digital saat ini, peran teknologi internet dirasakan makin penting karena memberikan

manfaat ganda bagi universitas. Melalui Internet, segala informasi dengan mudah kita dapatkan, karena
itulah universitas menyediakan layanannya melalui website untuk memberikan kemudahan bagi
mahasiswa yang ingin mencari tahu antara lain nilai Online, kuliah Online dan lain sebagainya.Peringkat
universitas sangat dibutuhkan oleh calon mahasiswa untuk mengetahui kemampuan universitas yang ada
baik di Indonesia maupun di dunia. Webometrics dan 4ICU adalah salah satu perangkat untuk mengukur
kemajuan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui website.

Banyaknya situs web pada bidang pendidikan lainnya, diduga akan terjadi persaingan dalam
menarik mahasiswa, oleh karena itu memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang teknologi
informasi merupakan suatu upaya untuk memberikan kepuasan kepada pengguna yaitu mahasiswa dari
universitas tersebut. Melihat hal tersebut, maka pihak Universitas Baturaja pun mencoba menjaring calon
mahasiswa dan mempertahankan mahasiswanya yang ada dengan
menyediakan fasilitas internet tersebut dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang lebih
baik. Dalam setiap kesempatan Universitas Baturaja selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang
memuaskan, khususnya dalam situs Universitas Baturaja berusaha supaya fasilitasnya lebih baik sesuai



351

dengan yang dinginkan oleh para pengunjung situs. Untuk mengetahui sejauh mana website Universitas
Baturaja dapat diterima oleh para pemakai/user, maka perlu diadakannya suatu penilaian untuk
mengukur dari website yang tersedia apakah sudah dapat diterima oleh pengguna/user dengan baik.
Pengukuran tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pada mahasiswa.

1.1 IDENTIFIKASI MASALAH
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengukur dan mengevaluasi website Universitas

Baturaja.

1.2 BATASAN MASALAH

a. Evaluasi yang dilakukan menggunakan usabilty testing yaitu mengevaluasi website Universitas
Baturaja dengan mengujinya langsung pada pengguna.

b. Responden yang diuji meliputi 5 (Lima) responden,  responden diberikan lembaran pertanyaan
kusioner dan melaksanakan tugas-tugas yang ada di website Universitas Baturaja.

1.3 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pokok permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai

berikut:
a. Apakah dengan evaluasi website Universitas Baturaja menggunakan metode usability testing dapat

memberikan pengaruh yang efektif dan efisien dalam penggunaanya?
b. Bagaimana cara agar website Universitas Baturaja di akses pengguna ataupun orang awam dapat

dimengerti dengan mudah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN
Dengan adanya peneltian ini maka tujuannya adalah :

a. Untuk mengetahui seberapa jauh pengguna ataupun orang awam dapat mengerti cara mengakses
website Universitas Baturaja.

b. Untuk mengetahui kualitas dari website Universitas Baturaja dengan menggunakan usability
testing sebagai metode.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Dengan mengevaluasi website Universitas Baturaja  menggunakan metode usability testing nantinya
akan memberikan masukkan dalam proses pengembangan website Universitas Baturaja kedepannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA
pengujian dalam penelitian ini menggunakan lima aspek usability atau lima atribut seperti yang

dikemukakan oleh Jacob Nielson. Penjelasan kelima aspek tersebut:
a. Mudah dipelajari (learnability)

Kualitas sistem yang menunjukkan apakah sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan dalam
menyelesaikan tugas tertentu.

b. Efisiensi (efficiency)
Cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya,
memiliki langkah-langkah yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang sama.

c. Mudah diingat (memorability)
Kemampuan sistem untuk mudah diingat, baik dari sisi fitur atau menu-menu yang ada maupun cara
pengoperasiannya.

d. Kesalahan dan keamanan (errors)
Perlindungan dan pertolongan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan
dan berbahaya ketika mengoperasikan sistem, misalnya: menu help untuk memberi solusi, dan
konfirmasi penghapusan berkas.
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e. Kepuasan (satisfaction)
Menunjuk kepada suatu keadaan dimana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem
tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Semakin pengguna menyukai suatu sistem,
secara implisit mereka merasa puas dengan sistem yang dimaksud.

Pengujian kebergunaan (usability testing) merupakan salah satu evaluasi terhadap suatu
perangkat lunak aplikasi untuk mengetahui seberapa besar kemudahan suatu antarmuka (interface) dapat
digunakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah civitas akademika UNBARA  puas dengan

kualitas Website Universitas Baturaja. Data mengenai kualitas Website Universitas Baturaja tersebut
akan dikumpulkan melalui survey menggunakan kuisioner. Kuisioner digunakan karena bentuknya
mudah disediakan, yaitu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terhadap para responden.

Responden Situs Website Unbara Komputer & Internet

Responden 1 Sudah Pernah Terampil
Responden 2 & 3 Belum Pernah Awam

Responden 4 Sudah Pernah Terampil
Responden 5 Belum Pernah Awam

Tabel 1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang ditempuh adalah mengidentifikasi masalah,
dilanjutkan dengan melakukan studi awal, yaitu studi literatur/studi pustaka yang berhubungan dengan
pengujian kebergunaan (usability testing) dan juga studi terhadap objek yang akan diamati, dalam hal ini
web Universitas Baturaja. Metode Penelitian ini dapat dilihat jelas pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Metode Penelitian

Identifikasi Masalah

Studi
Pendahuluan

Pengujian
Kebergunaan

(Usability Testing)

Analisis
Usability Testing

Kesimpulan

Studi Pustaka

Studi Objek yang
diamati

Pemberian Task kepada responden

Penyebaran Kuisioner

Rekap Hasil Kuisioner

Perhitungan Nilai usability
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4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. PENGUJIAN PENERIMAAN (USABILITY TESTING)

Langkah awal usability testing ini adalah memberikan sejumlah task atau tugas yang sudah
dipersiapkan sebelumnya kepada pengguna saat berinteraksi dengan sistem yang diuji. Task-task ini
diberikan kepada 5 responden yang berasal dari Civitas Akademika Universitas Baturaja yang terdiri dari
2 orang sudah terbiasa menggunakan fitur Web Browser sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan
pada saat melakukan task-task tersebut. Task-task ini digunakan sebagai ‘sarana interaksi’ dalam
pengukuran usability, dan 3 orang terdiri dari orang yang masih awam dengan dunia internet.

Task 1. Lakukan login sebagai user admin, logout, kemudian login kembali.
User diminta melakukan login sebagai admin, dimulai dari mencari dan mengisi form login
untuk masuk ke halaman admin, selanjutnya diminta untuk mencari tombol logout, kemudian
login kembali.

Task 2. Mencari berita berdasarkan kegiatan.
User diminta untuk mencari berita – berita yang berkaitan dengan universitas baturaja.

Task 3. Mengisi form pada Menu Buku Tamu.
User diminta untuk me-inputkan data diri untuk masuk kedalam buku tamu.

Task 4. Menambah, mengubah dan menghapus berita pada halaman admin.
User diminta untuk masuk pada halaman admin dan mencari form untuk melakukan
penambahan, pengeditan dan penghapusan data ponsel. Task dianggap selesai apabila user
berhasil menambah, mengedit dan menghapus berita.

Task 5. Mencari informasi update dalam aplikasi web.
User diminta untuk mencari salah satu berita atau informasi ter-update dalam web sehingga user
dapat membaca keseluruhan isi dari berita atau informasi tersebut.

4.2. ANALISA USABILITY TESTING

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner yang diberikan pada responden, maka selanjutnya
dilakukan rekap terhadap hasil kuisioner yang telah disebar.

Persentase jawaban kuisioner sebagai hasil dari usability testing yang dilakukan terhadap 30
responden dapat dilihat pada Tabel 3.

PK KMS KM CM M SM

1 100% 20% 0% 20% 60%

2 80% 100% 0% 20% 0%

3 40% 20% 0% 20% 20%

4 0% 0% 20% 20% 40%

5 80% 20% 0% 20% 40%

6 80% 0% 0% 20% 20%

7 80% 20% 60% 0% 80%

8 20% 60% 0% 0% 40%

9 100% 0% 60% 0% 20%

10 40% 0% 0% 40% 40%

11 20% 40% 20% 0% 20%

12 20% 20% 20% 60% 0%

13 40% 60% 20% 80% 0%

14 100% 40% 0% 0% 0%



354

15 100% 0% 0% 60% 0%

16 80% 0% 0% 20% 0%

17 80% 80% 20% 0% 40%

18 0% 80% 20% 0% 60%

19 100% 0% 0% 0% 40%

20 100% 0% 0% 0% 60%

Tabel 3. Persentase Jawaban Quisioner

Keterangan : PK=Pertanyaan Kuisioner; KMS = Kurang Mudah Sekali; KM = Kurang mudah; CM =
Cukup Mudah; M = Mudah; SM = Sangat Mudah

Berdasarkan persentase hasil usability testing di atas, maka diperoleh Rekap Nilai Usability yang
terlihat pada Tabel 4.

No Pertanyaan
Nilai

DIMENSI USABILITY
1 Website mudah dioperasikan 4.4
2 Website memiliki kemudahan navigasi 3.8
3 Website memiliki link di setiap unit kerjanya 3.2
4 Website memiliki tampilan yang menarik 2.8
5 Website dapat menambah pengetahuan 3

6
Fasilitas komunikasi interaktif dengan website yang ada, jelas dan dapat
dimengerti

3.8

DIMENSI INFORMATION QUALITY

7 Website menyediakan informasi yang cukup jelas 3.4

8 Website menyediakan informasi yang dapat dipercaya 3.2
9 Website menyediakan informasi yang mutahir 3.8
10 Website menyediakan informasi yang relevan 3
11 Website menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dipahami 4
12 Website menyajikan informasi yang lengkap dan terperinci 4

13
Website menyajikan informasi dalam format yang sesuai dengan
kebutuhan/proposional

4

DIMENSI SERVICE INTERACTION
14 Website mempunyai reputasi yang baik 4
15 Website menjamin keamanan bertransaksi 3.4
16 Website memiliki dan menciptakan kesan personal 4.2
17 Website memiliki kemudahan untuk menarik minat dan perhatian 4.2
18 Website memiliki adanya suasana komunitas 4.2
19 Website memudahkan komunikasi dengan pihak perguruan tinggi 3.8
20 Website menjamin ketepatan dan keakuratan yang diberikan 4

Tabel 4. Rekap Nilai Usability

Tabel 5 menunjukkan nilai-nilai kepuasan atau penerimaan user (acceptance) terhadap masing-
masing atribut. Dapat dilihat bahwa untuk atribut “Kemudahan Interface dikenali” memiliki nilai
penerimaan usability oleh user sebesar 4,2 (sudah berada diatas nilai 3 atau diatas nilai tengah) dalam
skala 5. Hal ini dapat diartikan bahwa aplikasi web yang telah dibuat mudah dikenali oleh user dari
halaman interface awal web.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan mengenai Analisa Kepuasan
Civitas Akademika Universitas Baturaja dengan menggunakan Usability dapat disimpulkan mengenai
hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Civitas Akademika Universitas Baturaja
kualitas website Unbara adalah menggunakan Usability.

2. Civitas Akademika Universitas Baturaja  merasa puas terhadap kualitas website Unbara.
3. Perangkat lunak aplikasi web cms telah memenuhi kelima aspek usability sehingga dapat

diterapkan sebagai sistem yang akan dioperasikan oleh pengguna.
5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada para
pengelola situs web Universitas Baturaja yang menjadi objek dalam penelitian ini khususnya dan juga
bagi semua pengelola situs web pendidikan pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya pengelola situs web lebih memperhatikan dan meningkatkan kreatifitas
rancangan situs, keunikan rancangan situs, kemudahan penggunaan situs web, konsistensi
layout/ rancangan setiap halaman web dan memperhatikan permasalahan crash atau error
pada saat diakses.

2. Analisa kepuasan ini alangkah baiknya jika dilanjutkan dengan cara membandingkan hasil
kepuasan tahun ini dengan tahun-tahun berikutnya seiring dengan perubahan yang dilakukan
sehingga pengelola universitas dapat terus memperbaiki kualitas website
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Abstrak

Dalam era globalisasi ini Online Shop sudah tidak terdengar asing lagi dan sebagian besar
penduduk indonesia sudah banyak menggunakan jasa Online Shop untuk membeli barang
keinginan mereka. Tapi tidak banyak dari mereka yang mempercayai produk-produk yang
ada di Oline Shop serta tidak banyak pula dari mereka yang mempercayai tentang keberadaan
Online Shop ini. Dalam sebuah pembuatan aplikasi web Online Shop Selain mempercantik
tampilan dan memperbanyak produk-produk yang dijual agar pelanggan tertarik untuk
mengaksesnya maka diperlukan juga aspek Usability (Kemudahan dalam penggunaan), hal
ini bertujuan agar pengguna dapat menjalankan serta mengimplementasikan apa yang mereka
dapatkan pada saat mengakses Web tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah web Lazada.com ini memiliki
kriteria berdasarkan aspek-aspek Usablitiy yang dtujukan. Dalam penelitian ini melakukan
pengmpulan data melalu kuisioner sebagai instrumen penelitian. Kuisioner yang disebarkan
sebanyak 11 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 3 unsur Usability, yaitu : Sistem, User,
dan Interaksi.
Kata Kunci : Usability, Sistem, User, Interaksi, Kuisioner

1. Pendahuluan
Aplikasi web Lazada.com sudah menjamur di dunia Online Shop, pada era ini banyak sebagian

besar orang memanfaatkan perdagangan melalui media teknologi informasi yang semakin pesat yakni
dunia Online Shop. LAZADA Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang
dari jaringan retail online LAZADA di Asia Tenggara Asia Tenggara Grup LAZADA International di
Asia Tenggara terdiri dari LAZADA Indonesia, LAZADA Malaysia, LAZADA Vietnam, LAZADA
Thailand, LAZADA Filipina. Jaringan LAZADA Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan
jaringan perusahaan internet Jerman, Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan online
incubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia.
Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, TopTarif,
eDarling, Groupon (sebelumnya CityDeal).

Aplikasi web lazada.com atau Lazada Indonesia ini dikembangkan sebagai media pembelanjaan
online yang memberikan berbagai macam produk serta informasi dan kemudahan bagi pelanggannya.
LAZADA Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai
dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan,
peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olah raga.

Adapun yang terdapat dalam Lazada indonesia yang memberikan kemudahan pada setiap
pelanggan adalah pada layanannya yaitu : Bayar ditempat, ini merupakan layanan metode pembayaran
dimana pelanggan dapat membayar barang yang dipesan kepada kurir saat mereka menerima barang
pesanan mereka, layanan bayar ditempat dapat dilakukan di kota-kota besar Indonesia. Pengembalian
barang dalam 14 hari, jika terjadi kerusakan pada saat pelanggan sudah menerima barang tersebut atau
pengembalian uang. Gratis Ongkos Pengiriman dan masih banyak lagi layanan-layanan yang diberikan
oleh LAZADA.



357

Penelitian ini kemudian dilakukan untuk menganalisis apakah web Lazada.com ini memiliki
kriteria berdasarkan aspek-aspek Usablitiy yang dtujukan dan yang mengandung 3 unsur dari Usability
yaitu : Pengguna, interaksi, dan sistem. Diharapkan penelitian ini akan memberikan evaluasi sehingga
dapat lebih diterima dan digunakan serta sering di akses oleh user.

1.1 IdentifikasiMasalah
Identifikasimasalahdalampenelitianinimengukur usability website Lazardamenggunakanuse
questioneruntukmengetahuitingkatkepuasanpengguna.

1.2 BatasanMasalah
Batasanmasalahdalampenelitianinisebagaiberikut :

1. Penelitianfokuspadapengukuran usability web Lazarda
2. Pengukuran yang dilakukandenganmenggunakanuse

questioneryaituuntukmengukurkepuasanpenggunadalammenggunakan website tersebut.

1.3 RumusanMasalah
Berdasarkanpokokpermasalahan yang adamakarumusanmasalah yang munculadalahsebagaiberikut
:

1. Apakahdenganmengukurkepuasanpenggunamenggunakan user questioner
dapatmemberikanpengaruh yang efektifdanefisiendalampenggunaanya?

2. Bagaimanacara agar website Lazardadapatdenganmudahdimengertiolehpengguna?

1.4 TujuanPenelitian
Denganadanyapenelitianinimakatujuanyaadalah :

1. Untukmenggetahuiseberapajauhpenggunadapatmengerticaramengakses website lazarda.
2. Untukmengetahuikualitasdari website tersebutdenganmenggunakan use questioner sebagaimetode.

1.5 ManfaatPenelitian
Adapunmanfaatpenelitianiniadalah :
1. Denganmengukur website lazardamenggunakan use questioner

nantinyaakanmemberikanmasukandalam proses pengembanganpada weblazardakedepannya.

1.6 Tinjauan Pustaka
- Usability

Pengertian Usability menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : menurut JeffAxup (2004), Usability
adalah sebuah ukuran karakteristik yang mendeskripsikan seberapa efektif seorang pengguna dalam
berinteraksi dengan suatu produk. Menurut Dix Et Al (2004), Usability adalah sistem yang dapat
membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan mereka adalah sistem yang berguna (Useful) yg
berfungsi seperti yang di inginkan oleh penggunanya, yang dapat digunakan (Usable) yang mudah
dioperasikan, dapat digunakan (Used) sistem yang memotivasi user atau penggunanya untuk
menggunakannya, menarik bagi user, menyenangkan dll. Menurut Jacob Nielsen (2003): kebergunaan
adalah atribut kualitas yang menunjukkan seberapa mudah suatu antarmuka digunakan. Terdiri atas lima
komponen kualitas, yaitu: Mudah dipelajari (learnability), Efisiensi (efficiency), Mudah diingat
(memorability), Kesalahan dan keamanan (errors), Kepuasan (satisfaction). Menurut Palmer (2002):
mengamati atribut kualitas lain dari kebergunaan, yaitu: waktu download, navigabilitas, interaktifitas,
responsifitas, kualitas konten.

Usability didefinsikan melalui 5 komponen kualitas, yaitu :
1. Learnability, yaitu : mengukur semudah apa user dapat mempelajari cara penggunaan

produk tersebut untuk pertama kali.
2. Efficiency, yaitu : mengukur secepat apa user dapat melakukan tugasnya.
3. Memorability, yaitu : sejauh mana user dapat mengingat langkah-langkah atau proses yang

dapat dilakukan dalam mencapai tujuannya.
4. Error, yaitu : sebanyak apa user melakukan error, dan sejauh mana akibat error tersebut, serta

apakah mudah bagi user untuk mengatasi error tersebut.
5. Satisfaction, yaitu : bagaimana perasaan user ketika menggunakan produk atau tanggapan

terhadap desain produk secara keseluruhan.
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- Pengukuran Usability
Mengukur Usability berarti mengukur efektifitas, efisien, dan kepuasan User. Untuk itu dapat

dilakukan dua cara, yaitu : mengandalkan asumsi pembuat program / diri sendri, dan menggunakan
Usability matric. Hasil pengukuran Usability dapat dimanfatkan untuk beberapa hal, menurut Tullis dan
Albert, yaitu :

1. Mendapatkan masukan dari data, lebih obyektif dari pada pendapat sendiri
2. Dapat digunakan untuk membandingkan Usability dua produk.
3. Dapat mengklarifikasi permasalahan ( jika ada )
4. Membuat prediksi pengguna produk sebenarnya
5. Memberikan ilustrasi pada manajemen berdasarkan fakta
Terdapat beberapa jenis metrik atau teknik pengukuran Usability, yang secara umum dapat

dibagi menjadi dua kategori, yaitu : Desired Quality, merupakan pengamatan berupa ukuran
selesai/tidaknya suatu tugas, atu tercapai tidaknya suatu hasil atau diterima tidaknya suatu pernyataan.
Berikutnya adalah pengkuran kualitatif, yaitu mengukur dalam skala angka tertentu, misalnya X% user
dapat menyelesaikan tugasnya kurang dari satu menit. Pengukuran Usability dapat dilakukan dengan
melakukan tahap-tahap sebagaimana penelitan lainnya, yaitu :

1. Pemilihan kuisioner : memilih paket kuisioner yang digunakan. Setiap paket kuisioner
memiliki asumsi dasar tertentu, kerangka pemikiran dan pendekatan yang berbeda-beda.

2. Memilih partisipan : menentukan partisipan yang repersentatif, membagi berdasarkan
kelompok seperti umur, jenis klamin dll.

3. Menentukan ukuran sampel, yaitu menentukan ukuran partisipasi yang representatif untuk
dijadikan objek pengumpulan data.

4. Mengolah data interpretasi data sesuai dengan karakteristik data penelitian.
Pada umumnya, mengukur usability dilakukan menggunakan serangkaian kuisioner. Pada saat

ini terdapat beberapa jenis kuisioner yang dapat digunakan mengukur usability, yaitu :
a. System Usability Scale (SUS), yang ditawarkan secara komersial dalam bentuk paket
b. Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ), merupakan paket kuisioner yang

diriis oleh IBM yang terdiri atas 19 item instrumen pengukuran.
c. WAMMI dan SUPR-Q untuk mengukur website
d. Single Ease Question (SEQ) yang terdiri dari satu pertanyaan yang singkat
e. USE (Usefulness, Satisfaction, and Ease Of Use), Serta beberapa paket kuisioner lainnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan adalah Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik

Sampling, Metode Pegumpulan Data, Teknik Analis, Model Penelitian.
a. Populasi Dan Sampel Penelitian, yaitu populasi adalah kelompok atau kumpulan individu-individu

atau obyek penelitian yang memiliki  standart-standart tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan
sebelumnya. Jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 20 responden. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua orang yang sudah pernah mengakses Lazada.com.

b. Teknik Sampling, yaitu : teknik yang akan digunakan dalam metode ini adalah metode Purposive
Random Sampling yang dipilih berdasarkan sampel yang dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.
Responden adalah orang-orang yang mengerti dan memahami serta telah melakukan transaksi pada
lazada.com.

c. Metode Pengumpulan Data, yaitu metode pengumpulan data primer dengan menggunakan
angket/kuisioner. Kuiioner yang digunakan merupakan kuisioner skala likert, menurut Sugiyono
(1999) skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orng tentang fenomena sosial yang merupakan skala kontinum bipolar, pada ujung
sebelah kiri (angka rendah) merupakan jawaban yang bersikap negatif sedangkan ujung ebelah
kanan (angka tinggi) yang menggambarkan sebuah jawaban yang bersifat positif. Skala likert
dirancang untuk meyakinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir
pertanyan yang terdapat pada kuisioner. Skala yang digunakan adalah merupakan skala 1 s/d 5
dengan skor 1 (KMS) , 2 (KM), 3 (CM), 4 (M), 5 (SM).
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d. Model Penelitian, yaitu : untuk mengukur Usability Implementasi Web Lazada.com. model penelitian
ini mengandung 3 unsur Usability yakni : User, Sistem, dan Interaksi. Dimana User disini
menjelskan tentang kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Sistem menjelaskan tentang
tampilan dari aplikasi yang bersangkutan mengenai layout, background, tata letak maupun
pewarnaan pada aplikasi yang bersangkutan. Sedangkan untuk interaksi adalah bagaimana
hubungan antara user dengan interaksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Rancangan Penelitian
Penelitian usabilitiy dimuali dari menentukan profil responden. Jumlah responden yang tercatat ada 20

responden, sebagian besar merupakan karyawan swasta dan mahasiswa.
b. Hasil pembahasan
Dari kuisioner yang di buat setip pertanyaan di kategorikan menjadi 3 unsur yaitu Sistem, User dan

Intraksi. Dari kuisioner yang sudah disebar maka mendapatkan hasil dari nilai rata-rata responden
adalah sebagai berikut :

Dari setiap kesimpulan yang ada dapat dilihat sebagai berikut :

Dari persentase setiap pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut :

4.  KESIMPULAN
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Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dalam media komunikasi berperan penting bagi
Pascasarjana Magister Teknik Informatika Universitas Bina Darma Palembang.
Pelayanan informasi tentang Pasacasarjana Magister Teknik Informatika agar dapat
menerapkan suatu system informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Website
http://mti.binadarma.ac.id dapat diakses masyarakat luas dengan kemudahan dan
kenyamanan, untuk mengukur kemudahan penggunaaan website bagi user atau pemakai
perlu dilakukan evaluasi secara detail dari segi kemudahan digunakan, kepuasan dan
efisiensi dengan menggunakan kuisionerm guna kelangsungan dan pengembangan situs
website ke depan. Alat evaluasi pengukuran ini menggunakan usability testing atau uji
ketergantungan.Cara pengukuran website menggunakan metode usability testing dengan
menggunakan kusioner yang yang akan diisi oleh 3 (Tiga) Responden terdiri dari
pengguna awam menggunakan media komputer, internet dan webcam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasil persentase dari kelima aspek usability dinilai baik.
Kata kunci : Evaluasi, Pascasarjana Magister Teknik Informatika, website,
usability testing

1. Pendahuluan
Universitas Bina Darma juga memiliki Program Pascasarjana yang berkualitas dengan keputusan

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atas program Studi yang memiliki ijin operasional sah
dari kementrian pendidikan dan kebudayaan, dan kementrian lain. Nomor : 035/BAN-PT/Ak-
IX/S2/I/2012 pada Tanggal 27 Januari 2012 tentang status, nilai, peringkat, dan masa berlaku hasil
akreditasi. Universitas Bina Darma program studi Magister Teknik Informatika memiliki nilai akreditasi
221 dan peringkat C.

Magister Teknik informatika merupakan program studi ilmu komputer dimana memiliki beberapa
konsentrasi yaitu : CIO, Software engineering, IT insfrastruktur, IT enterprenuer, IT for education.
Pendidikan pascasarjana di Universitas Bina Darma diarahkan untuk menghasilkan lulusan magister
yang memiliki kemampuan mengembangkan dan memutahirkan IPTEKS melalui penguasaan dan
pemahaman pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai penerapannya.

Untuk memperlancar proses komunikasi dan informasi program pascasarjana magister teknik
informatika universitas binadarma memiliki website yang beralamat : http://mti.binadarma.ac.id .
website pascasarjana magister teknik informatika universitas binadarma berdiri pada tanggal 08
November 2011.

Sebelum melakukan evaluasi terhadap situs web perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Web
Usability itu merupakan suatu tolak ukur mengenal seberapa baik atau sejauh mana pengguna dapat
menggunakan atau menerima fungsi dari situs web tersebut. dari pengertian itu dapat dimaklumi jika
ukuran usability dari suatu suatu situs web adalah sesuatu yang sifatnya subjektif karena tergantung dari
penilaian masing-masing pengguna web tersebut. Dalam melakukan evaluasi website Pascasarjana
Magister Teknik Informatika penulis menggunakan metode usability testing. Metode usability testing
adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi produk dengan mengujinya langsung pada pengguna.
Usability testing merupakan suatu atribut untuk menilai seberapa mudah interface website digunakan.



361

Usability testing memiliki lima komponen yaitu: Learnibilty : Seberapa mudah bagi pengguna untuk
menyelesaikan tugas-tugas dasar yang pertama kali mereka hadapi di desain website pascasarjana
Magiter teknik Informatika, Efficiency : Setelah pengguna telah belajar desain, seberapa cepat mereka
dapat melakukan tugas-tugas yang ada di dalam website pascasarjana Magister Teknik Informatika,
Memorability: setelah pengguna tidak lagi menggunakan website tersebut maka seberapa ingat mereka
menemukan kembali website tersebut. Error : berapa banyakkah kesalahan-kesalahan yang dilakukan
pengguna, seberapa berat kesalahan yang dilakukan dan seberapa mudahkah pengguna
mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menggunakan situs web, Satisfaction : seberapa
menyenangkankah menggunakan desain situs web tersebut. Untuk melakukan evaluasi website pasca
sarjana magister informatika penulis menggunakan kusioner yang akan diisi oleh 3 (tiga) responden
pengguna awam menggunakan media komputer, internet dan webcame.
Hasil dari penilaian metode usability testing ini akan memberikan masukan untuk pengembangan
website kedepan agar lebih baik lagi.

1.1 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengukur dan mengevaluasi website

pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma palembang.

1.2 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian fokus pada pengevaluasian website pascasarjana magister teknik informatika
universitas bina darma.

2. Evaluasi yang dilakukan menggunakan usabilty testing yaitu mengevaluasi website pascasarjana
Magister Teknik Informatika universitas bina darma dengan mengujinya langsung pada
pengguna.

3. Responden yang diuji meliputi 3 (Tiga) responden,  responden  diberikan lembaran pertanyaan
kusioner dan melaksanakan tugas-tugas yang ada di website pascasarjana magister teknik
informatika universitas bina darma palembang.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pokok permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai

berikut:
1. Apakah dengan evaluasi website pascasarjana Magister Teknik Informatika Universitas Bina

Darma menggunakan metode usability testing dapat memberikan pengaruh yang efektif dan
efisien dalam penggunaanya?

2. Bagaimana cara agar website pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma di
akses pengguna ataupun orang awam dapat dimengerti dengan mudah?

1.4 Tujuan penelitian
Dengan adanya peneltian ini maka tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengguna ataupun orang awam dapat mengerti cara mengakses
website pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma.

2. Untuk mengetahui kualitas dari website pascasarjana magister teknik informatika universitas
bina darma dengan menggunakan usability testing sebagai metode.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dengan mengevaluasi website pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma
menggunakan metode usability testing nantinya akan memberikan masukkan dalam proses
pengembangan website pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma
kedepannya.

2. Bagi penulis melakukan penelitian website pascasarjana magister teknik informatika universitas
bina darma untuk membantu penulis menyelesaikan studi sebagai syarat untuk mendapatkan
gelar Magister.
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2. Metode Penelitian
Responden yang diambil dari populasi sebanyak 3 (Tiga) responden ini diberikan tugas untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan (Task) yang sudah disiapkan dalam scrip (Scenario kuisioner). Task
yang dibagi 3(Tiga) bagian (lampiran) yaitu :
1. wawancara pemilihan peserta.

Bagian ini digunakan untuk menentukan tingkatan responden.
2. Formulir uji ketergunaan http://www.binadarma.mti.ac.id

Bagian ini responden diminta untuk mengerjakan tugas untuk mendapatkan informasi yang ada
didalam situs website.

3. Wawancara secara detail
Bagian terakhir ini responden diminta pendapatnya tentang pertanyaan (task) yang diberikan

3.   Hasil dan Pembahasan
Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kelebihan dan

kekurangan website. Sampel yang diambil dari populasi adalah pengguna yang dijadikan responden
dalam usability testing, yang mewakili dari keseluruhan populasi terhadap website pascasarjana magister
teknik informatika universitas bina darma palembang.

Berikut ini merupakan tampilan dari website pascasarjana magister teknik informatika
universitas bina darma seperti gambar dibawah ini.

Hasil Usability ke lima Aspek :
1. Learnibility

Nilai aspek Learnibility kemudahan web pascasarjana magister teknik informatika universitas
bina darma untuk dipelajari dan dikenali user sebesar 92.16% dan yang tidak diketahui sebesar
7.84%.menyatakan bahwa web tersebut telah memberikan kemudahan pengguna dalam
melakukan operasinya.

2. Efficiency
Nilai aspek efficiency pada perangkat lunak aplikasi web pascasarjana magister teknik
informatika universitas bina darma dapat dilakukan dengan mudah dalam menyelesaikan
pencarian.Hasil usability pengguna yang diketahui sebesar 79.17 % dan yang tidak diketahui
sebesar 20.83%.Artinya web tersebut dapat efisien jika digunakan oleh user.

3. Errors
Nilai aspek errors kemudahan web agar tidak terjadi kesalahan atau frekuensi tingkat kesalahan
tidak terlalu besar ketika web sedang di operasikan untuk diketahui sebesar 72.22%.
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4. Memorability
Nilai aspek memorability kemudahan mengingat kembali menu-menu dan tampilan halaman
web untuk diketahui sebesar 83.34% dan yang tidak diketahui sebesar 16.66%.

5. Satisfaction
Nilai aspek satisfaction dari keseluruhan atribut yang memiliki nilai kepuasan yang memberikan
kemudahan pengguna ketika sedang digunakan atau kembali menggunakan web yang diketahui
sebesar 55.56% dan yang tidak diketahui sebesar 44.44%

4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil analisa jawaban responden, menunjukan bahwa website dapat
diterima (acceptance) oleh pengguna/user. Apabila disesuaikan kembali hubungannya dengan
masing-masing aspek usability testing, dapat dikatakan bahwa perangkat lunak aplikasi website
pascasarjana magister teknik informatika universitas bina darma palembang yang telah dibuat
memiliki nilai usability yang sangat baik yaitu berada diatas 50%.
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Abstrak

Pada Tesis ini akan dirancang sebuah sistem pembelajaran e-learning berbasis website
dimana analisa perancangan web menggunakan Metodologi WebML yang merupakan salah
satu metode dari Web Engineering. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan proses
belajar  mengajar melalui internet sebagai pusat belajar. Pembahasan yang dilakukan pada
Tesis ini adalah bagaimana mengoptimalisasi perancangan sistem E-learning dengan
metode WebML (Web Modelling Language). Analisa kebutuhan sistem menggunakan
metode PEST dan SWOT. Dalam kegiatan pembelajaran dengan metode konvensional di
kelas dengan menggunakan media manual seperti kapur dan papan tulis mulai dirasa
membosankan oleh para siswa sehingga diciptakanlah sebuah E-learning yang dibuat untuk
mata pelajaran yang termasuk dalam latihan soal. Dalam E-learning ini akan dibangun
berbagai macam fasilitas yaitu chat, forum, serta dapat mendownload materi dan tugas. E-
learning sekolah ini bertujuan membantu dalam pembelajaran siswa sekolah di STMIK-
MURA Lubuklinggau. E-learning dapat membantu guru untuk menyampaikan materi, tugas
serta dapat memberikan latihan soal untuk pembelajaran siswa.

1 PENDAHULUAN

Teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk berbagai tujuan, antara lain agar aktifitas manusia
menjadi lebih mudah, cepat, efiktif, dan efisien. Salah satu bidang teknologi yang mengalami
perkembangan dengan cepat dan kontinu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Beberapa
media TIK yang banyak digunakan adalah telepon/ telepon genggam, computer, TV, dan radio.
Wujud perkembangan TIK dapat dimanfaatkan diberbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang
pendidikan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya pendidikan merupakan upaya pendewasaan peserta
didik, dimana didalamnya terdapat proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran tersebut, tentu ada
interaksi antara pengajar/ pendidik dan peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Media TIK dapat berperan pada interaksi pembelajaran tersebut. Saat ini, pembelajaran dengan media
TIK sering disebut dengan Electronic Learning (E-Learning).
E-Learning dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran. Dikarenakan dengan E-
Learning, belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan ada media pendukung E-
Learning. Pembelajaran berbasis E-learning dapat dikombinasikan dengan pembelajaran konvensional.
Artinya ada proporsi khusus antara pembelajaran E-learning dan konvensional. Permbelajaran berbasis
E-learning dapat berperan maksimal untuk pembelajaran yang cendrung teoritis (yang sifatnya kognitif).
Pembelajaran yang sifatnya menekankan pada proses afektif dan psikomotorik kurang dapat
dimaksimalkan dengan E-Learning.
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STMIK-MURA Lubuklinggau merupakan perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Dwi Tunggal
yang bergerak dalam bidang pendidikan , STMIK-MURA Lubuklinggau merupakan salah satu
Perguruan Tinggi di Kota Lubuklinggau yang sudah terakreditasi . sehingga atas dasar inilah penulis
ingin mengembangkan suatu Sistem Informasi pembelajaran berbasis web yang bersifat dinamis,
fleksibel, dan bisa diakses dimana saja sehingga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada
mahasiswa dalam meningkatkan kualitas peserta didik di STMIK-MURA Lubuklinggau.
Dalam proses pembelajaran sekolah di STMIK-MURA Lubuklinggau selama ini dilakukan secara
langsung, seperti pemberian materi kepada mahasiswa dengan metode pembelajaran tatap muka, tetapi
hal ini menjadi suatu masalah tersendiri ketika mahasiswa sedang mengadakan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) dimana mahasiswa proses pembelajaran tatap muka secara langsung tidak dapat dilaksanakan,
sedangkan Standar Kompetensi pembelajaran mahasiswa harus tercapai. Dengan kasus inilah maka
diperlukan suatu metode pembelajaran yang bersifat online sehingga dapat memudahkan dosen dan
mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran
Melihat kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan peningkatan perkembangan belajar siswa
dengan membuat sebuah media belajar online yang dapat diakses siswa maupun guru. E-learning
sekolah akan dikembangkan secara interaktif dan dinamis yang dapat diperbarui lagi sesuai dengan
perkembangan jaman. Untuk merealisasikan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian yang
berjudul “Penerapan Metode Web Engineering (Web E) Pada Sistem Informasi Perguruan Tinggi :
Studi Kasus E-learning STMIK-MURA Lubuklinggau”

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 E-learning

Banyak ahli memberikan definisi akan E-learning. Menurut Xiao Cong dalam Zhang, et.al (2010:111),
“E-learning is pedagogy empowered by digital technology”. Pendapat tersebut menekankan bahwa E-
learning diberdayakan oleh teknologi digital. Aidin dan Tasci memberikan pengertian yang lebih
spesifik, menurut mereka, melalui e-learning, isi/materi pembelajaran dan pengalaman belajar dapat
dikirim atau disediakan melalui teknologi elektronik seperti dengan komputer dan jaringan komputer.
Sedangkan menurut Albert Sangra (2011:19), e-learning merupakan pengelolaan aktifitas dan
pembelajaran yang menggunakan media internet, dimana menggunakan komunikasi baru dan
mekanisme kekayaan sumber belajar dari teknologi informasi dengan tujuan memperoleh pembelajaran
baru. Namun, internet tidak hanya mengandalkan internet sebagaimana yang dikemukakan Gilbert &
Jones (2001). Menurut mereka, “…The process of extending learning or delivery learning materials to
remote palces to internet, audio, satelit, CD-Rom, etc” (Sangra, 2011:19). Pendapat tersebut
menjelaskan bahwa materi pembelajaran dapat dikirim atau disediakan melalui suatu media internet,
audio, video, satelit, CD-Rom, dan lain-lain. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-
learning merupakan pengelolaan pembelajaran melalui media TIK, baik berupa komputer dan jaringan
internet, radio, satelit, maupun televisi, atau media TIK bentuk lain, dengan tujuan agar pembelajaran
dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

2.2 Web Application

Dewasa ini web application dikenal sebagai aplikasi yang diakses melalui web browser dan melalui
jaringan seperti Internet atau intranet. Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi web
tanpa harus mendistribusikan dan menginstal perangkat lunak pada kemungkinan ribuan komputer klien
merupakan keunggulan teknologi ini, selain juga untuk cross-platform compatibility. Termasuk aplikasi
web common webmail, penjualan ritel online, online pelelangan, dan banyak fungsi lainnya
(en.wikipedia.org/wiki/ Web_application, 2009). Pada jurnal yang ditulis oleh Xu, dkk, (2005),
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menitikberatkan pada efektifitas dan efisiensi sebuah testing terhadap aplikasi  yang berbasis web
application dengan membandingkan dua metode yaitu Semantic Label dan XML description technique.
Lei Xu dan timnya mengembangkannya dengan melengkapi mekanisme feedback control pada
pembangunan aplikasi agar lebih menyempurnakan kualitas sistem. Edinburgh  (2005) membahas
sebuah pendekatan pengujian pada web application. Dalam metode pendekatannya analisa aliran data
akan dianggap sebagai Function Level  Testing, Function Cluster Level Testing, Object Level Testing
dan Web Application Level Testing, dari level terendah hingga level tertinggi.

2.3 Web Engineering

Sebuah aplikasi web adalah sebuah sistem perangkat lunak berdasarkan teknologi  dan standar dari
World Wide Web Consortium (W3C) seperti konten dan layanan melalui antar muka pengguna browser
Web.

Web Engineering adalah penerapan sistematis dan kuantitatif pendekatan (konsep, metode, teknik, alat)
untuk biaya efektif analisa kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pengoperasian, dan
pemeliharaan berkualitas aplikasi web (Kappel,2004:7).

Menurut Pressman (2001:769) Web Engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan
suatu aplikasi berbasis yang berkualitas tinggi.

Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dari aplikasi web yaitu :

1. Kesiapan  ( Immediacy )

Pengembang harus memiliki metode untuk melakukan perencanaan, analisis, desain, implementasi
dan pengujian yang telah disesuaikan dengan waktu singkat sesuai kebutuhan dalam pengembangan
aplikasi web, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut para pengembang untuk
kesiapannya.

2. Keamanan ( Security )
Untuk melindungi data yang sensitif dan memberikan transmisi data yang aman, maka perlu
diimplementasikan sistem keamanan yang kuat pada infrastruktur pendukung pada aplikasi web itu
sendiri.

3. Estetika
Bagian yang sangat penting bagi daya tarik sebuah aplikasi web adalah tampilannya. Bagi sebuah
aplikasi yang ditargetkan untuk dipasarkan, estetika memiliki tingkat kepentingan yang sama
dengan desain teknisnya.

4. Public User
Aplikasi web ditujukan untuk digunakan oleh komunitas user yang besar, beragam dan sejumlah
user yang tak dikenali. Oleh karena itu pada saat mengembangkan aplikasi web, user interface dan
fitur‐fitur kemudahan dalam penggunaan (usability features)  harus mampu menjawab kebutuhan
dari semua user tersebut tanpa harus melalui suatu program latihan. Semua hal ini merupakan
gabungan dari Human Web Interaction  ( HWI ), user interface, dan information presentation.

5. Compatible
Media pengiriman konten untuk aplikasi web sangat berbeda dengan software tradisional. Aplikasi
web membutuhkan kecocokan dengan berbagai jenis perangkat display, format tampilan, dukungan
hardware, software dan lain-lain yang dirasa berhubungan dengan media pengiriman.

Tahapan-tahapan dalam rekayasa web (Web Engineering) antara lain (Kappel : 2003):
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1. Requirement Modelling
Komunikasi yang baik dengan user merupakan sarana efektif dalam membuat atau menerjemahkan
apa saja yang user inginkan (requirements). Salah satu hal yang mendasar dalam modeling
requirement adalah planning (perencanaan) yaitu tahap penggabungan requirement (kebutuhan)
dan informasi dari user dan perencanaan teknis serta menanggapi respon (tanggapan) dari user.
Perencanaan teknis dilakukan dengan mengidentifikasi perangkat lunak maupun perangkat keras
apa saja yang dibutuhkan, respon dari pengguna dapat dilakukan dengan cara menyebarkan
kuisioner atau wawancara (interview) kepada user maupun kepada target lain selain user
(masyarakat umum) tergantung kesepakatan pengembang.

2. Content Modelling ( Pemodelan Isi)
Penyediaan informasi oleh sebuah aplikasi web salah satu faktor yang sangat penting dalam
kesuksesan sebuah aplikasi. Analisis konten merumuskan kebutuhan (requirement)  dari user serta
permasalahan apa yang akan diselesaikan, mengidentifikasi interaksi antara user dengan sistem
berdasarkan hak akses dari pengguna, mengidentifikasi operasi-operasi apa saja yang akan
dijalankan di dalam sistem maupun terpisah dengan sistem, tetapi sangat penting bagi user, dan
mengidentifikasi lingkungan dan struktur apa yang tepat untuk aplikasi yang akan dibuat.
Pemodelan ini dapat dibuat dengan pemodelan UML dan relational database.

3. Hypertext Modelling (Pemodelan Hypertext)
Berbeda dengan tahapan content modeling, yang menggunakan diagram E/R atau class diagram,
notasi khusus digunakan untuk membangun model hypertext. pemodelan hypertext biasanya
menggunakan suatu node (juga disebut suatu halaman atau dokumen) dan link antara node tersebut.
Desain navigasi hanya dilakukan ketika aplikasi web itu  memiliki aturan-aturan atau hak otorisasi
buat user sesuai dengan alur kerja sistem.

4. Presentation Modelling
Fokus pada desain estetika, merancang tampilan halaman dengan kombinasi warna, teks, dan
gambar yang sesuai dengan isi dan tujuan aplikasi web. Desain arsitektur difokuskan pada aplikasi
yang berstruktur hypermedia. Struktur arsitektur berkaitan erat dengan tujuan dari pengembangan
situs, content yang disediakan dan user yang mengunjungi web.

5. Costumization Modelling
Customization Modelling ditujukan secara eksplisit mewakili konteks informasi. Dalam
kebanyakan kasus, model kustomisasi bercampur dengan konten, model hypertext, dan presentasi.

2.4 UML (Unified Modelling Language)

Menurut Nugroho (2004:43) UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah “bahasa” yang telah
menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti
lunak dan menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem.

Diagram  UML (Unified Modeling Language) terdapat 9 diagram yaitu :

1. Class Diagram (Diagram Kelas). Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas,
antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan
sistem berorientasi objek.

2. Diagram Objek. Diagram ini menunjukkan sekumpulan objek dan keterhubungannya. Diagram
objek menyediakan notasi grafis formal guna memodelkan objek, kelas, dan saling keterhubungan.
Kelas adalah deksripsi dari objek-objek  yang common. Setiap objek mempunyai identitas, state
dan perilaku.

3. Use-case diagram.  Diagram  ini  menujukkan  sekumpulan  kasus  fungsional dan aktor dan
keterhubungannya.

4. Sequance Diagram. Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi antar objek. Diagram ini
merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini menekankan pada bisinis keberurutan
waktu dari pesan-pesan yang terjadi.
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5. Colaboration Diagram. Diagram kolaborasi adalah diagram interaksi yang menekankan organisasi
struktual dari objek-objek yang menerima serta mengirim pesan.

6. State Diagram. Diagram state ini memperlihatkan state-state pada sistem, memuat state, transisi,
event, serta aktifitas. Diagram ini terutama penting untuk memperlihatkan state dinamis dari
antarmuka, kelas, kolaborasi dan terutama penting pada pemodelan sistem-sistem yang reaktif.

7. Activity Diagram. Diagram ini untuk menunjukkan aliran aktivitas di sistem. Diagram ini terutama
penting dalam pemodelan fungsi-fungsi sistem dan menekankan pada aliran kendali di antara
objek-objek.

8. Component Diagram. Bersifat statis. Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi serta
kebergantungan sistem/perangkat lunak pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya.

9. Deployment Diagram. Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi
dijalankan saat run time. Diagram ini membuat simpul-simpul (node) beserta komponen-komponen
yang telah ada didalamnya.

2.4 Analisis Kebutuhan (Requirement Modelling)

Berdasarkan konsultasi dan identifikasi kebutuhan pengguna kepada Kepala Sekolah, guru-guru, dan
siswa telah diketahui permasalahan yang dihadapi dalam sistem pembelajaran yang sedang berjalan :
1. Permasalahan : Waktu belajar mengajar seringkali terasa kurang, sehingga penyampaian materi di

kelas tidak tuntas.
2. Permasalahan : Ketika Jadwal Pelajaran di tahun ajaran baru siswa harus datang ke sekolah dan

berdesak-desakan di papan pengumuman untuk melihat jadwal pelajaran.
3. Permasalahan : Hasil nilai siswa hanya bisa dilihat di papan pengumuman sekolah atau harus

menemui guru yang mengetahuinya.
4. Permasalahan : Dengan sistem sebelumnya guru masih menginput nilai-nilai siswa secara manual.
5. Permasalahan : Pengumuman atau informasi yang akan diadakan sekolah hanya dapat dilihat di

papan pengumuman sekolah atau melalui surat edaran.

2.5 Content Modelling

Berdasarkan rumusan permasalahan didapat solusi sebagai berikut :
Permasalahan Pertama :
Usulan Solusi : Membuat modul download materi pelajaran pada e-learning, maka siswa dapat
menambah wawasan dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang tidak tuntas diajarkan di kelas.
Permasalahan kedua :
Usulan Solusi : Membuat modul jadwal pelajaran pada e-learning, maka siswa dapat melihat jadwal
pelajarannya secara online kapan dan dimana saja tanpa harus datang ke sekolah.
Permasalahan ketiga :
Usulan Solusi : Membuat modul nilai pada e-learning, maka siswa dapat melihat hasil nilai masing-
masing secara online tanpa harus datang ke sekolah.
Permasalahan keempat :
Usulan solusi : Membuat modul nilai pada e-learning, maka admin dapat menginput nilai-nilai siswa
secara online dan nilai-nilai tersebut Tersimpan dengan aman dan teroganisir di database.
Permasalahan kelima :
Usulan solusi : Membuat modul pengumuman pada e-learning, pengumuman akan ditampilkan pada
halaman utama e-learning tersebut.
Dari usulan solusi untuk masing-masing permasalahan, baru dapat diidentifikasi interaksi antara user
dengan sistem berdasarkan hak akses pengguna. Dalam hal ini analisis didasarkan pada
pengelompokkan user (user group) berdasarkan fungsinya masing-masing. Identifikasi kerja dan
interaksi masing-masing user dilakukan dengan suatu pemodelan UML (Unified Modelling Language);
Pemodelan UML pada sistem ini menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence
Diagram.
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1. Use case Diagram
Sebuah use case menggambarkan suatu urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem.
Aktor pada sistem e-learning ini adalah admin, guru, dan siswa.

2. Activity Diagram
menggambarkan analisis fungsional dari sistem e-learning ini menggunakan activity diagram.
Diagram aktifitas fokus untuk menggambarkan aliran kegiatan yang terlibat dalam suatu proses
tunggal dan menunjukkan bagaimana kegiatan bergantung pada satu sama lain.

3. Sequence Diagram
sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar sistem berupa
message yang digambarkan terhadap waktu.

4. Content Database
Pada pemodelan ini, pertama kali web dirancang untuk menentukan konten data dari web. Konten
data didapat dari pemodelan relational database.
Database sistem ini dirancang memiliki 14 tabel utama, antara lain : admin, file_materi, jawaban,
kelas, mata_pelajaran, nilai, nilai_soal_essay, pengajar, quiz_essay, quiz_pilganda,
registrasi_siswa, siswa, siswa_sudah_mengerjakan, topic_quiz.

2.6 Hypertaxt Modelling

Difokuskan pada tampilan halaman web dimana terdapat hypertext yang terhubung ke link-link halaman
contentnya.
Site view (tampilan situs) dalam desain hypertext dimodelkan ke dalam 2 sub-model, yaitu model
komposisi (Composition Model) dan model navigasi (Navigation Model).

2.7 Presentation Modelling

Pada tahapan ini, perancangan website memenuhi bentuk layout dan grafis yang ditampilkan dalam
bentuk halaman-halaman. Pada sistem e-learning ini, terdapat 3 role user, antara lain : administrator,
pengajar, dan siswa. Masing-masing role user mempunyai tugas yang berbeda-beda,

2.8 Costumization Design

Tahapan ini merupakan tahapan kostumisasi (penyesuaian) user terhadap sistem yang sedang berjalan.
Pada tahapan ini memungkinkan terjadinya modifikasi yang dapat berpengaruh terhadap content,
hypertext, dan presentasi.

2.9 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan awal dari penerapan sistem yang telah dirancang. Implementasi
ini bertujuan untuk menguji sistem apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem e-learning
ini diimplementasikan pada localhost server tepatnya pada laboratorium komputer multimedia SMK
Yadika Lubuklinggau

2.10 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian dilakukan dengan blackbox testing. Cara pengujian dengan menjalankan e-
learning dan meihat output-nya apakah telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil pengujian
blackbox testing disajikan dalam beberapa level admin, pengajar, dan siswa.

2.11 Delivery and Feedback

Serah terima dan respon dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada user berupa respon
untuk mendapatkan penilaian dari setiap kriteria sebagai hasil evaluasi bagi pengembang. Kriteria yang
dilakukan biasanya usability, functionality, serta reliability.
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3  SIMPULAN

Sistem E-learning di SMK Yadika Lubuklinggau adalah sistem berbasis web yang berguna sebagai
sarana pendukung dari kegiatan belajar di kelas. Dalam hal ini kegiatan belajar di kelas tetap merupakan
hal yang utama. Sistem e-learning yang dihasilkan dapat membantu guru dalam menyampaikan semua
bahan pelajaran

1. E-learning dapat digunakan sebagai suplemen media pembelajaran berbasis online untuk
membantu proses pembelajaran.

2. Untuk mendapatkan sistem e-learning yang baik, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Di
SMK Yadika Lubuklinggau antara lain : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang
Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Kepala Jurusan untuk masing-masing
jurusan, dewan guru, serta siswa.

3. Aplikasi e-learning dapat mengolah materi -materi serta soal-soal secara digital dari kelas tujuh
sampai kelas sembilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

4. Aplikasi e-learning telah menyediakan fasilitas upload, download materi serta forum diskusi antara
guru dan murid yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

5. Siswa dapat mengerjakan ujian quis secara online.
6. Aplikasi e-learning yang dibangun telah dapat menampilkan simulasi yang berhubungan dengan

materi yang dipelajari, dan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda sehingga para siswa diharapkan
dapat mengerti tentang materi yang dipelajarinya serta menambah minat untuk giat belajar.
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Abstrak

Rapid technological advances, a very influential impactinall aspects of life, including education
Educationin the worldtoday, many whoal ready take advantage of technological developments, one of
them byimplementinge-learningsystem, by applyingthis learning systemprovides many benefitsin
education. Study Programin Educational Technology Teaching Facultyof EducationUniversity ofBalfour,
isone of the coursesat the University ofBalfourwhohave taken advantage ofthe learningsystemof e-
learning inteaching and learning activities, the system isapplied to themeetingswhichallowsalecturercan
not meetin themeetingclass, such asthe provision ofcoursework,discussion, quiz, midtest, andothers with
thehope of improving thequality ofteaching and learning, which in turn canimprove theachievement of
students.
Howeverthere aresomeproblems and obstaclesin the implementation ofe-learningsystemis, among others:
(1) a newpartiallylecturerinEducationalTechnology Studies Programthatusese-learning system leraning,
(2) there aresomedifferencesin the use ofe-media applicationsforthe manufacture ofthelearningand(3) the
lackof understandingfor somestudentsin theuse ofe-learningsystemso that they canaffectstudentlearning
outcomes.
Problems arising from the above, the researcher intendstomeasure the comparativ euse of media
applications in makinge-learning systems in Educational TechnologyStudies Program University of
Balfour by using amodel of Quality Evaluation Method (QEM).
Keywords: E-learning, Media Applications & Model QEM

I. INTRODUCTION
1.1 Background

E-learning is the concept of educational systems that use information technology in the learning
process mengajar.Teknologi information on purpose is the provision of infrastructure, content or
materials to support the learning process of digitally or the e-learning. Provision of infrastructure
includes hardware and software, while the content, or content should include e-learning objects such as
Students, Faculty, parents and staff.

1.2 Identification Problem
1. The prevalence of the use of models of e-learning in Educational Technology Studies Program.
2. Still diversity pembuatanmodel mediaaplikasi used in e-learning in Educational Technology

Studies Program.
3. Lack of understanding of students in menggunakanmodel pembelajarane-learning.

1.3 Limit Problem
This study is limited to the comparison measure media use web applications is still diverse

membandingkanblogger, wordpress and Edmodo in making e-learning systems in Educational
Technology Studies Program University of Balfour by using Model Quality Evaluation Method (QEM)?
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1.4 Formulation of the problem
The formulation of the problem which the author adopted in this study was to compare the 3

media web application (blogger, wordpress and Edmodo) and how to measure aplikasiweb media used in
membuatsistem based learning e-learning in Educational Technology Studies Program University of
Balfour.

1.5 Research Purposes
1. To determine whether the application of e-learning models can be used by all faculty and

students within the Education Technology Studies Program.
2. To measure and compare the webyang digunakandalam media applications make system-

learningagar pembelajarane can be a reference for all professors in Educational Technology
Studies Program in making e-learning systems.
urposes

1.6 Basic Theory
Quality Evaluation Method (QEM), with the provisions of the following criteria:

1. Accessibility
2. Speed
3. Navigability
4. Site Content

Website Alamat Web

Blogger http://www.blogger.com

Wordpress http://www.wordpress.com

Edmodo http://www.edmodo.com

QEM models were used to compare the above three media web applications. method of data
collection using questionnaires given to the next student on the validity and reliability using the Pearson
formula.

Uji Validitas

No. Media Aplikasi Keterangan

1. Blogger 2 Tidak Valid

2. Wordpress 2 Tidak Valid

3. Edmodo 1 Tidak Valid
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Uji Reliabilitas

Variabel rxy rtabel Keterangan

X1 0.635 0.423 Reliabel

X2 0.645 0.423 Reliabel

Y 0.477 0.423 Reliabel

Summary of Results Per Criteria Graphs QEM
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Questionnaire Graph Results Per Media Web Application
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Graph Results of Questionnaire Respondents
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Analysis
Respondents Assessment Data Tabulation for Blogger

Respondents Assessment Data Tabulation for Wordpress

Respondents Assessment Data Tabulation for Edmodo

ISO 9126 Standards for Quality E-Learning Factor
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Standar ISO 9126

Media Aplikasi Web

Blogger Wordpress Edmodo

Funcional / Fungsional √ √ √

Reliability / Keandalan - - √

Usability / Kegunaan √ - √

Efficiency / Efisien √ √ √

Manitainability / Perawatan √ √ √

Portability / Portabilitas - - √

Hasil 80% 60% 100%

The Conclusion
1. From the results of the study involving respondents didapatlah media web application assessment

results with the respondents' preferences for Edmodo value of 79.0, 77.75 and 75.5 for the blogger to
wordpress. From the results of these respondents expected to help the Educational Technology course
to be able to determine what media web applications that will be used to create e-learning systems in
order bisaditerapkan on making college faculty and students in the course can understand the use of
information technology (IT).

2. The results of this study can also help Educational Technology courses in web applications determine
what media will be used and applied in the program of study as well as in accordance with the wishes
of students and faculty.

Suggestion
From the research that has been done and for researchers to do research, then researchers can

gives advice that researchers suggest courses media web applications using Edmodo to be chosen as the
medium used in making e-learning system that can be used by the program of study. This is because
Edmodo has QEM criteria according to the standard models, namely in terms of accessibility or ease of
access, in terms of speed or the speed of the site and access the content.
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Abstrak

Dalam tesis ini dibahas tentang pendistribusian database kepegawaian yang terintegrasi
pada Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Windows Communication
Foundation Service (WCF Service), tujuannya adalah agar Database PNS nasional yang ada
di Badan Kepegawaian Negara dapat didistribusikan kepada Badan Kepegawaian Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota, hasil yang diharapkan didapat suatu keseragaman basisdata
secara nasional antara Badan Kepegawaian Negara dengan badan Kepegawaian Daerah.

1 Pendahuluan

Penerapan penerapan teknologi informasi pada Badan kepegawaian Negara dalam mewujudkan
reformasi birokrasi pemerintah yang transfaran didalam melakukan pelayanan kepada masyaraka
khususnya pegawai negeri sipil telah melakukuan pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian secara on line (SAPK) yang terhubung dengan pemerintah daerah dalam hal ini Badan
Kepegawaian Daerah pada tingkat propinsi/kabupaten/kota. Database yang digunakan adalah database
Pegawai Negeri Sipil secara nasional yang terpusat pada server yang berada pada Badan Kepegawaian
Negara, program ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan redudansi data dan proses
serta penggunaan table refrensi unik yang berbeda-beda pada berbagai database dan sistem aplikasi
layanan publik yang digunakan oleh banyak instansi.

Pada wilayah kerja kantor regional VII BKN Saat ini setidaknya terdapat 49
propinsi/kabupaten/kota dengan database, application builder dan operating system berbeda, Database
dan sistem aplikasi layanan publik yang dihasilkan oleh masing-masing instansi daerah dengan Badan
Kepegawaian Negara tidak dapat saling berkomunikasi, akibatnya informasi yang disajikan tidak
komprehensif dan tidak akurat karena masing-masing memiliki versi data berbeda. Perbedaan versi data
juga menyebabkan kebutuhan baru yang harus selalu dilakukan untuk melakukan penyusunan database
baru dengan biaya mahal, Database Pegawai Negri Sipil ditampung dalam database nasional, Tanpa
menafikan peningkatan yang telah dicapai, layanan sistem informasi publik yang berkembang selama ini
masih terfokus pada layanan sektoral dan dikembangkan berdasarkan spesifikasi dan kepentingan
instansi masing-masing. Di sisi lain, perkembangan paradigma layanan publik baru mengarah ke model
layanan yang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antar instansi sehingga menghasilkan efisiensi,
efektifitas, dan konsistensi pengembangan. Berlatar belakang dengan permasalahan diatas diharapkan
database Pegawai Negeri Sipil nasional yang berada di Badan Kepegawaian Negara  dapat
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didistribusikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan pada
data SIMPEG sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi tentang data Pegawai Negeri Sipil dengan
seragam dan berasal dari sumber yang sama sehingga tidak ada kesalahan dalam penyajian dan
pertukaran informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
terhadap kebutuhan data yang di berikan kepada pejabat Pembina kepegawaian daerah sebagai bahan
pengambilan keputusan. Terhadap permasalahan diatas maka  penelitian ini bertujuan membangun
sebuah sistem aplikasi pendistribusian database kepegawaian yang terintegrasi pada Badan
Kepegawaian Negara menggunakan Microsoft Silverlight serta windows communication foundation
service (WCF Service)  yang berorientasi pada bahasa Object Oriented Programming.

2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Negara adalah belum adanya standar yang
mengatur pola pendistribusian database kepegawaian yang terintegrasi pada Badan Kepegawaian
Negara. Sehingga dalam  melakukan  singkronisasi  serta  rekonsiliasi data yang dilakukan kepada
masing-masing BKD propinsi/kabupaten/kota dalam pemanfaatan aplikasi SIMPEG yang ada didaerah
masih dilakukan  dengan cara manual dalam artian transfer data menggunakan media flashdisk atau
compact disk yang di bawa dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Badan
Kepegawaian Negara atau sebaliknya.

Sehingga sangat menyulitkan dalam melakukan pertukaran data dan penyajian informasi antara Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dengan Badan Kepegawaian Negara  sering berbeda
yang disebabkan oleh sistem informasi yang berbeda.

3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini diharapkan pendistribusian database
kepegawaianan yang terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara dapat meningkatkan kualitas dalam
penyajian informasi di Badan Kepegawaian daerah karena data yang di kelola dan disajikan bersumber
dari data yang sama yaitu database PNS nasional. Untuk membuat kerangka konsep tersebut maka perlu
diketahui kondisi yang ada saat ini seperti terlihat pada gamabr berikut:

Gambar. 1. Kondisi pendistribusian database saat ini
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4 Metodologi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, adapun yang dimaksud
dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif,
pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
ada sekarang berdasarkan data yang ada, penelitian deskriptif kualitatif yang maksudkan untuk
memperoleh informasi tentang bagaimana mendistribusikan database kepegawaian yang terintegrasi
pada badan kepegawaian Negara secara mendalam dan berkesinambungan, selain itu, dengan
pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

5 Hasil Penelitian

Penelitian ini fokus pada bagaimana pendistribusian database kepegawaian yang terintegrasi pada
Badan Kepegawaian Negara menggunakan microsoft silverlight dan pemanfaatan windows
communication foundation service didalam melakuan distribusi database kepegawaian, dimana database
yang berada pada server Badan Kepegawaian Negara bisa di distribusikan pada server Badan
Kepegawaian Daerah propinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian basisdata yang berada pada masing-
masing server Badan Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memilki kesamaan dengan
basisdata Badan Kepegawaian Negara.

5.1 Perancangan Sistem

Gambar 2. Topologi aringan pendistribusian database
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5.2 Arsitektur Aplikasi

Didalam arsitektur aplikasi berikut dijelaskan bahwa pada server Badan Kepegawaian Negara
clien application akan memanggil Script Web service dengan berbasis XML, HTTP, standar protocol
Simple Object Acess Protocol (SOAP) untuk melakukan proses membaca data dan menulis dari server
Badan Kepegawaian Negara melalui proses write dan read terhadap server Badan Kepegawaian Daerah
propinsi/kabupaten/kota dengan bantuan SOAP request dan sebaliknya server Badan Kepegawaian
Daerah propinsi/kabupaten/kota akan menerima proses request untuk melakukan pembacaan dan
melakukan proses write dan read kemudian server akan merespon untuk melakukan penyimpanan
basisdata, hal ini dilakukan dengan menggunakan media komunikasi data untuk menghubungkan antara
server Badan Kepegawaian Negara dengan Server Badan Kepegawaian Daerah propinsi/kabupaten/kota
melalui VPN IP atau internet.

Gambar 3. Arsitektur aplikasi

6 Pengujian Sistem

Tahap pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji sistem aplikasi yang dibuat dengan
menggunakan silverlight sebagai GUI dan windows communication foundation service mampu
memproses transaksi-transaksi di dalam sistem dengan baik,  apabila data yang didistribusikan tergolong
data yang besar atau banyak, selain itu bertujuan untuk memastikan jalannya sistem sesuai yang
diinginkan, pengujian pendistribusian database bertujuan untuk mengetahui mekanisme komunikasi
antar server pada skema web service, waktu yang diperlukan untuk proses distribusi data adalah
parameter utama dalam pengujian ini. Berdasarkan tujuan tersebut, skema pengujian distribusi meliputi:

1. Pengujian distribusi terhadap eksekusi query SELECT, INSERT, UPDATE dan DELETE.

2. Pengujian bertahap untuk setiap jenis query dengan sejumlah 5000, 25.000, 50.000 dan
100.000 record.

Pengujian dilakukukan untuk menguji performance sistem yang dihasilkan dengan melakukan
percobaan kepada 5 client yang mengakses web sekaligus sehingga didapat perbandingan waktu,
kecepatan serta kesalahan pada aplikasi, berikut gambar hasil uji performance aplikasi pendistribusian
database kepegawaian yang terintegrasi pada Badan Kepegawaian Negara.
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Gambar 5. Data Perpormance

7 Kesimpulan

Sistem ini adalah sistem yang dirancang berbasis jaringan dalam melakukan pendistribusian
database kepegawaian pada basisdata masing – masing Badan Kepegawaian Daerah propinsi/kab/kota
sehingga dapat membantu dan mempermudah dalam akses data dan informasi, Sistem ini mampu
melakukan pendistribusian basisdata antara Badan Kepegawaian Negara dengan Badan Kepegawaian
Daerah propinsi/kabupaten/kota sehingga terjadi penyetaraan data serta penyebaran data pada masing-
masing server Badan Kepegawaian Daerah propinsi/kabupaten/kota, Sistem ini bisa lebih memudahkan
pihak pelaksana tugas pada Badan Kepegawaian Daerah propinsi/kabupaten/kota dan juga pihak
eksekutif dalam membuat keputusan dikarenakan data yang digunakan bersumber dari data secara
nasional.
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Abstrak

Ancaman keamanan terhadap jaringan komputer semakin hari semakin beragam dan
semakin canggih. Ketika suatu jaringan lokal terhubung ke jaringan internet maka potensi
untuk ancaman keamanan akan semakin meningkat. Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah untuk mencegah dan meminimalisir ancaman keamanan yang berpotensi
menyerang jaringan internal. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan, salah satunya
menggunakan teknik Demilitarized Zone (DMZ). Dengan DMZ maka akan terbentuk zona
penyangga pada jaringan sehingga akses dari luar tidak bisa langsung memasuki zona
internal, akan tetapi harus melalui zona penyangga tersebut. Ada banyak cara yang
berbeda untuk merancang sebuah jaringan dengan DMZ, metode dasar adalah dengan
menggunakan firewall tunggal.  Implementasi DMZ kedalam  jaringan bisa dilakukan
menggunakan firewall secara hardware maupun software. Bisa juga memanfaatkan
firewall linux untuk merancang DMZ.

Kata Kunci: DMZ, Firewall .

1 Pendahuluan

Keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, walaupun terkadang
ada beberapa organisasi yang menempatkan masalah keamanan ini pada urutan yang ke sekian
setelah tampilan dan lain sebagainya. Tapi ketika jaringan mendapat serangan dan terjadi
kerusakan sistem, investasi yang dikeluarkan cukup besar untuk melakukan perbaikan sistem.
Untuk itu sudah selayaknya investasi dibidang keamanan jaringan lebih diperhatikan, untuk
mencegah kerusakan dari ancaman serangan yang saat ini semakin beragam serta semakin
canggih. Terlebih lagi ketika jaringan lokal sudah terhubung ke internet maka ancaman serangan
terhadap keamanan jaringan akan semakin meningkat, berbagai macam teknik serangan terus
dikembangkan misalnya syn flood attack, Dos attack dan lain sebagainya, tidak menutup
kemungkinan juga serangan hacker, virus, Trojan yang semuanya merupakan ancaman serangan
yang tidak bisa diabaikan. Untuk itu perlu disiapkan teknik yang dapat setidaknya meminimalisir
ancaman serangan yang bisa memasuki sistem jaringan sehingga kerusakan dapat diperkecil.
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Untuk menangkal ancaman serangan terhadap jaringan ada beberapa langkah yang bisa diterapkan, salah
satu teknik yang bisa digunakan adalah teknik demiliterizedzone (DMZ). Dengan DMZ  maka jaringan
internal dapat diamankan dari akses eksternal. Ada banyak cara yang berbeda untuk merancang sebuah
jaringan dengan DMZ. Metode dasar adalah dengan menggunakan firewall tunggal.
Ada banyak cara pula untuk menerapkan DMZ ini kedalam jaringan, seperti yang sudah di ketahui ada 2
(dua) jenis firewall yaitu secara hardware maupun software. Untuk yang jenis hardware, ada beberapa
firewall keluaran vendor besar seperti contoh Cisco PIX Firewall. Sedangkan untuk firewall jenis
software seperti Black Ice. Selain itu, bisa juga memanfaatkan firewall linux untuk merancang DMZ.

2 Metodelogi penelitian
2.1 Bahan penelitian
Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah firewall untuk membatasi akses eksternal
ke jaringan internal.
2.2   Alat penelitian
Penelitian ini menggunakan perangkat firewall, switch, kabel untuk membangun sistemDMZ.

3 Hasil dan Pembahasan
3.1. Konfigurasi DMZ
 Konfigurasi Jaringan untuk penerapan DMZ memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Web server dihubungkan pada antarmuka DMZ firewall PIX 515E.
• HTTP klien pada jaringan privat dapat mengakses web server di DMZ dan juga dapat

berkomunikasi dengan perangkat di Internet.
• Klien di Internet diijinkan akses HTTP ke web server DMZ; semua trafik lainnya ditolak.
• Jaringan memiliki dua alamat IP routable yang tersedia untuk Publik: satu untuk antarmuka

luar firewall pix 515E (209.165.200.225), dan satu untuk  alamat IP publik dari server web
DMZ (209.165.200.226).

 konfigurasi firewall pix 515E meliputi aturan- aturan sebagai
berikut:
• Aturan kontrol akses memungkinkan trafik diperuntukkan untuk server web DMZ dan untuk

perangkat di Internet.
• Aturan terjemahan alamat menerjemahkan alamat IP privat sehingga  alamat privat tidak

terlihat ke Internet.
Untuk trafik yang ditujukan ke server web DMZ, alamat IP privat diterjemahkan ke alamat IP
dari alamat IP pool.
Untuk trafik yang ditujukan untuk Internet, alamat IP privat diterjemahkan ke alamat IP publik
dari firewall pix 515E. Trafik keluar tampaknya datang
dari alamat ini.

 Untuk mengizinkan trafik masuk untuk mengakses web server DMZ, konfigurasi firewall pix
515E meliputi:
• Sebuah aturan terjemahan alamat menerjemahkan alamat IP publik dari web server DMZ

untuk alamat IP privat dari server web DMZ.
• Aturan kontrol akses mengizinkan trafik HTTP masuk yang diperuntukkan bagi webserver

DMZ.

3.2. Konfigurasi PIX 515E untuk DMZ Deployment
Akan digunakan Adaptive Security Device Manager (ASDM) untuk mengkonfigurasi firewall pix 515E.
ASDM adalah antarmuka berbasis garafis yang memungkinkan untuk mengatur dan memonitor Cisco
Pix firewall 515E. untuk skenario konfigurasi, prosedur yang  dilakukan sesuai dengan parameter
berdasarkan skenario yang telah ditentukan sebelumnya,.
Prosedur Konfigurasi ini mengasumsikan bahwa firewall pix 515E telah dilakukan konfigurasi untuk
bagian antarmuka dalam, antarmuka DMZ, dan  antarmuka luar. Mengatur interface dari firewall pix
515E dengan menggunakan Startup Wizard di ASDM. Pastikan bahwa tingkat keamanan antarmuka
DMZ diatur antara 0 dan 100. (Pilihan umum adalah 50)
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3.2.1 Persyaratan Konfigurasi
Konfigurasi firewall pix 515E untuk penyebaran DMZ ini membutuhkan tugas konfigurasi berikut:

• Untuk klien internal agar memiliki akses HTTP ke web server DMZ, maka akan dibuat alamat IP
Pool untuk terjemahan alamat dan mengidentifikasi  klien mana yang harus menggunakan alamat
dari IP Pool. Untuk menyelesaikan tugas ini, akan dilakukan konfigurasi berikut :

• Sebuah pool alamat IP untuk antarmuka DMZ. Dalam skenario ini, IP Pool adalah 10.30.30.50-
10.30.30.60.

• Sebuah aturan terjemahan dynamic NAT untuk antarmuka dalam yang menentukan alamat IP klien
mana yang dapat diberikan alamat dari IP Pool.

• Untuk klien internal agar memiliki akses ke HTTP dan HTTPS pada Internet, akan dibuat aturan
yang menerjemahkan alamat IP dari klien internal ke alamat eksternal yang dapat digunakan
sebagai alamat sumber.

Untuk menyelesaikan tugas ini, akan dilakukan konfigurasi aturan terjemahan PAT (aturan terjemahan
alamat port, kadang-kadang disebut antarmuka NAT )untuk antarmuka internal yang menerjemahkan
alamat IP internal ke alamat IP eksternal dari firewall pix 515E.
Dalam skenario ini, alamat internal yang akan diterjemahkan adalah yang dari subnet  jaringan privat
(10.10.10.0). Alamat dari subnet ini diterjemahkan ke alamat publik dari firewall pix 515E
(209.165.200.225).

• Untuk klien eksternal agar memiliki akses HTTP ke web server DMZ, akan dikonfigurasi identitas
eksternal untuk server web DMZ dan aturan akses yangmengizinkan permintaan HTTP yang
berasal dari klien di Internet. Konfigurasi yang akan dilakukan sebagai berikut :
- Buat aturan NAT statis. Aturan ini menerjemahkan alamat IP sebenarnya dari Server web DMZ

ke alamat IP publik. Dalam skenario ini, alamat publik web server adalah 209.165.200.226.
- Buat aturan akses keamanan yang mengizinkan trafik dari Internet jika trafik adalah permintaan

HTTP maka akan ditujukan ke alamat IP publik dari server web DMZ.
3.2.2. Menciptakan IP Pools untuk Network Address Translation
Firewall pix 515E menggunakan Network Address Translation (NAT) dan Port Address Translation
(PAT) untuk mencegah alamat IP internal di- ekspose ke eksternal. Prosedur ini menjelaskan cara
membuat pool dari alamat IP yang bisa digunakan oleh antarmuka DMZ dan antarmuka luar untuk
menterjemahkan alamat.
Sebuah IP pool tunggal dapat mengandung NAT dan PAT entri, dan dapat berisi entri untuk lebih dari
satu antarmuka.

Gambar 3.2. hasil konfigurasi Pool pada jendela utama ASDM
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3.2.3. Konfigurasi NAT untuk Klien internal Berkomunikasi dengan Web Server DMZ.
Dalam prosedur sebelumnya, sudah dibuat pool alamat IP yang dapat digunakan oleh firewall pix 515E
untuk menutupi alamat IP privat dari klien pada jaringan internal.
Dalam prosedur ini, akan dikonfigurasi aturan Network Address Translation (NAT) untuk mengasosiasi
alamat IP dari pool ini dengan klien bagian dalam(internal) sehingga mereka dapat berkomunikasi secara
aman dengan server web DMZ.
Konfigurasi akan seperti berikut :

Gambar 3.3. Hasil konfigurasi Dynamic NAT Rule

3.2.4. Konfigurasi NAT untuk Klien internal Berkomunikasi dengan Perangkat  di Internet
Dalam prosedur sebelumnya, telah dikonfigurasi aturan Network Address Translation (NAT) yang
mengasosiakan alamat IP dari IP pool dengan klien internal sehingga mereka dapat berkomunikasi secara
aman dengan server web DMZ.
Bagi beberapa konfigurasi, perlu juga membuat aturan NAT antara antarmuka dalam  dan antarmuka luar
untuk memungkinkan klien dari jaringan internal untuk berkomunikasi dengan internet.
Namun, dalam skenario ini tidak perlu membuat aturan ini secara eksplisit. Alasannya adalah bahwa IP
pool (pool ID 200) mengandung kedua jenis alamat yang diperlukan untuk terjemahan alamat: kisaran
alamat IP yang akan digunakan oleh antarmuka DMZ, dan alamat IP yang digunakan untuk antarmuka
luar. Hal ini memungkinkan untuk ASDM membuat terjemahan aturan kedua.

3.2.5. Konfigurasi Identitas Eksternal untuk Web Server DMZ.
Web server DMZ harus dapat diakses oleh semua host di Internet. konfigurasi ini membutuhkan
menerjemahkan alamat IP privat dari server web DMZ  ke alamat IP publik. Untuk memetakan alamat IP
server web yang sebenarnya (10.30.30.30) statis ke alamat IP publik (209.165.200.226)

Gambar 3.4. hasil konfigurasi NAT statis
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3.2.6. Menyediakan HTTP Akses Publik ke Server Web DMZ
Aturan kontrol akses pada firewall pix 515E harus dibuat untuk mengizinkan jenis trafik dari jaringan
publik untuk sumber daya di DMZ. Aturan kontrol akses ini menentukan antarmuka dari firewall pix
515E yang akan memproses trafik, apakah trafik masuk atau keluar, asal dan tujuan trafik, dan jenis
protokol trafik dan layanan yang diizinkan.
Akan dibuat aturan akses yang mengizinkan trafik HTTP masuk berasal dari semua host atau jaringan di
Internet, jika tujuannya adalah web server pada jaringan DMZ. Semua trafik lainnya yang datang dari
jaringan publik akan ditolak.

4 Kesimpulan

1. Dengan membuat segmen jaringan menggunakan DMZ, maka akses dari luar ke jaringan internal
dapat dibatasi sehingga tidak bisa langsung menuju jaringan internal dan ini meningkatkan kemanan
jaringan.

2. Penerapan DMZ pada infrastruktur jaringan mampu  melindungi jaringan komputer dari ancaman.
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Abstrak

Rencana Strategis Teknologi Informasi adalah turunan dari Rencana Strategis (Renstra)
institusi STT Pagar Alam (STTP). yang mana maksud dari penelitian ini adalah
menemukan kebutuhan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) untuk Institusi
STT Pagar Alam dengan metode studi kasus terhadap Renstra Instutusi. Riset diawali
dengan analisis lingkungan bisnis aksternal dan internal STTP agar dapat mendesain
model five forces dan critical success factor institusi, selanjutnya adalah analisis
lingkungan aksternal dan internal SI/TI untuk mengetahui trend teknologi dunia dan
current application porfolio institusi, berikutnya adalah proses strategi (SI, TI, dan
manajemen SI/TI),  dan tahap akhir adalah menentukan aplikasi SI/TI masa depan. Hasil
yang dicapai adalah rekomendasi portofolio aplikasi SI/TI yang seharusnya diaplikasikan
pada STT Pagar Alam kedepan.

Kata Kunci – Rencana Strategis, SI/TI, portofolio aplikasi.

I. PENDAHULUAN
Institusi perguruan tinggi maju & modern memerlukan Renstra Teknologi Informasi dalam

memberikan dukungan yang selaras kepada Renstra Institusinya. Peran Teknologi Informasi dalam
mendukung pencapaian Renstra dapat bersifat strategis sehingga diperlukan solusi untuk menemukan
gap antara SI/TI yang telah dimiliki dengan yang seharusnya ada. Penelitian ini bertujuan menerapkan
argumen tersebut melalui studi kasus di STT Pagar Alam dengan rumusan masalah menemukan gap
antara Teknologi Informasi yang telah ada terhadap yang seharusnya disediakan STTP berdasarkan
konsep Rencana strategis teknologi informasi.

II. DASAR TEORI
Sebagaimana aplikasi teknologi lain, pengaplikasian teknologi informasi pun memiliki sisi positif

& negative, sebuah teknologi dapat menjadi alat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan. Namun di
sisi lain, teknologi dapat berpengaruh sebaliknya sehingga mesti dikelola secara bijaksana (Silanegara,
2010).

A. Perlunya Renstra Teknologi Informasi (TI)
Menurut Earl seperti dikutip oleh Indrajit (2005), alasan mengapa sebuah institusi perlu
mengembangkan TI secara terencana adalah untuk menghindari terjadi kemungkinan sebagai
berikut:
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1) Pengembangan SI dan TI yang tidak sejalan dengan strategi instisusi.
2) Pembangunan SI dan TI yang tidak terpola sehingga tidak terjadi keterpaduan antara sub-sistem

yang ada (tak terintegrasi, tak holistik, dan tak koheren).
3) Implementasi SI & TI yang tak mendatangkan manfaat bagi para stakeholder terkait.
4) Alokasi dana investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya.
5) Penerapan modul SI dan TI yang tidak memperhatikan asas prioritas dan kritikalitas.
6) Kualitas SI dan TI yang relatif rendah dipandang dari berbagai standar yang ada.
Menurut Silanegara (2011) beberapa permasalahan yang dihadapi Perguruan Tinggi berkenaan
dengan SI/TI yang dimilikinya, mengidentifikasinya sebagai berikut:

1) Lepasnya beberapa business opportunities  yang sebenarnya mampu diraih akibat tidak adanya
SI/TI yang menjembatani dengan dunia industri dalam mengantisipasi perubahan lingkungan
bisnis.

2) Kurang baiknya rencana pengelolaan infrastuktur TI sehingga lambat mengatasi perubahan
teknologi.

3) Minimnya kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan SI dan pengadaan TI sehingga lambat
dalam menangani disfungsi peralatan.

4) Tidak didukungnya mekanisme pengambilan keputusan dengan SI yang optimal terhadap level
kebutuhan sumber daya dan sistem peralatan terbaik menyebabkan beberapa diantaranya
menjadi mubazir (kurang bermanfaat).

5) Tak terintegrasinya sistem yang ada menimbulkan terjadinya duplikasi pekerjaan &
incoherence data.

6) Kurang fasilitas TI yang mampu memberikan kepuasan mahasiswa terutama untuk proses
pembelajaran.

B. Fungsi TI dalam Proses Belajar Mengajar
Dua fungsi TI dalam proses belajar-mengajar di perguruan tinggi telah didefinisikan oleh Nicol
(2007). Pertama, membantu menfasilitasi  self-assessment dan  supportive social serta  peer
processes oleh ketersediaan  tools yang familiar bagi mahasiswa dan keluwesan berinteraksi dengan
rekan-rekannya serta dengan bahan ajarnya, dan kedua, mendukung dosen dengan fasilitas
kemampuan monitoring kelompok yang berinteraksi di jalur  online dan mengintervensinya untuk
meluruskan jika terjadi kesalah-pahaman tanpa menimbulkan feedback yang tidak perlu atau
dominasi diskusi yang berlebihan dan  over-teaching. Murthy (2006) memberikan konklusi yaitu
dengan mengkombinasikan sistem pedagogis tradisional yang selama ini diterapkan di perguruan
tinggi dengan sistem yang lebih modern seperti e-learning,  distance/open learning dan an outcomes
approach to pedagogy.

C. Globalisasi Kegiatan Penelitian Melalui TI
Dari banyak alasan penyebab mengglobalnya ilmu pengetahuan dan karya-karya ilmiah, dua yang
paling patut dipersalahkan: pertama, perkembangan TI yang menciptakan komunitas global virtual
para pakar perguruan tinggi dan sektor ilmu pengetahuan lainnya; kedua, dominasi Bahasa Inggris
sebagai bahasa persatuan pengetahuan akademik dunia, sehingga setiap orang dapat dengan segera
mengakses ilmu pengetahuan terkini bila memiliki dua hal tersebut di atas (Altbach, 2007).

D. Pelibatan TI dalam Layanan Administrasi
Pencapaian yang diharapkan (desired result) institusi saat melibatkan TI ke dalam kegiatan
administrasinya adalah  desired result terhadap  efficiency,  effectiveness, risk avoidance,  customer
satisfaction,  cost avoidance, dan new capabilities (Kvavik, 2005).
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III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian Renstra TI dengan studi kasus di STTP ini menggunakan metode analisis dan proses

strategi menurut Ward dan Peppard (2002) sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.

A. Proses Analisis dan Strategi
Pada riset ini, dilakukan 4 analisis untuk mengetahui kondisi bisnis dan SI/TI yang ada, yaitu
lingkungan bisnis eksternal yang fokus pada analisis daya saing dan daya tawar institusi,
lingkungan bisnis internal yang fokus pada inisiatif dan kebijakan strategis institusi, lingkungan
internal IS/IT yang fokus pada analisis spesifik kondisi SI/TI institusi, dan lingkungan external
IS/IT yang fokus pada analisis tren teknologi yang berkembang saat ini. Setelah melakukan analisis
internal maupun eksternal, kemudian dilakukan  IS/IT Strategy Process untuk mengidentifikasi
SI/TI yang sesuai dan dapat berkontribusi terhadap bisnis, menilai  competitive advantage bila
menggunakan SI/TI, dan menentukan kompetensi SDM dan resource lainnya yang diperlukan.
Hasil proses strategi merupakan masukan bagi penyusunan  IS Strategy,  IT Strategy, dan
Management IS/IT Strategy dengan keluaran berupa gap antara Future Application Portfolio
dengan  Current Application Portfolio.

B. Metode Analisis dan Proses Strategi
Deliverable setiap tahapan penelitian ini didukung oleh beberapa metode yaitu:

1) Critical Success Factor (CSF)
Menyajikan kriteria keberhasilan suatu rencana hingga dapat menentukan kebutuhan informasi
dan solusi SI/TI.

2) Poter’s Five Forces Model
Menyajikan peta daya saing dan daya tawar organ-organ di luar institusi untuk dipredikasi solusi
SI/TI.

3) Strategic Alignment
Agar keselarasan antar strategi terjaga maka strategi bisnis men-drive strategi SI yang kemudian
men-drive strategi TI.

4) McFarlan’ strategic grid
Mempresentasikan peta kontribusi aplikasi setiap SI dan TI terhadap bisnis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Institusi

Analisis Lingkungan Internal STTP memiliki visi ”Terwujudnya perguruan tinggi unggul,
berkarakter teknopreneur dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang maju dan mandiri
di Kota Pagar Alam” dan misinya adalah (1) Pendidikan untuk menghasilkan ilmuwan, praktisi,
dan wirausahawan professional, (2) Penelitian untuk mengembangkan ilmu & teknologi, (3)
Berperan aktif dalam menyebarluaskan teknologi. Analisis CSF dilakukan pada setiap  term
strategis dalam Renstra, contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

1) Meluas dan meratakan kesempatan masyarakat untuk menjadi mahasiswa
2) Memudah proses belajar mengajar melalui sarana-prasarana terkini
3) Mempercepat proses identifikasi kompetensi dunia kerja
4) Mengakuratkan dalam menerapkan kompetensi ke dalam kurikulum
5) Memanfaatkan pendekatan  student learning center
6) Mendorong dosen meningkatkan kompetensi dan reputasi industrinya
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7) Membuka peluang lulusan memperoleh sertifikasi keahlian
8) Mendorong pengembangan riset terapanyang berbermutu dan berdaya guna
9) Cepat menangkap peluang kerjasama strategik dengan industri & lembaga sertifikasi

keahlian
10) Tanggap terhadap stakeholder
11) Terus efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam tatakelola
12) Mampu menarik pihak industri untuk merekrut lulusannya
13) Memperbesar peluang lulusannya meraih pekerjaannya
14) Mampu memantau prestasi lulusan dan menentukan feedback

Gambar 1. Strategis SI dan TI telah dimodifikasi

Analisis Bisnis Eksternal

Daya saing dan daya tawar STTP di bidang  core pendidikan diperkirakan dengan
menggunakan Five Forces model.

1) Persaingan sesama institusi PT
Dengan tersebar meratanya institusi PTN dan PTS di Indonesia, tingkat persaingan dapat
dikatakan melemah seiring dengan menjauhnya jarak. Pesaing terdekat hanyalah PTS
dengan prodi berbeda dengan STTP. Walaupun masih cukup jauh untuk menjadi pesaing
dalam hal menjaring calon peserta didik lulusan SLTA, namun menjadi kompetitor serius
dalam menjaring peserta didik dari industri skala nasional yang ingin meningkatkan

Analisis Bisnis Internal

Analisis Bisnis Eksternal

Analisis SI & TI Internal

Analisis SI & TI Eksternal

Proses strategi (CSF,
Current application,
FFM, Tren technology)

Strategi SI Strategi Manaj SI & TI Strategi TI

Future App. Portfolio
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pendidikan karyawannya. Sementara untuk PTS Swasta, hanya yang berusia cukup
panjang yang dapat dianggap sebagai pesaing serius. Area kompetisi yang juga harus
diwaspadai adalah pasar kerja dimana daya saing lulusan mereka dapat mempersempit
peluang lulusan STTP. Tingkat persaingan antar PT masa 5 tahun ke depan masih bisa
ditangani STTP sehingga dikategorikan sebagai medium risk.

2) Ancaman PT pendatang baru
Untuk mendirikan sebuah PT bidang Teknik diperlukan biaya sangat besar sehingga yang
perlu mendapat perhatian adalah PT baru dengan Program Studi (PS) non-Teknik. Selain
itu, keinginan industri dalam dan luar negeri untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi
sendiri juga perlu juga dicermati, dengan kekuatan modal yang mereka miliki, dapat
menjadi ancaman serius di masa depan. Walau demikian, prediksi terhadap kiprah para
pendatang baru 5 tahun ke depan, ancaman mereka masih dikategorikan sebagai  low risk.

3) Ancaman PT dengan prodi Serupa
Perguruan Tinggi yang memiliki program serupa dengan STTP merupakan ancaman
terbesar selama ini, terutama dari institusi negeri maupun swasta penyandang nama besar
dan ditunjang oleh reputasi SDM serta sumberdaya lainnya. Institusi/industri yang
memiliki Perguruan Tinggi sendiri juga dapat memberikan ancaman yang cukup serius
bagi STTP dengan sistem jaminan kerja maupun sertifikasi keahlian alumninya, ancaman
produk pengganti dari Institusi Pendidikan dapat dikategorikan ke dalam high risk.

4) Daya tawar pemasok peserta didik
Walau SLTA merupakan pemasok utama peserta didik namun penilaian daya tawar
pemasok adalah pada minat lulusan dan orangtuanya terhadap STTP. Lulusan SLTA
(SMU, SMK, MA) yang mendaftar ke STTP cenderung turun sehingga menjadi ancaman
serius bagi kelangsungan STTP dan menjadi gambaran menurunnya daya tawar STTP di
mata calon peserta didik. Dua area lain yang kurang mendapat perhatian STTP adalah
industri/instansi yang ingin menyekolahkan pegawainya dan alumni yang ingin
meningkatkan daya tawarnya di tempat kerja, ancaman daya tawar pemasok masih dapat
diprediksi dalam 5 tahun ke depan sehingga masuk kategori medium risk.

5) Daya tawar perekrut lulusan
Keberhasilan STTP tergantung pada kemampuan lulusannya dalam bersaing dan
memperoleh pekerjaan yang relevan dengan bidang studi yang ditekuninya selama kuliah.
Diperlukan strategi khusus dalam menghadapi industri dari dalam dan luar negeri yang
akan merekrut lulusan hasil proses pendidikan di STTP, terutama dalam mengimbangi
daya tawar mereka, pengabaian atas dunia kerja para lulusan ini dapat melemahkan posisi
STTP secara terstruktur sehingga harus dikategorikan sebagai very high risk.

SI/TI Internal STTP

STTP memiliki beberapa SI/TI namun belum optimal dalam pengelolaan serta
pemeliharaan dan perbaikan. STTP pernah mendisain SIM yang akan mengintegrasikan SI
Akademik, SI Kepegawaian, SI Keuangan, SI Pengelolaan Asset dan Pengadaan Barang, dan
SI Eksekutif. Peralatan TI yang dimiliki STTP saat ini dinilai cukup memadai dalam hal
teknologi. Seluruh Jurusan/Unit telah terhubung dengan jaringan.  Node tersedia di beberapa
ruang dosen namun belum sampai meja mengajar. Sarana  hotspot tersedia di beberapa titik,
permasalahan terdapat pada minimnya jumlah dan area akses.
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Kecepatan akses kurang kondusif dan kadang tidak berfungsi, hal ini harus mendapatkan
perhatian serius pengelola karena merupakan sarana informasi bernilai sangat tinggi walau
sulit diukur. STTP juga telah memiliki Website namun masih bersifat push to. Manajemen
pengelolaan  Website pun kurang mendapat perhatian karena jarang di  up-date dan masih
berisi informasi kadaluarsa. Perlu dijajaki Website yang lebih interaktif dan up to date.

Sejatinya, tahun akademik 2009/2010 mahasiswa dan staf diberikan  e-mail account
sebagai sarana komunikasi online, namun kebijakan itu tidak dilanjutkan. Alhasil, seluruh
mahasiswa aktif dan sebagian besar alumni tidak menggunakan  e-mail address institusi. Selain
itu, belum ada tata kelola sistem komunikasi antar SDM yang bersifat internal melalui sarana
TI.

Lingkungan SI/TI Eksternal

Information and Communication Technologies (ICT mampu mendukung pelayanan yang
terpusat namun dapat diakses secara menyebar (Nicol, 2007).  e-learning mengakomodas
‘solo-group processes’ untuk kesinambungan prose belajar melalui tugas mandiri hingga kerja
kelompok ‘online skills practice’ yang dicirikan oleh adanya feedback on demand melalui
simulasi, ‘community support processes’ melalui online social interaction (Nicol, 2007).
Teknologi  distance learning mampu menampilkan komunikasi secara  face-to-face dan
interaktif jarak jauh (Altbach, 2007) sehingga menghilangkan kendala ‘barriers pembelajaran
seperti ruang kelas, waktu belajar, berbagi hasil analisa, interaksi dengan dosen dan peserta
lain maupun dengan bahan ajarnya (Trinkle, 2005). Fungsi TI dalam proses administrasi
menurut Kvavik et al. 2005 adalah:

1) Manajemen sistem  ERP sebagai pondasi penerapan institution’s enterprise systems;
2) Transaksi melalui  Web self-service sebagai sarana interface dan akses bagi user.
3) Monitoring dan pelaporan melalui  business intelligence tools yang berfungsi sebagai

enterprise information architecture.

B. Proses Strategi
Hasil analisis lingkungan merupakan informasi  berharga untuk menyusun strategi SI dan TI
institusi ke depan.

Strategi SI dan TI

Strategi SI menghasilkan kebutuhan SI, dan strategi TI di-drive dari strategi SI sehingga
inisiatif dan sasaran strategi teknologi dan sistem informasi untuk STTP adalah:

1) Mengoptimalkan jaringan yang ada dan mengembangkannya ke gedung yang belum
memilikinya dengan jaringan fiber optic agar kembali berfungsi 100%, mengganti
catalyst switch yang rusak dengan model terbaru namun memiliki standar protokol yang
sama dan kemampuan  stackable, memperpanjang jalur  fiber dari gedung yang memiliki
fasilitas tersebut ke gedung terdekat dengan cara  stacking (antar catalyst),  clustering
(dengan media converter), atau kombinasi keduanya, dan meningkatkan daya tahan sarana
dan prasarana jaringan dengan menambah fasilitas anti petir dan anti lonjakan listrik.

2) Memperluas akses jaringan ke seluruh  network sharing area dengan cara memfasilitasi
seluruh area belajar dan istirahat mahasiswa (kelas, lab, kantin, selasar, dan lain-lain)
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dengan sarana wireless access point, dan memfasilitasi setiap meja mengajar, area
penelitian, ruang kerja dosen dan meja administrator dengan extended node.

3) Mengembangkan ERP (enterprise resources planning) untuk sistem aplikasi terpadu
institusi, dengan cara menyediakan  repository dan  web self service untuk sarana
interface dan transaksi user, dengan portal potensi akademik, hasil belajar dan perilaku
mahasiswa per periode, kompetensi industri terkini, peluang meraih kerjasama dengan
institusi nasional/global dan perluasan kerjasama dengan institusi yang sudah terjalin,
peluang meraih kerjasama dengan lembaga sertifikasi, portal bagian administrasi lainnya,
dan menyiapkan  portal business inteligence tools untuk proses monitoring dan analisis
perkembangan institusi bagi pihak pengambil keputusan.

4) Membangun lingkungan belajar virtual institusi (ICT center) untuk sarana  e-learning
dengan fasilitas  e-simulation (online skill practice), e-collaboration (e-portfolio tools), e-
distance (distance learning)

5) Memperkaya Website STTP agar lebih informatif dan interaktif dengan cara pertama,
menambah link untuk career assistance center (e-career) yaitu informasi lulusan ke
industri/masyarakat, infomasi peluang kerja dan sertifikasi untuk lulusan, dan infomasi
kesempatan pengembangan diri dosen STTP. Kedua, menambah link untuk fasilitas
online feedback dari stakeholder/lulusan (mail-list e-campus_mail), ketiga menambah
link untuk meningkatkan peluang dan kemampuan peneliti serta untuk publikasi hasil-
hasil penelitian yang terdiri atas research assistance center (e-rac), open publication (e-
Journal), dan info/datahasil-hasil penelitian untuk riset lanjutan  (e-References).

6) Memfasilitasi seluruh  stakeholder dengan institutional e-mail address.

Strategi Manajemen SI/TI

Strategi manajemen meng-cover elemen umum pengaplikasian strategi SI/TI ke seluruh
bagian institusi dan memastikan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan konsisten dengan
strategi-strategi tersebut, khususnya terhadap boleh-tidaknya Jurusan/Bagian/Unit
mengembangkan strategi SI sendiri yang akan beroperasi menggunakan supply TI institusi.

C. Portofolio Aplikasi
Agar strategi SI dapat men-support dan  alignment dengan strategi bisnis maka TI yang
diperlukan STTP adalah  Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai pondasi penerapan  the
institution’s enterprise systems, Information and Comunication Technology (ICT) sebagai the
institutional virtual learning environment,  Website yang diperkaya dengan links untuk aplikasi
online.  Agar strategi SI dapat men-support dan  alignment dengan strategi bisnis maka SI
yang diperlukan STTP adalah sebagai berikut.

Strategic Applications

Aplikasi-aplikasi yang bersifat strategis yaitu aplikasi yang sangat diperlukan untuk
berjalannya strategi bisnis organisasi dimasa depan. Aplikasi-aplikasi strategis yang diperlukan
STTP adalah:

1) Optimalisasi sistem PMB (promosi) dan pembukaan tes on line
2) e-resources;  portal on ERP  untuk para pembuat kebijakan di STTP agar lebih baik dalam

memahami perkembangan institusinya karena dilengkapi dengan tools  berkemampuan
menganalisis data dan menilai performa suatu proses hingga menyediakan informasi
untuk pengambilan keputusan.

3) SI-kompetensi; portal on ERP untuk para dosen agar lebih akurat dalam menganalisis
kesesuaian kurikulum dengan kompetensi industri terkini.
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4) SI-strategik;  portal on ERP untuk para pimpinan agar lebih cepat dalam meraih jalinan
kerjasama baru dengan industri atau lembaga sertifikasi maupun peluang perluasan area
dari kerjasama yang telah terjalin.

5) e-career;  portal link on web-site agar kompetensi, reputasi industri, dan daya saing global
STTP dan SDM-nya meningkat.

6) On-line database  lulusan STTP untuk direkrut pihak industri/masyarakat yang
membutuhkan dan peluang kerja dari pihak industri/masyarakat untuk dilamar lulusan
STTP secara interaktif.

7) Pendaftaran  on-line  mengikuti sertifikasi keahlian bagi lulusan.
8) Informasi tentang kompetisi lokal/nasional/internasional serta kegiatan pengembangan

diri lainnya yg dapat diikuti dosen.
9) e-journal;  open publication on website agar hasil penelitian dan karya ilmiah dosen serta

reputasi STTP meluas ke masyarakat dan akademisi secara global.
10) e-distance;  portal on ICT agar dapat meluaskan akses pendidikan STTP kepada

masyarakat terutama kepada lulusan yang sudah bekerja dan industri yang ingin
meningkatkan kompetensi karyawannya via sarana belajar jarak jauh.

11) e-simulation;  portal on ICT agar proses pendidikan vokasi lebih tajam dengan sarana
multimedia/simulasi di kelas terhadap praktek kerja sebenarnya.

12) Institutional stakeholder’s e-mail; agar STTP terbawa sukses pemilik e-mail.

Key Operational Applications

Aplikasi-aplikasi yang bersifat  key operational yaitu aplikasi-aplikasi dimana organisasi
sangat bergantung kepadanya, dan diperlukan untuk keberhasilan di masa sekarang. Aplikasi
yang bersifat  key operational  yang diperlukan STTP adalah:

1) SI-Akademik;  portal on ERP, perkembangan  intelektual & prilaku mahasiswa.
2) SI-TPA;  portal on ERP, potensi calon dan peserta didik.
3) e-Collaboration; portal on ICT untuk kesinambungan tahap tugas mandiri hingga kerja

kelompok (solo-group processes), memicu “shared’ materi/hasil pembelajaran, memacu
pengembangan komunitas belajar.

4) e-RAC;  web link on web site, untuk  research assistance center.
5) SI keadministrasian lainnya; merupakan bahan data portal e-Resources.

High Potential Applications

Merupakan aplikasi yang mungkin sangat penting dalam pencapaian keberhasilan
organisasi dimasa mendatang. Aplikasi-aplikasi yang bersifat high potential yang diperlukan
STTP adalah:

1) e-References; research database.
2) e-Campus_mail; mailing-list on website.



396

V. KESIMPULAN
Institusi modern STTP memerlukan rencana strategis di bidang SI/TI guna memberikan

keselarasan dan dukungan yang baik terhadap rencana strategis organisasi secara keseluruhan.
Penelitian ini telah menghasilkan rencana strategis SI, rencana strategi manajemen SI/TI, dan rencana
strategis TI berdasarkan kerangka Ward dan Peppard yang terpadu didalam sebuah portofolio aplikasi
masa depan. Masih diperlukan penelitian lanjutan guna menilai keseimbangan antara perubahan
customers,  internal, keuangan, inovasi dari rencana penerapan SI/TI dengan analisis IT Balanced
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Abstrak

Mufins Mobile merupakan sebuah perangkat lunak input data yang dikembangkan PT
Sinarmas Multifinance yang dikhususkan pada perangkat mobile berbasis android untuk
menunjang kinerja surveyor dalam melaksanakan tugasnya sesuai Standard Operational
Procedure. Untuk memperoleh kualitas perangkat lunak yang diharapkan, mengevaluasi
kualitas produk suatu perangkat lunak merupakan elemen kritis dari jaminan perangkat
lunak sehingga dapat merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain dan
pengkodean. Salah satu standard yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas
penggunaan software yaitu Standard ISO 25010:2011. Dari hasil evaluasi perangkat lunak
Mufins Mobile berdasarkan Model ISO 25010:2011 menggunakan metode kuesioner serta
dibantu dengan tools Testdroid Cloud didapatkan hasil bahwa 5 karakteristik yang mendapat
nilai baik yaitu usability, functional suitability, compatibility, performance efficiency dan
portability. 2 karakteristik mendapat nilai cukup yaitu reliability dan maintainability. Serta
satu karakteristik mendapat nilai sangat baik yaitu security. Berdasarkan hasil evaluasi
tersebut, secara keseluruhan Mufins Mobile telah memiliki kualitas yang baik berdasarkan
karakteristrik ISO 25010:2011.

Kata kunci : Mufins Mobile, Perangkat lunak, Android, ISO 25010 : 2011

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mufins Mobile yang belum lama ini diterapkan pada proses input data diharapkan dapat menggantikan
cara lama dalam proses input data yang dilakukan surveyor melalui laman https://my.simasfinance.co.id/
yang hanya dapat berfungsi secara optimal pada perangkat desktop. Namun penggunaan Mufins Mobile
oleh surveyor saat ini dinilai lamban dan belum mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Agar
perangkat lunak Mufins Mobile dapat terjamin dengan baik, maka diperlukan pengendalian dan
pengelolaan yang mengacu pada kualitas penggunaan perangkat lunak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimakah kualitas Mufins
Mobile sebagai perangkat lunak input data surveyor  berbasis android berdasarkan Model ISO 25010 :
2011 pada PT Sinarmas Multifinance ?
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1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi pada masalah evaluasi kualitas Mufins Mobile berdasarkan karakteristik Model ISO
25010 : 2011 .

Penelitian kali ini menggunakan metode kuesioner dan dibantu dengan tools Testdroid Cloud dalam
pengumpulan data.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas Mufins Mobile sebagai perangkat lunak input
data surveyor berbasis android berdasarkan model ISO 25010 : 2011 pada PT Sinarmas Multifinance
menggunakan tools Testdroid Cloud dan  kuesioner.

Manfaat yang diharapkan dan ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah:

1 Akan menjadi tolok ukur pada pengembangan Mufins Mobile selanjutnya.
2 Menjadi dasar pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3 Mengetahui proses input data yang dilakukan oleh surveyor menggunakan perangkat lunak Mufins

Mobile di PT Sinarmas Multifinance

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan
dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran[1]. Pemahaman mengenai
pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para
pakar evaluasi.

“Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam
mengambil sebuah keputusan” [2].

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa
mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai
apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi program yang yang memiliki fungsi – fungsi tertentu yang
dapat menjalankan segala perintah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penguna.

Perangkat lunak adalah objek tertentu yang dapat dijalankan seperti kode sumber, kode objek atau
sebuah program yang lengkap [3].
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2.3 Testdroid Cloud

Testdroid adalah tools pengembangan perangkat lunak mobile dan produk pengujian yang dikembangkan
oleh Bitbar Technologies Limited. Testdroid Cloud merupakan sebuah layanan yang membantu
developer mobile untuk mendapatkan ekosistem mobile dengan fasilitas akses ke 200 lebih perangkat
mobile yang dimiliki member Testdroid. Untuk medapat menggunakan tools ini kita dapat mengakses
laman https://cloud.testdroid.com/ dan untuk menggunakannya kita diwajibkan memiliki akun yang
dapat dibuat secara gratis maupun berbayar.

2.4 ISO 25010:2011

Salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 25010, yang dibuat oleh International
Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). ISO
25010 mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait
yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software.Faktor kualitas
menurut ISO 25010 meliputi delapan karakteristik kualitas sebagai berikut:

1. Functional Suitability

Yaitu kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan user .

2. Reliability

Yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memberikan konsistensi hasil pada penggunaan yang
dilakukan  secara berulang-ulang.

3. Performance Efficiency

Yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak
dijalankan dijalankan

4. Security

Yaitu kemampuan perangkat lunak dalam menjaga keamanan data yang di proses .

5. Compatibility

Kemampuan perangkat lunak untuk dapat digunakan berdampingan dengan berbagai macam perangkat
lunak lain.

6. Usability

Kemampuan perangkat lunak untuk dapat digunakan dan dipelajari.

7. Maintainnability

Kemampuan perangkat lunak untuk dapat dilakukan pengembangan ulang / modifikasi dan pengujian.

8. Portability

Kemampuan perangkat lunak untuk dipasangkan pada perangkat keras atau sistem operasi yang berbeda.
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3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena permasalahan yang sedang diteliti
saat ini berdasarkan data-data yang bersifat fakta yang ada mengenai kualitas Mufins Mobile yang
digunakan oleh Surveyor di PT. Sinarmas Multifinance cabang Palembang yang dilaksanakan melalui
pengumpulan data dilapangan.

"Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas"[5].

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri ata objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
[5]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh surveyor serta karyawan PT Sinarmas cabang
Palembang yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan perangkat lunak Mufins Mobile
yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari 14 orang Surveyor sebagai pengguna dan 9 orang Head Outlet
dan 1 orang Marketing Head yang terlibat secara tidak langsung dalam penggunaan Mufins Mobile ini.

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya,
sehingga diperoleh keakuratan data dan kesimpulan penelitian[7]. Dengan demikian sampling yang
digunakan adalah sampling jenuh. “Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel”[5].

Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas dengan menggunakan teknik sampling jenuh dari jumlah
populasi sebanyak 24 orang, maka yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 24 orang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode kuesioner untuk metode pengumpulan data
serta ditunjang dengan menggunakan tools Testdroid Cloud untuk menguji beberapa karakteristik.
Pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner mengacu pada karakteristik dan subkarakteristik model ISO
25010:2011. Kuesioner dibuat menggunakan skala likert.

”Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial”[5].

Untuk pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (item
positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang
diajukan untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut: [5]

Tabel 3.1 Skor Pernyataan Positif

No Keterangan Skor

1

2

Sangat Setuju

Setuju

5

4
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3

4

5

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak

Setuju

3

2

1

Data yang telah dikumpulkan, diolah terlebih dahulu kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk
kepentingan analisis. kemudian diinput dalam Microsoft Excel untuk dihitung frekuensi dan
persentasenya. digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

Skor Total = x 100%
(6)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan, untuk mendapatkan
angka yaitu skor aktual = category x frekuensi.
Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan
skor tertinggi.
Penjelasan bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel berikut : [6]

Tabel 3.2  Bobot Nilai Skor Aktual

No
% Jumlah
Skor Kriteria

1
2
3
4
5

20.00% –
36.00%
36.01% –
52.00%
52.01% –
68.00%
68.01% –
84.00%
84.01% –
100%

Tidak
Baik
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Sangat
Baik

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Testdroid Cloud

Penulis telah melakukan pengujian menggunakan tools Testdroid Cloud dengan melakukan pengujian
aplikasi secara cloud dimana perangkat mobilephone sudah disediakan server. Dari pengujian tersebut
maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil pengujian menggunakan Testdroid Cloud

Device
Installing

application
Running

Test
Uninstalling
Aplication

Asus Google
Nexus 7 ME370T

OS version: 4.1.2

2s 51s 1s

Asus Google 2s 54s 1s
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Nexus 7 ME370T
JWR66Y

OS version: 4.3

HTC Google
Nexus One
PB99100

OS version: 2.3.6

6s 53s 1s

LG Google Nexus
4 E960

OS version: 4.3

2s 52s 1s

LG Google Nexus
5 D821

OS version: 4.4

1s 52s 1s

Samsung Galaxy
Nexus GT-I9250

OS version: 4.0.4

3s 52s 1s

Samsung Galaxy
Nexus GT-I9250

OS version: 4.2.2

3s 54s 1s

Samsung Nexus S
4G SPH-D720

OS version: 4.1.1

6s 53s 2s

Sumber : Hasil pengujian menggunakan Testdroid Cloud (2014)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Mufins Mobile dapat diinstal pada semua perangkat yang
disediakan Testdroid dengan spesifikasi yang beragam dengan rentang waktu antara 1 sampai dengan 6
detik.

4.2 Analisis Hasil Kuesioner

Didalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner
untuk mengetahui tanggapan karyawan terhadap kualitas Mufins Mobile. Kuesioner dibuat berdasarkan
karakteristik ISO 25010:2011. Penyebaran kuesioner terhadap 24 orang responden yang menjadi sampel
penelitian dan kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Tanggapan responden terhadap kualitas Mufins
Mobile dapat dihitung menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
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Tabel 4.2 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Mufins Mobile

Karakteristik
Skor
Aktual

Skor
Ideal

% Skor
Aktual

Kriteria

Usability 560 720 77.78 Baik

Fungctional
Suatability

267 360 74.16 Baik

Reliability 303 480 63.12 Cukup

Security 511 600 85.16
Sangat
Baik

Compatibility 198 240 82.5 Baik

Performance
Efficiency

595 720 82.63 Baik

Portability 296 360 82.22 Baik

Maintainability 160 240 66.66 Cukup

Total 2890 3720 77.68 Baik

Sumber : Hasil olah data dari kuesioner (2014)

Hasil kategorisasi skor tanggapan responden pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
tanggapan responden terhadap kualitas Mufins Mobile berdasarkan jawaban responden terhadap
indikator kualitas perangkat lunak menurut ISO 25010:2011 adalah sebesar 77,68%, hal itu berarti
tanggapan menurut responden adalah baik, karena 77,68% itu ada diantara 68,01% – 84,00% dimana
dalam kriteria persentase skor tanggapan terhadap skor ideal termasuk dalam kriteria Baik.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1 Pada pengujian Mufins Mobile menggunakan Testdroid Cloud diperoleh hasil bahwa dari semua free
android devices yang disediakan Testdroid Cloud,  Mufins Mobile dapat terpasang pada semua
perangkat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Mufins Mobile dapat beradaptasi pada hampir semua
perangkat Android dikarenakan perangkat yang disediakan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda.

2 Secara keseluruhan dari hasil pengujian tools, observasi, serta pengumpulan data menggunakan
kuesioner dapat disimpulkan bahwa kualitas Mufins Mobile telah cukup memenuhi standar kualitas
perangkat lunak berdasarkan Model ISO 25010:2011 dengan kriteria BAIK.

5.2 Saran
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1 Mufins Mobile selanjutnya diharapkan dapat menimalkan terjadinya error atau terdapat fitur untuk
menghadapi error tanpa harus melakukan restart perangkat atau reinstall Mufins Mobile karena dapat
mengganggu proses kerja surveyor dalam melakukan input data.

2 Penambahan fitur untuk upload foto manual yang diambil dari foto yang telah tersimpan perangkat
yang digunakan sebagai alternatif proses input yang sudah ada sehingga kinerja surveyor dapat lebih
optimal.
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Abstrak

Proses manajemen informasi suatu dinas pemerintah masih menggunakan tempat
penyimpanan data-data dalam bentuk arsip ataupun berkas-berkas yang dikumpulkan di
dalam suatu lemari penyimpanan dan ada juga data yang disimpan pada komputerisasi
yang berbentuk database (basis data). Database kepegawaian yang berisi data yang
berkapasitas besar dan bervariasi, namun pada saat data tersebut membutuhkan waktu
untuk mencari data yang diperlukan dimana data-data yang dikumpulkan masih terpisah-
pisah. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mencoba menerapan metode data mart pada
data Warehouse untuk Pengelompokan data yang saling berintegrasi dan berhubungan data
satu dengan data yang lainnya. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian
dengan judul “Penerapan Metode Data Mart Pada Data Warehouse Untuk
Mendukung Sistem Informasi Kepegawaian”

.

1 Pendahuluan

Teknologi Informasi telah berkembang begitu pesat sehingga dapat menunjang proses informasi. Ada
sebagian instansi masih menggunakan tempat penyimpanan data-data dalam bentuk arsip ataupun
berkas-berkas yang dikumpulkan di dalam suatu lemari penyimpanan dan ada juga data yang disimpan
pada komputerisasi yang berbentuk database (basis data). Database kepegawaian yang berisi data
yang berkapasitas besar dan bervariasi, namun pada saat data tersebut membutuhkan waktu untuk
mencari data yang diperlukan dimana data-data yang dikumpulkan masih terpisah-pisah. Badan
Kepegawaian dan Diklat (BKD) Ogan Komering Ulu Selatan, merupakan salah satu perangkat daerah
yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dengan
terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas yang berdampak untuk meningkatan kualitas
pelayanan administrasi perkantoran, meningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meningkatkan
kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai negeri sipil, meningkatkan pembinaan karir dan
pengembangan pegawai, menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen mulai dari perancanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparansi, efektifitas dan efisiensi,
menciptakan sumber daya manusia yang handal, cerdas, kreatif dan inovatif sebagai aparatur daerah.
Suatu hal yang sangat diperlukan dalam menggali informasi dan data yang dapat menemukan berbagai
informasi dengan memanfaatkan data history. Salah satu informasi yang bisa dilihat dari data
keseluruhan pegawaian negeri sipil pada Kabupaten OKU Selatan. Dengan adanya informasi tersebut
maka data history terstruktur dengan baik sehingga menjadikan data informasi yang akurat, efisien dan
efektif di BKD.  Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi adalah data
warehouse.
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1.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar data history yang terdapat pada database Badan Kepegawain
dan Diklat Muaradua Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan lebih terstruktur dan dimanfaatkan dengan
baik sehingga menjadi data informasi yang akurat, efektif dan efisien. Adapun manfaat penelitian yang
diambil penulis dalam penelitian ini yaitu Bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Ogan Komering Ulu
Selatan dengan adanya data warehouse dapat membantu menyediakan pengetahuan dan informasi yang
dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi data informasi yang akurat, efektif dan efisien dari
data history.

1.2 Landasan Teori

Data warehouse adalah data-data yang berorientasi subjek, teinteragrasi, memiliki dimensi waktu,
serta merupakan koleksi tetap (non-volatile), yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan
keputusan oleh para manajer disetiap jenjang, namun terutama pada jenjang manajerial yang memiliki
peringkat tinggi (Adi Nugroho, 2004). Data Warehouse menurut Inmon merupakan kumpulan data yang
terorientasi subjek, terintegrasi, tidak dapat di update, memiliki dimensi waktu, yang digunakan untuk
mendukung proses manajemen pengambilan keputusan dan kecerdasan bisnis (Pusadan, 2013:1).

2. Metode Penelitian
Adapun metode untuk menganalisis data dalam penerapan data warehouse ini adalah dengan

menggunakan tahapan dari arsitektur data warehouse yang mengoptimalkan metode data mart yang
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Sumber data, Data staging, Data Mart, Penyimpanan data, Presentasi
data menurut Ralph Kimball, 1997 dan Windarto, 2011.

3. Hasil Dan Pembahasan
proses ETL pada setiap tabel dimensi pegawai, eselon dan unit kerja dan tabel fakta dengan

menggunakan package SQL Server Integration Service (SSIS) pada Microsoft SQL Business
Intelligence Development Studio
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Pembuatan cube selesai, telah mencakup membuatan dimensi di dalam project SSAS yang dibuat.
Dimana dimensi nya antara lain DIM_ESELON, DIM_PEGAWAI, DIM_UNITKERJA serta tabel
FAKTA. Setelah cube proses selanjutnnya adalah membentuk sebuah pola data yang akan ditampilkan
pada laporan sebagai hasil akhir.

Pola data selanjutnya dari windows browser untuk menampilkan data pada sebuah pola yaitu dari
measures → PEGAWAI → pegawai count. Informasi yang di tampilkan pada window browser adalah
informasi yang diminta oleh pengguna. Jika ingin melihat pola data dimensi  pendidikan berdasarkan
Golongan ruang terakhir dan Pendidikan dari tabel dimensi pegawai.
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Hasil dari SSIS, SSAS dan SSRS, dengan nama LAPORAN JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN
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Dari reporting yang dihasilkan dari data warehouse yang di rancang pada SQL Server Management
Studio dan Microsoft SQL Business Intelligence Development Studio 2008 R2, menunjukkan bahwa
untuk pegawai yang memiliki golongan III/a baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan lebih
dominan daripada golongan lainnya, dimana untuk pegawai perempuan yang memilki golongan III/a
sebanyak 329 pegawai negeri sipil sedangkan untuk pegawai laki-laki yang memiliki golongan III/a
sebanyak 291 pegawai negeri.

LAPORAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
DAN JENIS KELAMIN

GOLONGAN JENIS KELAMIN AKUMUTASI

II/a L 1

II/b L 9

II/b P 12

II/c L 47

II/c P 67

II/d L 159

II/d P 121

III/a L 291

III/a P 329

III/b L 179

III/b P 182

III/c L 58

III/c P 69

III/d L 53

III/d P 48

IV/a L 149

IV/a P 184



410

REFERENSI

Pusadan, Mohammad Yazdi. (2013). Rancang Bangun Data Warehouse Yogyakarta: Graha Ilmu
Nugroho, Adi. (2004). Konsep Pengembangan Sistem Basis Data Bandung: Informatika Bandung.

Kimball, Ralph dan Inmon, Bill. Exforsys Inc. (2005). Design of the data warehouse: Kimball Vs Inmon
url: http://www.exforsys.com/tutorials/msas/data-warehouse-design-kimball-vs-inmon.html.
Diakses tanggal 13 Maret 2014

Kimball, Ralph dan Inmon, Bill. Ardijan Abu Hanifah. (2009). Apakah Data Mart?

url: http://yoyonb.wordpress.com/2009/12/17/apakah-data-mart/ Diakses tanggal 20 Maret 2014



Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Managemen
Palembang-Indonesia, 23 Agustus 2014

EVALUASI PENERAPAN APLIKASI (FINANCE
INFORMATION SYSTEM) TERHADAP USER

ACEPTANCE DI KSU ABADI MENGGUNAKAN
METODE UTAUT

Bunayya Humyro, Fatoni, Fatmasari

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Bina Darma

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui niat perilaku dalam menggunakan aplikasi FIS
(Finance Information System) dengan mengunakan metode UTAUT, dimana variabel yang
di analisis adalah Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, dan
Facilitating Conditions. Dimana respondennya adalah para administrasi yang bekerja di
KSU Rizky Abadi yang aktif menggunkan aplikasi FIS. tahap pengujian dalam penelitian
ini adalah dengan uji validitas, uji realiabilitas, uji koefisien regresi secara persial, dan uji
koefisien regresi secara bersama-sama. Pada analisis diskriminasi dilakukan untuk
mengetahui tingkat prediksi keyakinan para administrasi. Untuk mengelolah data tersebut,
software SPSS sebagai tools. Hasil yang diharapkan adalah dari variabel independen
sample test signifikan untuk menentukan tingkat prediksi keyakinan para administrasi di
setiap cabang KSU Rizky Abadi.

1 PENDAHULUAN

Pertengahan tahun 2011 awal digunakannya  aplikasi FIS di KSU Rizky Abadi, dan selama
beberapa tahun penggunaan aplikasi ini masih mengalami hambatan. Menurut beberapa para
administrasi di KSU Rizky Abadi masih kurangnya pemahaman pengguna atas  aplikasi ini. Dari
permasalahan tersebut maka penulis  bertujuan untuk pemperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap
implementasi dan pemahaman intensi penggunaan  apliksi FIS, dengan harapan dapat memberikan
solusi untuk penerapan pemahaman pengguna aplikasi ini menjadi lebih baik lagi.Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang
dikembangkan oleh Venkatesh, et al (2003). Teori ini menyediakan alat yang berguna bagi para
manajer/atasan yang perlu dinilai kemungkinan keberhasilan suatu pengenalan teknologi baru dan
membantu mereka memahami penggerakan penerimaan dengan tujuan untuk proaktif mendesain
intervensi. Dari uaraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengevaluasi aplikasi FIS dengan
metode UTAUT, yang berjudul “Evaluasi Penerapan Aplikasi FIS (Finance Information System)
Terhadap User Acceptance  di  KSU Rizky Abadi Menggunakan Metode UTAUT”.

1.1. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan  aplikasi FIS terhadap user acceptance di KSU
Rizki Abadi agar dapat diterima oleh pengguna akhir. Adapun pihak yang dapat memperoleh manfaat
atas penelitian ini, antara lain :
1. Bagi kalangan akademis adalah sebagai bukti empiris tambahan terhadap pengaruh metode UTAUT

(Performance expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions) dalam
penerimaan pengguna terhadap aplikasi FIS di KSU Rizki Abadi.
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2. Bagi tim IT sendiri dapat menjadi masukan dalam rangka penganalisaan dan pengevaluasian
kembali apa yang sudah dan belum di capai, pengambilan kebijakan serta manfaat yang berkenaan
dengan penerimaan user atas aplikasi FIS sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dalam
penggunaannya.

2 LANDASAN TEORI

FIS (Finance Information System) yang bisa kita kenal dengan Sistem Informasi Keuangan
digunakan untuk menjelaskan subsistem CBSI yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok
baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan, informasi di sajikan
dalam bentuk laporan periodik. Seperti sistem informasi fungsional lainya, sistem informasi keuangan
berisi subsistem input dan output. (Raymon Mcleod, Jr, 1996:458).

2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan
dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. Kerang pemikiran dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut

3. METODE PENELITIAN
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden
Setelah masa pengedaran kuesioner berakhir, peneliti melakukan pengelolaan data untuk persiapan

evaluasi data. Hasilnya ternyata tidak semua kuesioner dapat dijadikan sebagai dasar analisis. Berikut
perhitungan analisis data kuesioner:

No Keterangan Eksemplar

1 Jumlah kuesioner beredar 51 eks

2 Kuesioner tidak kembali 18 eks

3 Kuesioner cacat data 0 eks

4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 33 eks

Dengan demikian respon rate pengembalian kuesioner adalah sebesar 64.7% (33/51).Adapun
gambaran mengenai para admiistrasi yang aktif menggunakan aplikasi FIS berdasarkan jenis kelamin
dan golongan umur disajikan pada table bawah

Gender

Performan
ce

expectancyEffort
expectancy

Social
Influence
Facilitatin

g
Conditions Age Experience Volunterin

es of use

Behavior
Intentions

Use
Behavior
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Tabel 4.2. Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid        20-25 Tahun

26-30 Tahun

31-35 Tahun

36-40 Tahun

Total

16

12

4

1

33

48.5

36.4

12.1

3.0

100.0

48.5

36.4

12.1

3.0

100.0

48.5

84.4

97.0

100.0

Tabel 4.3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid         Laki-laki

Perempuan

Total

16

17

33

48.5

51.5

100.0

48.50

51.5

100.0

48.5

100.0

Tabel 4.4. Karakteristik Responden berdasarkan Lama Kerja Responden

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid        >1 Tahun

1-3 Tahun

4-6 Tahun

Total

1

27

5

33

3.0

81.8

15.2

100.0

3.0

81.8

15.2

100.0

48.5

84.8

100.0

Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Pengalaman Responden Menggunakan
Komputer

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Vali        1-3 Tahun

4-6 Tahun

Total

18

15

33

54.5

45.5

100.0

54.5

45.5

100.0

54.5

100.0



414

4.2 Uji Validitas

Tabel 4.6. di bawah, dapat ditunjukkan bahwa butir pertanyaan (item) adalah valid. Jika nilai item
total correlation yang kurang dari 0.5 item tersebut dapat dipertahankan jika bila dieliminasi justru
menurunkan cronbach’s alpha (Purwanto, 2000). Sehingga data yang dihasilkan dapat dianalisis lebih
lanjut.

Tabel 4.6 Uji Validitas Instrumen

Keterangan : * dinyatakan Valid

Konstruk Item Corrected Item-
Total Correlation

Performance Expectancy P1 0.095
P2 0.305*
P3 0.660*
P4 0.514*
P5 0.595*
P6 0.595*
P7 0.385*

Effort Expectancy P8 0.341*
P9 0.463*
P10 0.443*
P11 0.361*

Social Influence P12 0.465*
P13 0.543*
P14 0.427*
P15 0.480*

Facilitating Conditions P16 0.342*
P17 0.312*
P18 0.392*
P19 0.169

Behavioral Intention P20 0.203
P21 0.321*
P22 0.472*

Use Behavioral P23 0.566*
P24 0.572*
P25 0.365*
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4.3 Uji Reliabilitas

Tabel 4.7.Cronbach’s Alpha Untuk Masing-Masing Konstruk

Tabel di atas bila nilai koefisien Cronbach Alpha untuk konstruk lebih dari 0,6 maka instrumen-
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur konstruk tersebut. Seluruh konstruk dapat
dikatakan acceptable karena memenuhi syarat lebih besar atau sama dengan 0,60 (Cornelius
Trihendradi:2012).

4.4 Uji Koefisien Regresi Secara Persial (Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas berpengaruh signifikan secara
persial terhadap variabel terikat. Dikatakan berpengaruh positif dan signifikan jika nilai signifikan (P
Value) sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05.

Tabel 4.8. Uji variabel X1 terhadap Y

One-Sample Test

Test Value = 0

T. Df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

PE 34.614 32 .000 24.879 23.41 26.34

BI 21.672 32 .000 9.758 8.84 10.67

Konstruk Cronbach’s Alpha

Performance Expectancy 0,730

Effort Expectancy 0,617

Social Influence 0,686

Facilitating Conditions 0,508

Behavioral Intention 0,504

Use Behavior 0,679
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Tabel 4.9. Uji variabel X2 terhadap Y

One-Sample Test

Test Value = 0

T df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

EE 30.694 32 .000 14.121 13.18 15.06

BI 21.672 32 .000 9.758 8.84 10.67

Tabel 4.10. Uji variabel X3 terhadap Y

One-Sample Test

Test Value = 0

T Df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

SI 26.238 32 .000 14.758 13.61 15.90

BI 21.672 32 .000 9.758 8.84 10.67

Tabel 4.11. Uji variabel X4 terhadap Z

One-Sample Test

Test Value = 0

T Df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

FC 32.608 32 .000 15.182 14.23 16.13

UB 24.936 32 .000 11.303 10.38 12.23
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4.5  Uji Koefisien Regresi Secara Bersama (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan secara persial

terhadap variabel terikat secara bersama, seperti pada tabel 4.12

Tabel 4.12. Uji F
ANOVA

Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

PE

Between Groups 205.048 10 20.505 11.325 .000

Within Groups 340.467 22 15.476

Total 545.515 32

EE

Between Groups 53.148 10 39.315 14.686 .000

Within Groups 170.367 22 7.744

Total 223.515 32

SI

Between Groups 149.061 10 14.906 11.773 .000

Within Groups 185.000 22 8.409

Total 334.061 32

FC

Between Groups 29.659 10 12.966 9.327 .001

Within Groups 199.250 22 1.057

Total 228.909 32

Hasilkan F hitung pada variabel X1 (PE) sebesarnya 11.325, variabel X2 (EE) sebesar 14.686, variabel
X3 (SI) sebesar 11.773, dan variabel X4 (FC) sebesar 12.966 dengan tingkat signifikan (P Value) 0.00
<0.05. Atas dasar perbandingan tersebut maka keempat variabel tersebut berdampak signifikan dalam
implementasi aplikasi FIS di KSU Rizky Abadi.

4.6 Pembahasan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa :

1. X1 berpengaruh signifikan terhadap implementasi aplikasi FIS, hal ini di perkuat pada hasil uji T
dan F dengan nilai T 32.614 dan F 11.325..

2. X2 memberikan pengaruh yang signifikan pada implementasi aplikasi FIS, Hal ini diperkuat pada
hasil uji T dan uji F dengan nilai T 30.694 dan F 14.686.

3. X3 yang ditinjau dari sisi subjective norm, social factor, dan image memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi apliakasi FIS. Hal ini diperkuat pada hasil uji T dan uji F dengan
nilai T 26.238 dan F 11.773.
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4. X4 berdasarkan perceived behavioral control dan compatiility berpengaruh yang signifikan terhadap
implementasi aplikasi FIS. Hal ini diperkuat pada hasil uji T dan uji F dengan nilai T 32.608 dan F
9.327.
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Abstrak

Kebudayaansundamerupakankekayaan yang diwariskanolehparaleluhurkepadagen-
erasipenerusnya. Budayasundamerupakankurikulumwajib di SekolahDasar yang
berada di ProvinsiJawa Barat.Saatinipembelajaranbahasasundamasihmenggunakan
media-media konvesionalsepertibuku, ceramah, danperagaan-peragaan.Tujuan dari
penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan media pembelajaran pen-
genalan budaya sunda yang berbasis multimedia. Berdasarkan hasil ujicoba yang
dilakukan menggunakan teknik User Acceptance Test (UAT) kepada pakar budaya
sunda dan pengguna didapat hasil yang sangat baik sehingga direkomendasikan untuk
dilanjutkan menjadi pengembangan pembelajaran berbasis online dan menggunakan
kurikulum 2013 kelas 1 sekolah dasar.

Kata kunci: multimedia, budayasunda, sekolahdasar, pembelajaran berbasis online,
kurikulum 2013

1 PENDAHULUAN

Pendidikan pada saat ini menjadi dasar bagi pembangunan sebuah masyarakat modern.
Perkembangan teknologi informasi membawa perkembangan yang signifikan dalam sector pen-
didikan khususnya dalam inovasi pendidikan jarakjauh. Pendidikan jarak jauh tidak terlepas
dari teknologi komunikasi dan informasi, multimedia dan internet.

Teknologi yang digunakan pada tahun pertama adalah Animasi Flash (Flash Animation).
Dengan produk akhir berupa Sistem Pembelajaran Interaktif yang didistribusikan dalam
bentuk CD Multimedia PembelajaranBudayaSunda. Untuk tahun kedua akan diterapkan
teknologi WWW (Online). Pada tahun kedua akan dikembangan e-materi Budaya sunda
akan mengacu pada silabus kurikulum mata pelajaran bahasa sunda yang dikeluarkan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 kelas 1 Sekolah Dasar.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Proses Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Interaktif Untuk Melestarikan Kebudayaan
Sunda di Lingkungan Siswa Sekolah Dasar Berbasis Multimedia secara keseluruhan melalui
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beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan sistem yang sesuai dengan ke-
butuhan pengguna, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan dukun-
gan terhadap sistem. Keluaran dari perencanaan sistem dihasilkan persyaratan yang sesuai
dengan kebutuhan pengguna. Analisis dan perancangan sistem menghasilkan spesifikasi per-
ancangan logik dan teknis. Implementasi sistem menghasilkan perangkat lunak yang dapat
digunakan, serta dukungan terhadap sistem dihasilkan aplikasi yang sudah teruji dan siap
dioperasionalkan sesuai rekomendasi. [1]

Gambar 1: Metode Penelitian

2.1 Tahap Analisis

Pengembangan system menggunakansalahsatumetodepengembangan systemmultimedia
[2].

2.2 Konsep

Pada tahap ini ditentukan beberapa hal yang menjadi acuan dalam pengembangan sys-
tem, yaitu identifikasi pengguna, jenis aplikasi serta tujuan dari aplikasi yang dikembangkan.

2.3 Perancangan

Pada tahapan ini telah ditentukan spesifikasi teknis untuk arsitektur aplikasi, style, tampi-
lan serta kebutuhan material untuk konten dalama plikasi.

2.3.1 ArsitekturSistem

Dalam sistem pembelajaran bahasa Sunda arsitektur yang dikembangkan terdiri atas 3
bagian utama [4] telihat pada gambar 3., yaitu model komunikasi, modul pedagogik yang
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Gambar 2: Tahapan Pengembangan Sistem Multimedia

terdiri atas unit materi dan soal serta modul siswa yang menyimpan profil siswa siswa seko-
lah dasar sebagai pengguna. Model komunikasi yang digunakan adalah model komunikasi
interaktif dengan pemanfaatan simbol, icon serta audio untuk mengarahkan pengguna dalam
penggunaan sistem. Model komunikasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan karak-
tetistik siswa SD dengan rentang kemampuan yang beragam.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Coba Pakar

Uji coba pakar dilakukan agar aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka budaya
sunda yang berlaku. Uji coba telah dilakukan dengan bapak Yuyus Sutandi S.S, M.Pd.terlihat

Table 1: Konsep System pembelajaran pengenalan budaya sunda.

Kategori Multimedia Multimedia interaktif

Interaktifitas Coactive (pengguna diberikan alternative control terhadap sistem )

Jenis Multimedia Media Interaktif

Format sajian media pembelajaran Tutorial dan permainan

Pengguna / audiens Siswa sekolah dasar

Durasi 30 menit

Komponen multimedia Teks, Gambar, Animasi, Video

Tujuan aplikasi Pembelajaran
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Gambar 3: ArsitekturPembelajaranSistem

Table 2: Uji Coba Pakar budaya sunda

NO PERTANYAAN 4 3 2 1

1 Apakahaplikasi yang dibuatsudahmemenuhiaspekpembelajaran (terdapatmateri, latihandansoal) ?

2 Apakah Main Map Pembelajaranbahasasundasudahlengkapdansesuaidenganbudayasunda ?

3 Apakahkontenatauisisudahmemenuhi criteria budayasunda ?

4 ApakahAplikasisudah bias mendukungsebagai media pembelajaranberbasis multimedia (animasi, gambar, video danteks) dansesuaidenganbudayasunda ?

5 ApakahAplikasiinisudahsesuaidenganaudiens, siswatingkatsekolahdasar ?

6 Apakahdengan media pembelajaraninidirasaakanmembantu pendidikdalam proses belajarmengajar ?

7 Apakah program aplikasi yang dibuatinisudahlayakdipublikasikanmelalui media online ?

pada tabel 2.
Dari uji coba pakar diperoleh gambaran bahwa semua komponen program aplikasi terma-

suk kategori sangat baik sehingga tidak perlu perbaikan. Sedangkan dari pertanyaan terbuka
tidak ada masukan yang membutuhkan perubahan signifikan dan dukungan agar aplikasi
budaya sunda ini dapat dipulikasi melalui media online.

3.2 Hasil Uji Coba Pengguna

Uji coba pengguna dinilai dari 2 aspek yaitu aspek pembelajaran dan aspek media, untuk
aspek pembelajaran terlihat pada tabel 3 dan aspek media terlihat pada tabel4.

Gambar 4: Uji Coba dari aspek pembelajaran
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Gambar 5: Uji Coba dari aspek media

Pada uji coba pengguna baik dari aspek pembelajaran maupun aspek media menghasilkan
nilai Summated Scalediatas 85% berarti mendapat nilai sangat baik, sehingga media pembe-
lajaran ini direkomendasikan untuk dilanjutkan untuk menjadi media pembelajaran berbasis
online.

3.3 Hasil Pembelajaran Sunda berbasis Online

Tampilan Home
Halaman Home dirancang untuk menerangkan bahwa user telah memasuki halaman utama.

Pada halaman home terdapat beberapa menu , yaitu Home, Edu Games,Kesenian Sunda,
Kaulinan, Bahasa & sastra silabus dan latihan soal. Pada halaman ini juga terdapat animasi
image bergerak.

Gambar 6: Tampilan Home

4 UJI STRUKTURAL

Uji coba struktural adalah uji coba yang dilakukan pada saat pembuatan dan memastikan
kinerja dari sistem yang dibuat. Uji coba ini dilakukan dengan cara menjalankan setiap
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Table 3: Examples of writing table
No. Halaman Sub Menu Keterangan Hasil

1. Home - Masuk ke menu utama Sesuai

2. Download - Halaman untuk download file Sesuai

3. Edu Games - Halaman permainan Sesuai

4. Kesenian Sunda - Halaman tentang rumah adat sunda dan tarian sunda Sesuai

5. Silabus Diriku, Keluarga, Masuk kehalaman silabus Sesuai

6. Kaulinan - Halaman tentang kaulinan adat sunda Sesuai

7. Bahasa & Sastra - Halaman ke aksara sunda Sesuai

8. Latihan Soal - Halaman latihan soal Sesuai

9. Bantuan - Halaman bantuan Sesuai

Table 4: Uji Fungsional Sistem Pengenalan Karakter pada Berkas Digital

No. Halaman Deskripsi Kebutuhan Fungsional Hasil

1. Home Menu Utama website Menu utama atau menu perkenalan website Berfungsi

2. Download Download file yang ada di website Menu Download untuk download file yang ditampilkan di website Berfungsi

3. Edu Games Melakukan permainan fuzzle Permainan mencocokan gambar Berfungsi

4. Kesenian Sunda Melakukan pengenalan terhadap kesenian sunda diantaranya rumah adat & tarian Pengenalan terhadap kesenian sunda diantaranya rumah adat & tarian berupa gambar dan video Berfungsi

5. Diriku Melakukan pengenalan tentang anggota badan dengan bahasa sunda Pengenalan tentang anggota badan dengan bahasa sunda berupa gambar dan dapat di zoom untuk mengetahui nama anggota badan dalam bahasa sunda Berfungsi

6. Keluarga Melakukan pengenalan tentang silsilah dalam suku sunda Pengenalan tentang silsilah dalam suku sunda berupa gambar dan text Berfungsi

7. Benda dan Binatang Melakukan pengenalan tentang benda binatang dan lingkungan hidup Pengenalan tentang benda binatangdan lingkungan Berfungsi

8. Peristiwa Alam Melakukan pengenalan tentang peristiwa alam Melakukan pengenalan tentang peristiwa alam dengan menggunakan video Berfungsi

9. Kegiatan Melakukan pengenalan tentang kegiatan Pengenalan tentang kegiatan sehari-hari Berfungsi

10. Kegemaran Melakukan pengenalan tentang kegemaran Pengenalan tentang kegemaran berupa gambar Berfungsi

11. Kaulinan Melakukan pengenalan tentang kaulinan suku sunda Pengenalan tentang kaulinan suku sunda berupa gambar dan animasi Berfungsi

12. Bahasa & Sastra Melakukan pengenalan tentang aksara sunda Melakukan pengenalan tentang aksara sunda dengan gambar Berfungsi

13. Latihan Soal Melakukan latihan soal Melakukan pengenalan tentang latihan soal Berfungsi

14. Bantuan Bantuan pada website - Berfungsi

form atau menu yang telah dirancang. Jika terjadi kesalahan atau tidak berfungsi, maka
proses akan kembali ketahap implementasi. Hasil uji coba Struktural pengenalan karakter
ditampilkan pada Tabel 5.

5 Uji Fungsional Sistem Pengenalan Karakter pada Berkas Digital

Uji coba fungsional merupakan tahap uji coba yang bertujuan untuk mengetahui apakah
bagian dari proses sistem informasi berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Uji coba
ini untuk menguji fungsionalitas dari tombol-tombol yang disediakan oleh form. Hasil uji
coba fungsional sistem prakiraan cuaca ditampilkan pada Tabel 6.

6 KESIMPULAN

Sistem Pembelajaran Budaya Sunda merupakan sebuah aplikasi pembelajaran berbasis
multimedia yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa Sekolah Dasar dalam men-
dalami kebudayaan Sunda Jawa Barat. Pada penelitian sebelumnya telah dibuat aplikasi
pembelajaran berbasis destop. Hasil penilaian pakar dan pengguna merekomendasikan bahwa
aplikasi yang dikembangkan pada tahun pertama aplikasi budaya sunda berbasis destop men-
dapat nilai sangat baik dan dapat dilanjutkan ke tahap publikasi melalui budaya sunda berba-
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sis online. Aplikasi budaya sunda berbais online ini sudah dilakukan pengujian : uji coba
structural, fungsional udaya sunda.
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Abstrak

Anak jalanan adalah bagian dari pengangguran dan kemiskinan, yang perlu segera
dibenahi. Mendidik anak jalanan sebagai seorang yang memiliki jiwa entrepreneur
merupakan salah satu solusi dalam mengatasi keberadaan anak jalanan. Anak
jalanan yang berjiwa entrepreneur dengan kemandirian tinggi, dapat berkiprah di
market place dalam bidang kehidupan apa pun yang sesuai jati dirinya (inner will).
Agar dapat mewujudkan hal tersebut, anak jalanan harus memiliki sifat dan peri-
laku, diantaranya dapat dipercaya; dan Kapasitas Pengetahuan yang komprehensif
dan ciri khas, yang membuat ia dapat diharapkan. Tujuan umum penelitian ini per-
tama adalah : menghasilkan model Entrepreneur dikalangan komunitas anak jalanan
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dengan menjalin kerjasama antara
perguruan tinggi, stakeholder dan pemerintah. Kedua mewujudkan sifat dan perilaku
mandiri untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Desain penelitian adalah multi-
ple case study. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kombinasi (tri-
angulatyang meliputi: survey, observasi, field study, FGD (focus group discussion),
PRA (Participatory rural appraisal) dan action research. Hasil penelitian menun-
jukkan sebagian anak jalanan di kota Palembang terlahir dari kondisi keterpurukan
perekonomian masyarakat lapisan bawah. Mereka menjadi anak jalanan disebabkan
karena rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan menggunakan uang hasil usa-
hanya untuk membantu ekonomi keluarga. Aktivitas paling menonjol yang dilakukan
oleh anak jalanan adalah mengamen di bis-bis kota, mengemis, asongan (berjualan
Koran, makanan dan minuman ringan). Pemberdayaan keluarga dari anak jalanan,
terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agamanya, diasumsikan merupakan ba-
sis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan.

Kata kunci: Entrepreneurship, Entrepreneur, Anak Jalanan

1 PENDAHULUAN

Keberadaan anak jalanan sudah menjadi bagian permasalahan nasional di Indonesia.
Kondisi anak jalan cukup memprihatinkan, karena pemerintah belum optimal dalam menan-
ganinya khususnya pada anak-anak yang berada di jalanan. Dari hasil obeservasi dilapangan,
pemerintah khususnya dinas sosial belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah anak
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jalanan. Kondisi dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah anak jalanan seiring meningkat-
nya angka kemiskinan dan pengangguran. Sebahagian anak jalanan adalah anak yang masih
belum dewasa baik secara phisik maupun physkis, dimana sebagaian hidup dihabiskan di-
jalanan untuk memperoleh sejumlah uang. Akibat pergaulan yang salah dan kurangnya
kontrol, seringkali berdampak pada perilaku yang merugikan orang lain. Anak jalanan juga
rentan dengan tindakan kekerasan phisik, social maupuan seksual. Untuk memenuhi kebu-
tuhan hidupnya, mereka menjajakan koran, makanan, ngamen, membersihkan mobil maupun
meminta-minta. Keberadaan semakin meninkat ketika mendekati hari raya keagamaam, di-
mana mereka sepertinya turun gunung untuk mengais rezeki di jalanan. Kondisi ini bertolak
belakang keinginan pemerintah untuk menjadikan kota Palembang bebas dari anak jalanan.
Pemberdayan anak jalanan dilakukan pada saat diberlakukan razia dijalanan, mereka didata
kemudian dibina. Kurangnya pembinaan secara berkelanjutan berdampak pada hasil yang
kurang optimal, mereka akan kembali kejalanan untuk menjadi anak jalanan kembali.

Permasalahan yang dihadapi anak jalanan diantaranya kurangnya pemenuhan kebutuhan
dasar seperti ekonomi, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, kesehatan, makanan, minu-
man dan pakaian. Fokus utama penanganan masalah anak jalanan melalui peningkatan
kualitas hidup mereka dengan menumbuhkan motivasi berwirausaha secara mandiri. Model
penangulangan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan,
melainkan meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri tanpa menjadi beban bagi
orang lain.

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi ilmiah kepada seluruh civitas
akademik tentang pentingnya jiwa kewirausahaan bagi masyarakat khususnya anak jalanan.
Secara rinci penelitian ini akan mengkaji peran lembaga pendidikan tinggi dalam menum-
buhkan jiwa entrepreneurship bagi anak jalanan, membentuk karakter kemandirian entrepreneur-
ship serta mengimplemantasikan pendidikan enterpreneuship di lingkungan anak jalanan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Bagan alir dimulai dengan mengukangkapkan permasalahan secara umum yang dihadapi
pemerintah Kota Palembang, dintaranya masalah kemiskinan, jumlah anak jalanan mapun
belum optimalnya pembinaan serta pendampingan yang dilakukan pihak terkait dalam men-
gatasai masalah anak jalanan. Pemecahan masalah dilakaukan dengan pendekatan kajian
teoritis maupun hasil kajian studi lapangan. Metode ini diharapkan dapat memberikan solusi
yang lebih tepat.

Penelitian menggunakan perspektif deskriptif kualitatif. Perspektif deskriptif kualitatif
adalah perspektif dalam penelitian kualitatif yang tidak memiliki nama formal atau tidak
memenuhi tipologi perspektif penelitian kualitatif yang ada. Sandelowsky (dalam Polit, 2003,
h. 263) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif cenderung tidak melakukan
interpretasi data yang mendalam. Penelitian tersebut menggambarkan simpulan yang kom-
prehensif atas suatu fenomena atau kejadian dalam bahasa sehari-hari. Metode penelitian
deskriptif kualitatif cenderung bersifat eklektik dan didasarkan oleh pendapat umum inkuiri
naturalistik. Penelitian lebih menekankan penyebab yang melatarbelakangi anak menjadi
anak jalanan, deskripsi pengalaman-pengalaman, serta deskripsi harapan, tujuan dan cita-
cita. Kemudian penelitian bertujuan mengetahui aspirasi hidup anak jalanan, termasuk fak-
tor yang mempengaruhi perbedaan aspirasi antara anak jalanan satu dan yang lain. Data
diambil dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap para anak jalanan. Para
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Table 1: Data Ekonomi Sosial, dan Budaya Anak Jalanan

Parameter Satuan Metode

A. SOSIAL EKONOMI

1. Kesempatan kerja Wawancara/ Sekunder

2. Pola keahlian yang dimiliki Wawancara/ Sekunder

3. Tingkat pendapatan Rp/KK/bulan Wawancara/ Sekunder

4. Prasarana dan sarana Buah Data Sekunder

5. Pola pemanfaatan bantuan pemerintah Wawancara/ Sekunder

B. SOSIAL BUDAYA

1. Pranata sosial Buah Data Sekunder

2. Pola Pembinaan Jenis Data Sekunder

3. Proses social Wawancara/ Sekunder

4. Faktor penyebab Buah Wawancara/ Sekunder

5. Sikap dan persepsi masyarakat Wawancara

anak jalanan diambil sebagai informan dengan menggunakan tehnik purposive sampling dan
didudukan sebagai kasus. Disamping wawancara mendalam, observasi akan digunakan untuk
mengamati tingkah laku para anak jalanan selama melaksanakan aktifitasnya. Data untuk
merumuskan model dan strategi penanganan anak jalanan juga diperoleh melalui teknik fo-
cus group discussion (FGD) dan teknik PRA (Participatory Rural Appraisal ). Responden
dalam penelitian ini terdiri dari anggota masyarakat yang berada pada obyek penelitian den-
gan sistem stratified sampling. Adapun data yang dikumpulkan adalah:

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian menunjukkan, usia anak jalanan bervariasi, mulai usia dibawah 10
tahun, 11 s/d 15 tahun dan diatas 15 tahun. Hal ini memberikan informasi yang berman-
faat baik dari aspek demografi rnaupun aspek sosial ekonomi. Umur merupakan sumber
data demografi, sosial, ekonomi yang penting karena umur erat kaitannya dengan perilaku
seseorang, misalnya dengan pendidikan, kesehatan, kelahiran, kematian, mobilitas penduduk
serta perilaku ekonomi. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 50 orang responden,
ternyata sebagian besar, yakni 75 % anak jalanan berumur antara 10 15 tahun, dan sebesar
12,5 % anak jalanan berusia kurang dari 10 tahun. Sedangkan anak jalanan yang berusia
15 tahun ke atas hanya 12,5 %. Rendahnya prosentase jumlah anak jalanan yang berusia 15
tahun ke atas dikarenakan pada usia tersebut ada sebagian yang berstatus sekolah di SMA
dan sebagian yang putus sekolah. Pada golongan usia tersebut sebagian mereka berpendapat
bahwa bukan anak jalanan lagi, dan sudah waktunya mereka mencari pekerjaaan yang biasa
dilakukan orang dewasa, seperti bekerja di bangunan, buruh pabrik dan sebagainya.

Tingkat pendidikan anak jalanan akan berpengaruh dalam melakukan kegiatan usahanya,
misalnya dalam mencari tempat-tempat yang strategis, dan dalam hal menarik simpati orang
terhadap barang dan jasa yang ditawarkanya. Demikian pula dalam hal kemampuan untuk
mengenali peraturan pemerintah kota yang berhubungan dengan aktifitasnya. Kemampuan
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menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi juga ditentukan oleh tingkat pendidikan
mereka. Dengan tingkat pendidikan yang rendah pengetahuan dan wawasan yang dimiliki
anak jalanan sangat terbatas, memungkinkan mereka untuk dieksploitasi pihak-pihak yang
kurang bersimpati dan kurang bertanggung jawab terhadap mereka. Dari data yang diper-
oleh dapat dijelaskan bahwa sebagian besar,yakni 50% , anak jalanan pada penelitian ini
berpendidikan SD belum tamat.

Pekerja anak jalanan yang sudah mampu menghasilkan uang untuk dirinya sendiri maupun
keluarganya mempunyai makna tersendiri, disamping itu hasil jerih payah mereka juga di-
gunakan untuk melengkapi kebutuhan sekolah. berikut ini tabel pemanfaatan hasil kerja
anak jalanan. Uang yang diperoleh anak jalanan sekitar 52,5 responden menjawab uang yang
mereka peroleh digunakan untuk keperluan sekolah. Nampaknya hal menarik yang terlihat
disini adalah responden yang kami wawancarai sebagian besar masih berstatus sebagai anak
sekolah. Dari hasil penelitian ini tentang pemanfaatan uang hasil kerja anak jalanan sebaga-
ian besar mengarah pada kebutuhan akan pendidikan anak jalanan yang kurang bisa disokong
oleh ekonomi keluarga. Membantu perekonomian keluarga tetapi ada sebagaian yang menjadi
ekplotasi sebagian orang yang tidak bertanggungjawab, dimana mereka diharuskan menyetor
sebagian pendapatan kepada coordinator anak jalanan. Dari hasil survei di lapangan dapat
diketahui bahwa permasalahan yang mereka alami adalah pihak yang bermasalah dengan
anak jalanan dan bentuk permasalahan yang dihadapi anak jalanan. Lebih lanjut mengenai
hasil penelitian tentang permasalahan tersebut akan diulas berikut ini

1. Pihak yang Bermasalah dengan Anak Jalanan

Menurut Sanituti (1999), anak-anak jalanan sering mengalami masalah dengan berba-
gai masalah saat mereka melakukan aktifitasnya. Pada umumnya anak jalanan dalam
menjalankan usahanya selalu berpindah-pindah lokasi di berbagai fasilitas umum kota
yang strategis dan kehadiran mereka cenderung mengganggu ketertiban di tempat terse-
but, sehingga hal ini memungkinkan mengalami masalah dengan pihak yang bertugas
menjaga ketertiban tempat itu .

2. Bentuk Permasalahan yang Dihadapi Anak jalanan

Bentuk permasalahan pada penelitian ini adalah berbagai bentuk atau jenis permasala-
han yang dihadapi anak jalanan dalam rnenjalankan aktifitasnya. Beberapa bentuk
permasalahan yang sering mereka alami, adalah diusir aparat keamanan kota (POL
PP) bekerjasama dengan dinas sosial; berebut lokasi sesame teman, diperas preman
dan ada yang dimarahi orang tuanya. Namun sebagian anakjalanan rnengaku tidak
bermasalah baik di lokasi kegiatan rnaupun di rurnah. Hal ini sesuai dengan apa
yang dikernukakan oleh Sukiadi (1999), yang menyatakan bahwa anak jalanan yang
rnasih mempunyai keluarga, pada umumnya tidak mengalami masalah baik di lokasi
mangkalnya mapum di rumahnya.

3.2 Solusi Bagi anak jalanan

Berdasarkan profil dan peta masalah dapat dirumuskan tiga jenis alternatif model penan-
ganan anak jalanan yaitu: Terdapat empat alternatif model penanganan anak jalanan, yaitu:
(1) Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di jalan dimana
anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di
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lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan. Tugas ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun
lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap anak jalanan. Kegiatan dapat dilakukan den-
gan memberikan pengarahan. (2) Family-centered intervention. Penanganan anak jalanan
yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat
mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke
keluarganya. Kegiatan ini dapat dilakukan pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat
yang peduli terhadap anak jalanan (3) Institutional-centered intervention. Penanganan anak
jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi
dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memi-
liki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara
(drop in), Rumah Singgah atau open house yang menyediakan fasilitas panti dan asrama
adaptasi bagi anak jalanan. Pendekatan ini sering disalah gunakan sebagian oknum untuk
mencari bantuan dari pemerintah maupun masyarakat (4) Community-centered interven-
tion. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-
program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kap-
asitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai
institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga
mencakup Corporate Social Responsibility (tanggungjawab social perusahaan). Memberikan
pelatihan kewirausahaan sebagai bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan.

4 KESIMPULAN

Dari hasil kajian diatas dapat disimpulkan pendekatan yang lebih realistis dapat dilakukan
adalah:

1. Memberikan peluang bagi Community-centered intervention, dimana penanganan anak
jalanan dapat dipusatkan di sebuah komunitas.

2. Mengembangkan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausa-
haan agar mereka lebih mandiri, kreatif dan

3. Kegiatan yang dapat disarankan baik kepada pemerintah daerah maupun lembaga-
lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas anak jalanan, pertama adalah mem-
berikan ketrampilan kepada anak jalanan agar mereka selalu mandiri dan percaya diri
dalam menghadapi masa depan mereka.

4. Memberikan perlindungan, yaitu melakukan perlindungan atas hak-hak azazi anak se-
bagai bagian dari masyarakat Indonesia dan juga melakukan pemberdayaan sehingga
mereka akan dapat hidup mandiri secara sosial ekonomi.
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Abstrak

Perubahan besar pada dunia administrasi sedang berlangsung yang berlaku secara
global. Statistik menyebutkan terdapat kenaikan yang sangat fantastik untuk peng-
gunaan internet dan apikasi Teknologi informasi dan komputer lainnya. Hal ini
mendorong perubahan terhadap pola dan mekanisme kerja termasuk pada admin-
istrasi pemerintahan. Penerapan paperless office pada institusi pemerintah tentu
saja dipengaruhi oleh berbagai aspek sebut saja; kebijakan, perundang-undangan,
tingkat jabatan dan kapabilitas personel, yang kesemua aspek tersebut perlu dikaji
dan diteliti sejauhmana mampu mempengaruhi penerapannya dalam aktivitas organ-
isasi pemerintahan dan bagaimana proses dan aktivitas penerapannya berlangsung.
Salah satu layanan yang telah akrab dengan konsep ini adalah Layanan Pengadaan
Secara elektronik (LPSE) yang sebagian besar telah mengadopsi kemajuan teknologi
dalam aktivitas kerjanya, dapat dilihat sebagai contoh kasus yang perlu diapreasiasi
mengingat layanan ini mempertemukan pemerintah daerah dengan masyarakat dan
stake holder-nya

Kata kunci: Paperless office, Teknologi Informasi Komunikasi, Jabatan Eselon, insti-
tusi pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1 PENDAHULUAN

Efisiensi dan efektifitas pada organisasi merupakan hal pokok yang sangat penting untuk
tetap dijaga dan dicapai, beragam cara para praktisi dan ilmuwan mengembangkan dan
memikirkan cara cara yang paling efektif dalam menjalankan mesin organisasi. Sejalan
dengan pemikiran itu juga, kemajuan teknologi juga cenderung mempengaruhi pola berpikir
dan tata cara setiap individu dan kelompok dalam menjalankan organisasi.

Dewasa ini peran teknologi terus dikembangkan dalam rangka memudahkan tercapainya
tujuan organisasi yang sekaligus juga sebagai jawaban dalam menuju efektifitas dan efisiensi
mesin organisasi
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2 TINJAUAN PUSTAKA

Paperless ditinjau dari pengertian harfiah bermakna tanpa kertas yang dapat diartikan
lebih jauh sebagai suatu usaha operasional administratif yang mengurangi penggunaan kertas
di dalamnya. Pengurangan penggunaan kertas semakin mendalam diartikan sebagai suatu
usaha perubahan paradigma dimana peran pencatatan, kalkulasi, perekaman secara manual
digantikan ke dalam tindakan digital yang lebih akurat, valid dan lebih panjang.

Konsep paperless ini sendiri muncul dari rangkaian implementasi teknologi komputer dan
Informatika yang terkini, dimana teknik komputasi dan perhitungan digital mendominasi
dalam aktivitas operasional di organisasi modern. Selain itu kemunculan internet sebagai
alat komunikasi modern memungkinkan setiap orang terhubung dan berkomunikasi secara
cepat dan murah.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada kajian teoritis
yang digunakan untuk membahas fenomena dan serangkaian fakta yang di temukan, peneli-
tian kualitatif, lebih mengedepankan penggunaan pendekatan teknik wawancara dan studi
literatur yang lebih menonjolkan pemahaman akan teori-teori, pendapat para ahli dan liter-
atur yang kemudian dibahas lebih lanjut ke permasalahan yang ada. Penelitian jenis ini akan
mencatat permasalahan yang terjadi sebagai bahan masukan yang akan dibahas lebih lanjut
sehingga memerlukan observasi lapangan, wawancara yang dibuat sedemikian rupa sekaligus
membentuk time schedule yang tepat guna mendapatkan perumusan masalah yang tepat.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek adalah semua pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin yang menaungi permasalahan Teknologi Informasi Komunikasi yang dalam hal
ini adalah ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian ULP dan LPSE sert
Bagian Administrasi Pembangunan.

Sedangkan, sampel diambil dari sebagian populasi yang dilakukan penelitian. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dengan memwawancarai beberapa pejabat Pemerintah
terkait, untuk kemudian di cross check melalui teori teori strategi pengembangan Sumber
daya manusia sehingga terjadi analisa antara keadaan riil dengan keadaan yang seharusnya
menurut teori yang dimaksud.

3.2 Lokasi Penelitian

Kabupaten Banyuasin yang menaungi permasalahan Teknologi Informasi Komunikasi
yang dalam hal ini adalah ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian ULP
dan LPSE sert Bagian Administrasi Pembangunan.

Sedangkan, sampel diambil dari sebagian populasi yang dilakukan penelitian. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dengan memwawancarai beberapa pejabat Pemerintah
terkait, untuk kemudian di cross check melalui teori teori strategi pengembangan Sumber
daya manusia sehingga terjadi analisa antara keadaan riil dengan keadaan yang seharusnya
menurut teori yang dimaksud.
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3.3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin. Bagian ini merupakan unit kerja yang berada dibawah Sat-
uan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Bagian ini mem-
punyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia jasa layanan pengadaan barang jasa melalui
mekanisme yang ditetapkan oleh Perpres 54 Tahun 2011 yang diperbahurui dengan Perpres
74 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang kerap dikenal
dengan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis dan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan untuk dapat
ditelaah dengan pendapat dan teori yang digunakan sebagai pedoman, peneliti menemukan
beragam hasil temuan dibawah ini yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan
pedoman defenisi operasional yang ada.

Populasi yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah para pejabat eselon yang
memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang pro-
gram pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyuasin dan khususnya men-
genai Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin atau dengan kata lain adalah tokoh kunci dibalik pengembangan sumber daya
manusia.

4.1 Analisa Karakteristik Narasumber

Narasumber yang diwawancarai berasal dari 2 Satuan Kerja Perangkat daerah yang
berbeda namun memiliki kesamaan wewenang dalam mengelola layanan pengadaan secara
elektronik. Walaupun secara umum disebutkan bahwa layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE) ini merupakan tanggung jawab Bagian Unit Layanan Pengadaan namun secara teknis
keberlangsungan layanan LPSE ini mengaitkan beberapa unit kerja lainnya dengan pemba-
gian tugas yang berbeda-beda. Sekretaris Daerah adalah aktor kunci dalam pelaksanaan
penyediaan layanan LPSE sehingga kebijakan dan perintahny abaik secara lisan maupun
lisan merupakan komando yang mesti dilaksanakan dilapangan. Bagian Unit Layanan Pen-
gadaan merupakan unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan teknis
setiap aktivitas pelelangan barang atau jasa di pemerintah Banyuasin, dimana di struktu-
ral bawahnya terdapat berbagai kepala Sub Bagian yang megurusi bidang bidang tertentu.
Selanjutnya terdapat nama Bidang Komunikasi dan Informasi yang merupakan bidang pada
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang dalam urusan
LPSE berwenang masalah ketersediaan jaringan internet dan penyediaan media komunikasi,
informasi dan telematika .

5 KESIMPULAN

1. Ada beberapa dari aspek Paperless Office yang bisa dikategorikan sebagai penerapan
yang baik dimana bentuk digitalisasi dari dokumen-dokumen pendukung dari proses
pelelangan pada administrasi layanan LPSE telah berjalan sesuai kaidah paperless,
berkurangnya penggunaan kertas dan manajemen surat menyurat yang lebih mudah
untuk diterapkan adalah salah satu fakta yang terjadi pada bagian ULP.
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2. Peningkatan kualitas masih kurang dimana tidak ada penilaian kualitas secara formal
yang tercatat menggunakan data statistik, penilaian dilakukan secara langsung oleh
atasan dan dilakukan scara informal.

3. Akomodasi kritik dan saran pada layanan LPSE sudah media peyampaian kritik dan
saran yang cukup efektif dan berjalan sesuai sebagaimana mestinya hal ini merupakan
nilai positif yang juga dibarengi dengan mekanisme standar waktu yang jelas dan efektif
sesuai perundang-undangan

4. Aspek aspek Manajemen Sumber Daya Manusia telah terpenuhi sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan namun masih perlu perbaikan pada aspek rekrutmen serta analisa
kompetensi SDM belum mempertimbangkan angka statistik keseluruhan PNS dan NON
PNS masih bersifat normatif dan abstrak. Pada aspek Perencanaan SDM belum ada
mekanisme kontrol untuk keseimbangan

5. Aspek Pengembangan SDM beragam bentuk diklat sudah cukup baik, walaupun ko-
relasi antar pelatihan dan diklat kurang signifikan terhadap jenjang karir. Di sisi lain
Program pengembagan SDM juga terlihat cukup baik pada aspek penggajian dimana
tambahan penghasilan sudah diberlakukan sebagai pemicu motivasi.

6. Riset SDM masih belum masif dilakukan dan kurang mempertimbangkan angka-angka
dan penelitian statistik dari keadaan sebelumnya dan terbatas pada hal-hal tertentu.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sikap dan Kualitas Layanan pada Bank
Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Cabang Muara Enim terhadap Kepuasan
Nasabah sebagai pengguna jasa perbankan tersebut dengan membandingkan kedu-
anya serta mengetahui Kualitas Sikap petugas frontliner dengan melihat kesenjangan
(Gap) antara Sikap yang dirasakan petugas frontliner sebagai pemberi jasa dengan
kenyataan yang dirasakan nasabah sebagi pengguna jasa perbankan. Temuan hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kualitas layanan pada bank sumsel babel
cabang prabumulih lebih baik daripada bank sumsel babel cabang muara enim terlihat
hanya ada 1 dimensi yang dirasakan nasabah cukup puas yaitu Tangibles. Untuk
Kualitas Sikap petugas frontliner dengan melihat kesenjangan antara sikap petugas
2 cabang ini sama-sama memiliki 6 dimensi yang dirasakan nasabah kurang puas
yaitu keramah tamahan, kesopanan, kemampuan, kecepatan, dispilin, dan tanggung
jawab. Dari penelitian ini terlihat bahwa kualitas layanan dipengaruhi Sikap petugas
frontliner tersebut.

Kata kunci: Sikap petugas frontliner, Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah

1 PENDAHULUAN

Keberadaan bank sangat penting untuk menopang dan membantu meningkatkan perekono-
mian masyarakat. Pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang menuntut eksistensi
dari bank untuk melayani masyarakat. Banyak bank-bank baru yang bermunculan di ten-
gah masyarakat Indonesia saat ini, dengan berbagai cara dan trik pada setiap bank guna
bersaing mendapatkan nasabah baik dalam penempatan dana, sampai dengan nasabah yang
membutuhkan pinjaman. Dalam hal ini tentu pelayanan yang diterima nasabah menjadi
ujung tombak sebagai pilihan dalam menentukan bank mana yang lebih terpercaya yang
menjadi pilihan mereka. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu sis-
tem pengelolaan wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian, agar perusahaan tetap terjaga
demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan nasabah dana pada khususnya. Di dunia
perbankan ujung tombak kualitas layanan adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas



438

frontliner, dalam hal ini adalah satpam, teller dan customer service pada bank. Bagaimana
sikap seorang petugas front liner yang baik adalah yang sesuai dengan standard sikap dalam
melayani nasabah. LaPierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau
kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara
sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.

Dalam hal penelitian ini mengenai kaitannya terhadap sikap dan kualitas layanan yang
bisa membawa kepada kepuasan nasabah yaitu bagaimana seorang petugas pemberi jasa
menjalankan prosedur pelayanan prima yang dapat mereka cerminkan dalam bentuk sikap
melayani mereka terhadap nasabah. Sikap dalam melayani tentulah memiliki tahapan taha-
pan sesuai dengan standard prosedur yang ada pada bank tertentu. Masri, dalam Widiyanta
(2002), mendefinisikan sikap sebagai suatu kesediaan dalam menanggapi atau bertindak ter-
hadap sesuatu.

Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan
yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service)
(Kotler dalam Praveda, 2011). Sumber Daya Manusia merupakan aset perusahaan dalam
menjalankan sistem dan prosedur yang ada di suatu perusahaan. Sumber Daya Manusia yang
berkualitas baik haruslah memiliki keterampilan dan keahlian dalam menjalankan tugas di
masing-masing unitnya yang berkaitan dengan pemberian layanan terhadap nasabah.

Layanan yang berkualitas dapat diwujudkan melalui kinerja aspek-aspek reliability, em-
phaty, assurance, responsiveness, dan tangibles untuk membangun kepuasan konsumen. Ke-
lima aspek kualitas ini bila diterapkan secara bersama dapat membangun layanan yang
berkualitas prima dan memuaskan (Rahmi, 2009). Berdasarkan pada uraian latar belakang
diatas maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul Studi perbandingan sikap
dan kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah (studi kasus Bank Sumsel Babel Cabang
Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim

1.1 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan di atas, maka identifikasi masalah yang ada antara lain :

1. Adanya peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya yang diikuti dengan meningkat-
nya jumlah keluhan nasabah terhadap sikap dan kualitas layanan yang diberikan oleh
petugas bank.

2. Adanya ketidakpuasan nasabah terhadap sikap dan kualitas layanan pada Bank Sumsel
Babel Cabang Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Sikap dan Kualitas Layanan pada Bank Sumsel Babel Ca-
bang Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim?

2. Bagaimana Tingkat Dimensi Sikap Petugas Frontliner dengan harapan nasabah tentang
kualitas layanan yang disajikan pada Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Bank
Sumsel Babel Cabang Muara Enim?
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2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sikap

Zanna dan Rempel (dalam Voughn & Hoog, 2002) menjelaskan sikap merupakan reaksi
evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan
kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang (Sarwono, 2009). Dalam hal
penelitian ini mengenai kaitannya terhadap kualitas layanan yang bisa membawa kepada
kepuasan nasabah yaitu bagaimana seorang petugas pemberi jasa menjalankan prosedur
pelayanan prima yang dapat mereka cerminkan dalam bentuk sikap melayani mereka ter-
hadap nasabah. Sikap dalam melayani tentulah memiliki tahapan tahapan sesuai dengan
standard prosedur yang ada pada bank tertentu. Masri, dalam Widiyanta (2002), mendefin-
isikan sikap sebagai suatu kesediaan dalam menanggapi atau bertindak terhadap sesuatu.

2.2 Pengertian Kualitas Layanan

Parasuraman, 1990 dalam Rahmi 2009 mengatakan kualitas pelayanan (service qual-
ity) dapat diidentifikasikan sebagai seberapa jauh perbedaan anatara kenyataan dan hara-
pan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima/peroleh. Kualitas pelayanan merupakan
tingkat keberhasilan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keberhasilan tersebut
untuk memenuhi keinginan pelanggan. Adapun dua faktor yang mempengaruhi kualitas
pelayanan, yaitu persepsi pelanggan atas layanan nyata yang mereka terima (Perceived Ser-
vice)I dan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan/di inginkan (Expected Service).

2.3 Pengertian Kepuasan Nasabah

Kotler (dalam Rachmad, 2009) mengatakan bahwa kepuasan yaitu jika kinerja dibawah
harapan maka konsumen akan kecewa, kinerja sesuai harapan maka konsumen akan puas,
kalau kinerja melebihi harapan maka konsumen akan sangat puas. Kepuasan konsumen
akan suatu pengalaman akan suatu jasa tertentu akan melahirkan sebuah evaluasi atau sikap
terhadap kualitas layanan jasa dari waktu ke waktu.

3 METODOLOGI PENELITIAN

Salah satu metode yang dapat mengukur kualitas jasa / layanan adalah Metode SERVQUAL
(Service Quality), yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1990). SERVQUAL
adalah metode empirik yang dapat dignakan oleh perusahaan jasa untuk meningkatkan kual-
itas jasa (pelayanan) mereka. SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor
utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima (perceived service) dengan
layanan yanng diharapkan / diinginkan (expected service). Jika pada kenyataannya lebih dari
yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu, sedang jika kenyataan kurang dari
yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan
harapan, maka layanan dikatakan memuaskan.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif Komparatif yaitu
menganalisis hasil penilaian yang didaptkan dari kuesioner yang digambarkan dengan Nilai
/ angka yang telah dirata-rata dari Kualitas Pelayanan dan membandingkan Sikap Petugas
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Pelayanan yang memberikan Pelayanan dengan Kepuasan yang dirasakan Nasabah Bank
Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

3.2 POPULASI SAMPEL

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih
dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim yang telah menerima layanan dari petugas
bank (Satpam, Teller, Customer Service) dan Petugas Frontliner (Satpam, Teller, Customer
Service) Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara
Enim.

3.2.2 Sampel

Besarnya sampel penelitian ini diambil sebanyak 20 responden berdasarkan pendapat
Roscoe seperti dikutip Sekaran (2000), karena pada penelitian ini adalah 2 (dua) Cabang
maka diperlukan sampel berpasangan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Nasabah:

1. Usia diatas 17 tahun/memiliki kartu identitas

2. Telah mendapatkan Pelayanan Bank dari Kantor Cabang Prabumulih dan Cabang
Muara Enim minimal 2 x (kali)

3. Memahami tentang Pelayanan Bank / Service Excellent

4. Berada di bagian pelayanan

5. Baru saja menerima kualitas layanan

• Petugas frontliner

1. Satpam, Teller, dan Customer Service Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih
dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim

2. Sudah mendapatkan Pelatihan Layanan Cerah

3. Baru saja memberikan Pelayanan kepada nasabah

3.3 INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini alat atau instrument pengumpulan data yang dipakai adalah daftar
pertanyaan (Quesioner). Untuk memperoleh data tersebut digunakan kuesioner yang bersifat
tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam
memberi jawaban kepada beberapa alternatif saja atau kepada satu jawaban saja. Sedangkan
penyusunan skala pengukuran digunakan metode Likerts Summated Ratings (LSR), dengan
alternatif pilihan 1 sampai 5.
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Table 1: Rata-Rata Variabel Kualitas Layanan Cabang Prabumulih

No. Dimensi / Variabel Rata-Rata Konversi Rata-Rata

1 Reliability 3,3 Baik/Puas

2 Assurance 3,65 Baik/Puas

3 Tangibles 2,91 Cukup Baik/Cukup Puas

4 Responsiveness 3,64 Baik/Puas

5 Emphaty 3,58 Baik/Puas

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA DAN UJI HIPOTESIS

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya dilakukan dengan menggunakan nilai rata-
rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan kualitas layanan ter-
dapat 5 unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang
yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Sementara itu untuk menentukan kinerja setiap sub-indikator adalah dengan menentukan
intervalnya terlebih dahulu. Rumus yang digunakan adalah:

Gambar 1:

4 HASIL PENELITIAN

4.1 Kualitas Layanan Frontliner Cabang Prabumulih

Dari tabel diatas nampak bahwa Dimensi/Variabel Reliability (3,30), Responsiveness
(3,64), Assurance (3,65), Emphaty (3,58) dinilai baik dan nasabah sudah merasa puas dengan
layanan yang diberikan frontliner. Sedangkan untuk dimensi/variabel Tangibles dinilai cukup
baik oleh nasabah dengan rata-rata 2,91.
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Table 2: Rata-Rata Variabel Kualitas Layanan Cabang Prabumulih

No. Dimensi / Variabel Rata-Rata Konversi Rata-Rata

1 Reliability 3,16 Cukup Baik/Cukup Puas

2 Assurance 3,64 Baik/Puas

3 Tangibles 2,36 Kurang Baik/Kurang Puas

4 Responsiveness 3,13 Cukup Baik/Cukup Puas

5 Emphaty 3,39 Baik/Puas

4.2 Kualitas Layanan Frontliner Cabang Muara Enim

5 PEMBAHASAN

5.1 Analisis Perbandingan Variabel/Dimensi Kualitas Layanan antara Ca-
bang Prabumulih dan Cabang Muara Enim

Gambar 2: Grafik Komparasi Rata-Rata Variabel Kualitas Layanan antara Bank Sumsel Babel Ca-
bang Prabumulih dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nasabah cabang prabumulih dan cabang muara
enim merasa puas terhadap dimensi Assurance dengan nilai rata-rata pada cabang prabu-
mulih (3.65) dan cabang muara enim (3.64). Namun, pada nilai terendah ada pada dimensi
Tangibles dengan nilai rata-rata cabang prabumulih (2.91) dan cabang muara enim (2.36).

5.2 Analisis Perbandingan Sikap Petugas Frontliner yang Dirasakan Penye-
dia Layanan dengan Kenyataan yang Dirasakan Nasabah pada masing-
masing Cabang

pelanggan puas terhadap sikap penyedia layanan. Selisih Gap yang paling terbesar ter-
letak pada dimensi Keramah Tamahan yakni dengan nilai Gap sebesar (-1,61) sedangkan
selisih Gap yang positif (+) terletak pada dimensi penampilan dengan nilai (0,07).
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Gambar 3: Grafik Perbandingan Rata-Rata Sikap Petugas Frontliner antara yang dirasakan Petugas
dengan nasabah pada Cabang Prabumulih

6 KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian ini terlihat adanya ketidak puasan nasabah terhadap kualitas
layanan pada masing-masing cabang terutama pada dimensi Tangibles untuk Cabang
Muara Enim, dan pada Cabang Prabumulih Tangibles dirasakan nasabah Cukup Baik/Cukup
Puas dan perlu adanya perbaikan .

2. Perbandingan kualitas layanan antara Cabang Prabumulih dan Cabang Muara Enim
dimana Cabang Prabumulih dinilai nasabah lebih unggul daripada Cabang Muara Enim
baik dalam Dimensi Reliability, Tangibles, dan Responsiveness.

3. Adanya ketidak puasan terhadap sikap petugas frontliner yang dirasakan oleh nasabah
sebagai penyedia jasa. Untuk Cabang Prabumulih dan Cabang Muara Enim sama-
sama memilik ketidakpuasan dalam dimensi/variabel keramaha tamahan, kesopanan,
kemampuan, kecepatan, disiplin dan tanggung jawab.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan dari hasil penemuan
penelitian bahwa perlu dilakukan perbaikan dalam kualitas layanan untuk masing-
masing cabang dalam memberikan pelayanan sebagai penyedia jasa perbankan agar
dapat lebih tanggap lagi dalam memperhatikan keinginan atau kebutuhan nasabah.
Tingkat keramah tamahan serta kesopanan juga menjadi hal penting yang perlu diper-
hatikan oleh masing-masing cabang agar apa yang dirasakan nasabah dapat mem-
berikan penilaian yang baik/puas bagi instansi maupun kepada penilaian kepada sikap
petugas yang terkait. Serta sebagai penyedia jasa perlu memperhatikan bentuk fisik
seperti perlu adanhya penambahan tempat duduk antrian nasabah atau perluasan area
banking hall baik yang ada pada cabang prabumulih maupun cabang muara enim.
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Abstrak

Program Pengembangan Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika khususnya di Pemerintah daerah merupakan hal penting dalam ber-
jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka menyikapi berubahan yang terjadi
pada organisasi, dimana proses pencapaian tujuan akan senantiasa mendapat tanta-
ngan dari lingkungan sekitar sehingga dibutuhkan perencanaan matang dalam men-
gantisipasinya dan disertai dengan langkah-langkah terencana dan terstruktur. Dan
penelitian ini lebih ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mem-
pengaruhi program tersebut.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber daya
Manusia, kinerja

1 PENDAHULUAN

Pengembangan Sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam rangka menyikapi segala
bentuk berubahan yang terjadi pada organisasi, dimana proses pencapaian tujuan akan senan-
tiasa mendapat tantangan dari lingkungan sekitar sehingga dibutuhkan perencanaan matang
dalam mengantisipasinya.

Organisasi yang berhasil adalah yang secara efektif dan efisien mengkombinasikan sumber-
sumber dayanya, guna menerapkan program-programnya. Organisasi pemerintah tidak akan
dapat memaksimalkan layanan publiknya tanpa ada personel yang kompeten dan berdedikasi
terhadap tujuan organisasi, dengan demikianlah faktor manusia di dalam organisasi menjadi
faktor yang diharapkan mampu memainkan peranan yang dominan dan bahkan menentukan
dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap
layanan publik terutama di bidang Perhubungan, informasi dan komunikasi telah membuat
perubahan besar dalam perencanaan dan aksi pada keseharian aktivitas pemerintahan daerah.
Permintaan tenaga kerja dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan tinggi semakin
meningkat. Tuntutan ini dapat dipenuhi dengan outsourcing, education (pendidikan) dan re-
training (pelatihan kembali secara kontinyu). Organisasi menjadi semakin kompleks baik dari
segi produk, operasi, teknologi, fungsi bisnis, dan terobosan-terobosan pasar yang dilakukan.
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Mulai di era Undang-undang Otonomi daerah memicu trend organisasi pemerintah daerah
yang lebih datar, lebih ramping, dan lebih fleksibel sehingga menciptakan tantangan bagi
kepala daerah beserta kepala satuan kerjanya untuk lebih reaktif terhadap perubahan yang
ada. Respon yang lebih besar telah diberikan pada kekuatan-kekuatan eksternal.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teknik
wawancara dan studi literatur yang lebih menonjolkan pemahaman akan teori-teori, pendapat
para ahli dan literatur yang kemudian dibahas lebih lanjut ke permasalahan yang ada. Pem-
bahasan akan berupa analisa silang antara keadaan yang terjadi sebenarnya dengan kondisi
yang seharusnya menurut teori dan pendapat para ahli, hasil akhir akan didapatkan suatu
kesimpulan yang merupakan telaah teoritis dari keadaan yang terjadi lokasi penelitian atau
di Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Stake (2010) mendeskripsikan beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif, yakni;
interpretative yang berarti penelitian dapat saja berasal dari beragam pandangan dan pen-
dapat dari beragam pengertian yang kemudian tetap harus mencari kesimpulan dari suatu
fakta tersebut, yang kemudian experiential yang berarti penelitian yang berlangsung haruslah
berdasarkan fakta dan data empiris dari oriental dilapangan yang mengedepankan observasi
terhadap partisipan, menekankan naturalistic, dan tidak dipengaruhi atau juga dimanipulasi
(dalam rangka mendapatkan data), hasil yang disimpulkan bisa saja tersaji kedalam be-
ragam warna dalam suatu konstruksi pemahaman manusia, situational; yang berarti peneliti
menggunakan sebuat konteks unik dari pemahaman suatu objek yang menitik beratkan
pada fenomona yang diteliti atau kepada aktivitas manusia, perspekstif yang terbentuk pada
penelitian ini seringkali mengandung keunikan sehingga mampu melawan generalisasi pada
umumnya, selanjutnya penelitian jenis ini harus berfikir holistik guna menghindari analisa
yang bersifat reductive, karaktersitik yang terakhir adalah personalistic, yang berarti peneliti
haruslah memahami bahwa setiap persepsi individu sangat unik dan beragam sehingga un-
tuk menentukan pemahaman umum adalah instrumen penting yang arus ditentukan terlebih
dahulu

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek adalah semua pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin yang menaungi permasalahan Teknologi Informasi Komunikasi yang dalam hal ini
adalah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedan-
gkan, sampel diambil dari sebagian populasi yang dilakukan penelitian. Metode pengambilan
sampel yang digunakan dengan mewawancarai beberapa pejabat Pemerintah terkait, untuk
kemudian di cross check melalui teori teori strategi pengembangan Sumber daya manusia
sehingga terjadi analisa antara keadaan riil dengan keadaan yang seharusnya menurut teori
yang dimaksud.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yakni Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam usaha meningkatkan
pengembangan pegawainya dalam menyikapi perubahan pelayanan publik. Sedangkan, Peneli-
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tian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan Juli 2014, sedan-
gkan program pengembangan sumber daya manusia yang dianalisis adalah program-program
yang berhubungan dengan pengembangan SDM dari kurun waktu 2009 dimana Seksi Data
dan Komunikasi sebagai asal mula pembentukan Bidang Komunikasi dan Informasi baru
berdiri hingga tahun 2013 dimana Bidang Kominfo berdiri dengan baik mendapat apresiasi
oleh Pemerintah Pusat.

2.3 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika yang merupakan salah satu Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan
dan Komunikasi informatika, dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada yang
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis dan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan untuk dapat
ditelaah dengan pendapat dan teori yang digunakan sebagai pedoman, peneliti menemukan
beragam hasil temuan dibawah ini yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan
pedoman defenisi operasional yang ada. Populasi yang menjadi narasumber dari peneli-
tian ini adalah para pejabat eselon yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam
pengambilan keputusan di bidang program pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabu-
paten Banyuasin dan khususnya mengenai Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Ko-
munikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin atau dengan kata lain adalah tokoh kunci
dibalik pengembangan sumber daya manusia.

3.1 Analisa Karakteristik Narasumber

Narasumber yang diwawancarai berasal dari 3 Satuan Kerja Perangkat daerah yang mem-
punyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pengembangan Sumberdaya manusia,
walaupun penelitian ini fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Per-
hubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, namun dikarenakan semua
kebijakan dan peraturan lokal yang dikeluarkan ataupun diambil oleh SKPD manapun, apa-
bila menyangkut masalah personel atau sumber daya manusia dipastikan akan berhubungan
dengan 3 buah SKPD yang bersangkutan, jadi pada permasalahan penelitian ini, peneliti
mengambil keputusan untuk meneliti ke tiga SKPD yang dimaksud dengan tetap mema-
sukkan Dina Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai fokus permasalahan, ada-
pun ke tiga SKPD yang dimaksud adalah; Sekretariat Daerah yag diwakili oleh Sekretaris
Daerah dimana berperan sentral dalam mengambil kebijakan dan persetujuan terhadap usu-
lan kebijaka dari SKPD, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Banyuasin (BKD), Dinas
Perhubungan dan Kominfo (Dishubkominfo).

4 KESIMPULAN

1. Aspek aspek Manajemen Sumber Daya Manusia telah terpenuhi sesuai dengan krite-
ria yang ditetapkan namun masih perlu perbaikan pada aspek rekrutmen serta anal-
isa kompetensi SDM belum mempertimbangkan angka statistik keseluruhan PNS dan
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NON PNS masih bersifat normatif dan abstrak. Pada aspek Perencanaan SDM belum
ada mekanisme kontrol untuk keseimbangan personel antar SKPD khusus mengenai
rekrutmen Tenaga Honorer.

2. Aspek Pengembangan SDM beragam bentuk diklat sudah cukup baik, walaupun ko-
relasi antar pelatihan dan diklat kurang signifikan terhadap jenjang karir. Di sisi lain
Program pengembagan SDM juga terlihat cukup baik pada aspek penggajian dimana
tambahan penghasilan sudah diberlakukan sebagai pemicu motivasi.

Riset SDM masih belum masif dilakukan dan kurang mempertimbangkan angka-angka
dan penelitian statistik dari keadaan sebelumnya dan terbatas pada hal-hal tertentu.
Program magang atau praktek kerja lapangan tidak begitu lazim diadakan dan untuk
Dishubkominfo program jenis ini ada dalam 3 tahun terakhir walau intensitasnya sangat
jarang. Dan peran pihak swasta relatif terbatas pada bidang tertentu semisal, pengem-
bangan aplikasi sistem informasi, sosialisasi bidangTIK dan pelatihan penggunaan alat
atau perlengkapan kerja pemerintahan.

3. Aspek penilaian kinerja telah menempuh langkah konstruktif dengan adanya diskusi
yang membahas masalah seputar permasalahan kinerja agar tercipta kesepahaman an-
tar atasan dan bawahan sehingga terjadi sinergi yang baik dengan saling memahami
kelemahan dan kelebihan masing-masing.
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Abstrak

Penelitian ini membahas kinerja keuangan pada PT. bank Mandiri cabang Rsu
Palembang periode tahun 2011-2013. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui
berapa besar rasio keuangan PT Bank Mandiri cabang Rsu berdasarkan rasio likuid-
itas, solvabilitas, dan rentabilitas yang diukur dengan menggunakan analisis camels
yang ditetapkan Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah
data sekunder yaitu laporan laba rugi dan neraca Bank Mandiri. Analisis yang di-
gunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis Camels. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa rata-rata rasio likuiditas periode tahun tersebut sebesar
390,57%, rasio solvabilitas (DAR) sebesar 21,39%, (DER) sebesar 28,47%, sedan-
gkan rasio rentabilitas (ROA) sebesar 21,46%, (ROE) sebesar 23,23% dan BOPO
sebesar 57,61% per tahun.

Kata kunci: Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, dan Analisis Camels

1 PENDAHULUAN

Dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif, hal ini
disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal
maupun yang beroperasi berskala internasional. Ukuran Kinerja suatu bank di atur dalam
peraturan BI (Bank Indonesia) nomor 6/10/PBI/2004 yaitu perihal system penilaian tingkat
kesehatan bank umum, salah satunya menggunakan Analisis Camels. Camels sendiri yaitu
kepanjangan dari Capital (C), Asset Quality (A), Management (M), Earning (E), Liability
atau Liquidity (L), dan Sensitivity to Market Risk (S).

penelitian ini dibatasi analisis kinerja keuangan dengan pendekatan likuiditas, solvabil-
itas, dan rentabilitas pada PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang. Berkaitan dengan
hal tersebut, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : Laporan Keuangan
tahunan PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang Periode Tahun 2011-2013, yang terdiri
dari : Neraca, Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM) dan menggunakan Analisis rasio keuangan bank yang sesuai dengan teori dan per-
aturan perbankan Indonesia yang relevan, yang terdiri dari Rasio Likuiditas (Current Ratio),
Rasio Solvabilitas (Debt to equity ratio, Debt to asset ratio), Rasio Rentabilitas (Return
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On Assets, Return On Equity,Bopo). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil
judul Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabili-
tas pada PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Objek

Objek penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang dengan menggu-
nakan data laporan keuangan laba rugi dan neraca.

2.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai
data utama. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Sugiyono (2005: 14) adalah penelitian
yang menyajikan data-data yang berwujud angka-angka yang sudah diolah sesuai permalahan
yang sedang diteliti. Berdasarkan angka-angka tersebut kemudian dilakukan interpretasi yang
akan membuat permasalahan yang diteliti menjadi jelas.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data fungsinya ialah memperlakukan data empiris ke dalam suatu bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diintepretasikan, serta dapat pula memberikan kejelasan sebagai
jawaban atas pengujian dan pemecahan masalah, sehingga pada akhirnya kegiatan ini menun-
juk pada penelitian kualitatif dan strategi atau pendekatan yang digunakan adalah induktif
konseptual dengan menjadikan fakta dan informasi empiris sebagai strategis atau pendekatan
dalam membangun konsep (Faisal 1990: 8).Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data da-
pat diperinci sebagai berikut

• Review data keuangan (laporan keuangan) bank yang terdiri dari Neraca, Laporan
Laba Rugi periode 2011 sampai dengan 2013.

• Melakukan perhitungan atas rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada Laporan
Keuangan bank.

• menggunakan Analisis Camels yang diatur secara sah dalam peraturan Bank Indone-
sia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal system penilaian tingkat kesehatan bank. Camels
sendiri merupakan kepanjangan dari Capital(C), Asset Quality(A), Management(M),
Earning(E), Liability atau Liquidity(L), dan Sensitivity to Market Risk(S).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewa-
jiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi modal kerja
dari pos aktiva lancar dan hutang lancar. Current Ratio dirumuskan sebagai berikut (Kasmir,
2010: 286) :

CR =
Harta lancar

Hutang lancar
X100%
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3.2 Rasio Solvabiltas

Rasio solvabilitas atau rasio leverage, bertujuan untuk mengukur seberapa jauh aktiva
perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.

• Debt to Asset Ratio

Debt to asset ratio yaitu rasio total kewajiban terhadap asset. Rasio ini menyediakan
informasi tentang aktiva akibat kerugian tanpa megurangi pembayaran bunga kreditor
(Darsono, 2005: 54). Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko
kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya.
Rumus untuk menghitung Debt to Asset Ratio adalah

DAR =
JumlahKewajiban

JumlahAset
X100%

• Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut Darsono (2005: 54), Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menunjukan
persentase penyedian dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin
tinggi rasio, semakin endah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang
saham. Debt to Equity Ratio dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2005: 122) :

DER =
JumlahKewajiban

JumlahModal Sendiri
X100%

3.3 Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas (profitability ratio), bertujuan untuk mengukur seberapa efektif pen-
gelolaan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan. Rentabilitas adalah hasil akhir dari
sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

• Return On Assets (ROA)

Return On Assets dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011
) :

ROA =
Laba sebelumpajak

Rata− rata total aset
X100%

• Return On Equity (ROE)

Return On Equity dirumuskan sebagai berikut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011)
:

ROE =
Laba setelaj pajak

Rata− rata ekuitas
X100%

• Beban Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO)

Rasio BO/PO dirumuskan sebagai berkut (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011) :

Total BebanOperasional

Total PendapatanOperasional
X100%
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Table 1: Laporan Laba / Rugi PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang

Keterangan 2011 2012 2013

Penjualan Bersih 318.500.000 419.475.000 424.343.000

HPP 187.525.000 253.159.000 256.323.000

Laba Kotor 130.975.000 166.316.000 168.020.000

Biaya Operasional 53.080.000 57.263.000 57.604.000

Laba Operasional 77.895.000 109.053.000 110.416.000

Biaya Penyusutan (15.200.000) (15.200.000) (15.200.000)

Biaya Bunga 8.750.000 15.742.000 14.551.000

Laba Sebelum Pajak 53.945.000 78.111.000 80.665.000

Pajak 11.497.000 12.917.000 13.780.000

Laba Bersih 42.448.000 65.194.000 66.885.000

Sumber : Bank Mandiri Cabang RSU

Berikut dilampirkan Laporan keuangan laba rugi dan neraca PT. Bank Mandiri Cab RSU
Palmebang Periode tahun 2011-2013:

Hasil perhitungan rasio diatas menunjukkan kinerja bank mandiri baik, akan tetapi
bermasalah di rasio BOPO. Untuk Rasio BOPO merupakan salah satu pengukuran tingkat
efisiensi industry perbankan. Bank Indsonesia menargetkan level BOPO yang baik 60-70%,
bahkan kemungkinan BOPO akan disetarakan dengan asia tenggara yaitu 50 60% yaitu
menggambarkan laba yang sangat besar namun efisien. Dalam hal ini, nilai rasio BOPO di
Bank Mandiri Cabang RSU Palembang kurang baik dan harus menekan biaya-biaya opera-
sional di dalam Cabang. Walaupun setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu ditahun 2011
sebesar 68,14%, tahun 2012 sebesar 24,99%, dan tahun 2013 sebesar 52,17%, perusahaan
tetap harus selalu melakukan perbaikan dan terus merevieuw hasil yang di peroleh setiap
tahun. Karena manajemen perusahaan tentunya akan selalu memonitor karyawannya untuk
maksimal dalam bekerja dan efisien dalam menggunakan dana dan tentunya hal ini sangat
berpengaruh terhadap penilaian KPI (indeks prestasi) masing-masing karyawan.

4 KESIMPULAN

• Didalam analisis rasio likuiditas pada perusahaan sangat baik, karena tiap tahun men-
galami peningkatan terus menerus dan jauh diatas standar yang ditetapkan Camels,
yaitu diatas 200%

• Didalam analisis rasio solvabilitas pada perusahaan dapat dikatakan solvable, karena
dapat dilihat dari kedua indikatornya yaitu total debt to total asset ratio dan debt to
equity ratio, maka perusahaan dapat memenuhi utang jangka pendek maupun utang
jangka panjangnya.

• Didalam analisis rasio rentabilitas perusahaan masih belum memenuhi standar yang
ditetapkan Bank Indonesia dalam hal ini analisis Camels.
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Table 2: Neraca PT. Bank Mandiri Cabang RSU Palembang

Keterangan 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013

Aktiva

Aktiva Lancar

Kas 3.000.000 4.562.000 14.108.000

Piutang Dagang 45.200.000 85.462.000 86.750.000

Persediaan 91.515.000 125.620.000 156.420.000

Total Aktiva Lancar 139.715.000 215.644.000 257.278.000

Aktiva Tetap

Tanah dan Bangunan 92.377.000 92.377.000 92.377.000

Kendaraan 25.000.000 25.000.000 100.000.000

Inventaris 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Akumulasi Penyusutan - (15.200.000) (30.400.000)

Total 119.377.000 104.177.000 163.977.000

Total Aktiva 259.092.000 319.821.000 421.255.000

Passiva

Hutang Lancar

Hutang Usaha 45.250.000 50.784.000 56.133.000

Total Hutang Lancar 45.250.000 50.784.000 56.133.000

Hutang Jangka Panjang

Hutang Bank - 25.620.000 40.152.000

Total Hutang 45.250.000 76.404.000 96.285.000

Modal Sendiri

Modal disetor 77.377.000 77.377.000 77.377.000

Laba ditahan 71.317.000 136.465.000 139.660.000

Laba Tahun Berjalan 42.488.000 65.194.000 68.985.000

Total Modal Sendiri 191.142.000 279.036.000 286.022.000

Total Passiva 236.392.000 355.440.000 382.307.000

Sumber : Bank Mandiri Cab RSU
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Table 3: Examples of writing table

Jenis Rasio 2011 2012 2013 Standar Camels Keterangan

Rasio Likuiditas

Current Ratio 308,76% 424,62% 458,33% ¿200% Baik

Rasio Solvabilitas

Debt to Asset Ratio 17,46% 23,88% 22,85% ¡50% Baik

Debt to Equity Ratio 23,67% 27,38% 34,36% ¡50% Baik

Rasio Rentabilitas

ROA 20,82% 24,42% 19,14% ¿1,5% Baik

ROE 22,21% 23,36% 24,12% ¿15% Baik

BOPO 68,14% 52,51% 52,17% ¡ 60% Kurang Baik

Sumber : Hasil Perhitungan sesuai rumus

dan kebijakan yang ditetapkan (analisis camels)

4.1 SARAN

• Untuk meningkatkan tingkat likuiditas, perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah hutang
jangka panjang dan meningkatkan aktiva.

• Rasio solvabilitas sudah cukup baik dan terus ditingkatkan dengan meningkatkan laba
yang dipeoleh dan menekan hutang.

• Rasio solvabilitas dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah penghasilkan
tanpa diikuti kenaikan biaya-biaya. Karena jika perusahaan tidak dapat menggunakan
modalnya secara efisien maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi
hutang-hutangnya.

• Untuk meningkatkan nilai rasio BOPO, perusahaan harus melakukan review secara
berkala dan terus menerus setiap tahun agar dapat memaksimalkan laba dan menekan
biaya.
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Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui /menganalisis kinerja keuangan
RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang dengan menggunakan rasio keuangan.
Penelitian ini dilakukan di RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang, yang berke-
dudukan di jalan Jenderal Sudirman km 3,5 Palembang. Metode yang digunakan
adalah deskriftif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, alat analisis data yang dipakai adalah Perdir-
jen Perbendaharaan Nomor : 54/PB/2013 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Dari hasil penelitian diperoleh
kesimpulan bahwa kinerja keuangan RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang terus
meningkat dari predikat SEDANG (BBB) menjadi predikat TINGGI (AA)

Kata kunci: Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan

1 PENDAHULUAN

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang
undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu orientasi pada
hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Yang semuanya itu bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Organisasi sektor publik dalam hal ini ter-
masuk juga rumah sakit, sering dianggap dan dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan,
sumber kebocoran dana dan instansi yang selalu merugi. Hal ini dikarenakan pemerintah
menggunakan sistem penganggaran yang menerapkan metode item line bugdet yang menitik-
beratkan kepada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya
tidak di analisa apakah dana yang dikeluarkan tersebut telah efisien dan efektif dan ke-
berhasilan anggaran hanya digambarkan dengan adanya keseimbangan antara pendapatan
dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran
tersebut dinyatakan gagal.
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1.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Munculnya pola penganggaran baru yang berbasis kinerja dan output sehingga perlu
diketahui sejauh mana kinerja keuangan yang di capai oleh satuan kerja Badan Layanan
Umum.

2. Untuk mengetahui kebutuhan anggaran pelayanan dan operasional BLU maka harus
diketahui kinerja keuangan BLU tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Paradigma pemerintah saat ini adalah penganggaran yang berbasis kinerja, sehinga untuk
menentukan anggaran yang tepat untuk suatu satuan kerja terlebih dahulu harus diketahui
bagaimana tingkat kinerjanya, khususnya kinerja keuangan berdasarkan hal tersebut untuk
itu peneliti bermaksud melakukan pengukuran kinerja keuangan di RSUP Dr. Mohammad
Hoesin Palembang dengan Perhitungan Indikator Kinerja Keuangan yang telah di tetapkan
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga rumusan masalah yang diangkat oleh
peneliti adalah:

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui /menganalisis kinerja keuangan
RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang dengan menggunakan penilaian 9 Rasio Keuangan
dan 11 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per-54/PB/2013.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi pihak manajemen RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palem-
bang dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI untuk mendapat gam-
baran informasi mengenai kinerja keuangan RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang.

2. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain dengan kajian ilmu ataupun
permasalahan yang sama untuk melakukan pengembangan penelitian.

1.4 Ruang Lingkup Masalah Penelitian

Dikarenakan sangat luasnya ruang lingkup masalah kinerja keuangan RSUP.Dr.Mohammad
Hoesin Palembang, maka peneliti dalam hal ini membatasi analisis atas kinerja keuangan pada
periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2011 2013.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya
disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah sakit).
Rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran
serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat dan berbagai
tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan.(Azwar :2005).
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2.2 Badan Layanan Umum (BLU)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 meny-
atakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain litelatur leason

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang, yang berkedudukan
di jalan Jenderal Sudirman km 3,5 Palembang. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua
bulan, dimulai minggu pertama bulan Januarii 2014 sampai dengan Maret 2014.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Data Yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa lapo-
ran keuangan RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang periode pelaporan Tahun Anggaran
2011 sampai dengan 2013 yang meliputi Neraca, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Tesis ini akan menganalisa sejauh mana kinerja keuangan RSUP.Dr.Mohammad Hoesin
Palembang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan alat anal-
isa berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-54/PB/2013 tentang Pedoman Pe-
nilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

5 KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisa rasio keuangan untuk men-
gukur kinerja keuangan RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang.

5.1 Saran

1. RSUP Dr. Mohammad Hoesin sebaiknya merencanakan investasinya dengan tepat.

2. RSUP Dr. Mohammad Hoesin sebaiknya memprioritaskan perbaikan pada manajemen
piutang, Saldo piutang terlalu tinggi menyebabkan operasional rumah sakit terganggu
karena penerimaan kas yang tertunda. Rumah sakit menjadi kesulitan dalam memba-
yar, atau bahkan lebih buruk lagi pelayanan menjadi menurun karena kekurangan dana
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yang siap di belanjakan. Kondisi rumah sakit diragukan oleh pemasok karena utang
usaha yang tinggi melebihi posisi kas nya.

3. Khusus untuk piutang jamsoskes, sebaiknya ditinjau kembali kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh pemerintah provinsi sumatera selatan sebagai penjamin, karena sejauh ini
saldo piutang jamsoskes sangat tinggi sebesar 46 Milyar. Hal ini sangat mempengaruhi
kondisi arus kas di Rumah Sakit sehingga hal ini sangat mengganggu kinerja keuangan
Rumah Sakit

4. RSUP Dr. Mohammad Hoesin sudah cukup baik dalam pencapaian pendapatan na-
mun sangat perlu untuk melakukan efisiensi biaya,khusus nya belanja pegawai dan
belanja perjanjian kerjasama (KSO), Memperoleh keuntungan bisa dimungkinkan apa-
bila RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dapat memangkas beberapa biaya.
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Abstrak

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan dan rumusan masalah adalah bagaimana
pengelolaan dan bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi program latihan at-
let polo air putra terhadap pencapaian hasil pada PON 2012. Penelitian ini meru-
pakan penelitian pelaksanaan program latihan pada atlet polo air sumatera selatan
pada PON 2012. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini yang menjadi objek adalah pelatih, asisten pelatih, pengurus PRSI dan
atlet polo air sumatera selatan. Hasil penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpu-
lan data yaitu tekhnik wawancara dan dokumentasi PRSI.

Kata kunci: Evaluasi. Program latihan. Cabang olahraga polo air

1 PENDAHULUAN

Prestasi olahraga bukan hal yang datang secara kebetulan dan mudah didapat, untuk
dapat meraih prestasi tertinggi disetiap cabang olahraga erat kaitannya dengan usaha yang
dilakukan oleh atlet. Usaha yang dilakukan oleh atlet biasa berupa proses latihan. Namun
tidak semua atlet yang melakuakan latihan dapat berpotensi menjadi juara tergantung pada
proses latihan yang mereka jalani sudah benar atau asal dan sesuai program atau tidak.

Untuk dapat meraih hasil prestasi yang tertinggi atlet harus melakukan latihan yang
benar. Latihan sendiri merupakan proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang
dilakukan secara berulang-ulang, dengan kian hari kian menambah beban latihan atau peker-
jaannya (Harsono, 1988). Jadi latihan yang dilakukan harus sesuai agar dapat mencapai
target, sesuai dengan prinsi-prinsip latihan. Dan harus tersusun sistematis dalam bentuk
program latihan.

Polo air adalah salah satu cabang olahraga air beregu, yang dapat dianggap sebagai kom-
binasi renang, gulat, sepak bola dan bola basket yang merupakan salah satu olahraga prestasi
yang ada di Indonesia, Satu tim terdiri dari enam pemain dan satu kiper. Tujuan permainan
menyerupai sepak bola, yaitu untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, satu gol dihitung
satu poin. Olah raga polo air merupakan cabang olahraga yang sudah cukup lama dipertand-
ingkan di Indonesia, bahkan cabang olahraga ini sudah dipertandingkan pada pekan olahraga
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nasional pertama (PON-I), hingga pertandingan multi-event regional, nasional maupun inter-
nasional Seperti Sea games, Asian games, Olympic Games & World Championships sampai
saat ini.

Di sumatera selatan sendiri perkembangan olahraga polo air cukup maju dari sarana
prasarana hingga fasilitas olahraga nya pun cukup menjanjikan terlebih lagi dengan adanya
akademi polo air pertama di Indonesia yang bertempat di kabupaten musi banyu asin sumat-
era selatan.

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan olahraga polo air di sumatera selatan
semakin terasa, puncaknya pada PON 2012 Sumatera selatan mampu mengukir sejarah den-
gan meraih medali perak sekaligus melampaui pencapaian prestasi senior di tahun-tahun
sebelumnya yang hanya mampu meraih medali perunggu pada pelaksaan PON di indonesia.

Akan tetapi prestasi ini tidak begitu saja di bilang berhasil mengingat target yang di
berikan oleh KONI sumatera selatan adalah harus mampu meraih peringkat pertama atau
medali emas. Dalam pelaksanaan kegiatan latihan maupun hasil prestasi tidak terlepas dari
pada program latihan, Program latihan merupakan komponen integral dan tidak dapat dip-
isahkan dari proses pengelolaan dan pelaksanaan secara keseluruhan karena tanpa program
latihan yang baik, akan terasa sangat sulit untuk mewujudkan prestasi yang maksimal.

Program latihan sangat penting dan vital dalam rangka meningkatkan prestasi atlet se-
hingga dengan program latihan yang menyeluruh akan dapat memberikan perkembangan
yang lebih maksimal untuk pembentukan prestasi pada waktunya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu peneliti merasa tertarik sekali untuk melakukan
penelitian dengan mengkaji dan mengetahui gambaran tentang program latihan terhadap
hasil prestasi pada atlet polo air putra sumatera selatan pada PON 2012.

1.1 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian dilakukan pada pelatih dan asisten pelatih polo air di bawah kepengurusan
PRSI Sumatera Selatan..

2. Evaluasi program latihan hanya di teliti pada pelatih & asisten pelatih polo air.

3. Penelitian dilakukan di kolam renang jakabaring palembang.

4. Penelitian di lakukan pada saat sebelum jadwal latihan di mulai dengan asumsi tidak
menganggu proses latihan atlet polo air.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi dan mengamati kondisi program latihan atlet polo air putra ter-
hadap hasil prestasi pada PON 2012

2. Untuk mengevaluasi dan mengamati pelaksanaan kegiatan latihan dengan tingkat prestasi
olahraga yang dicapai para atlet polo air putra pada PON 2012

3. Untuk mengevaluasi dan mengamati fungsi program latihan yang merupakan kunci
keberhasilan dalam membangun prestasi atlet polo air putra pada PON 2012
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2 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif maksudnya adalah data yang berupa
penjelasan tentang evaluasi program latihan polo air putra Sumatera Selatan, dimana peneli-
tian ini bertujuan untuk menggungkapkan sesuatu apa adanya. Sebagaimana yang dike-
mukakan Suharsimi,Arikunto (1990: 310) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang
tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya
tentang suatu variabel, gejala dan keadaan tertentu.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Latihan

Latihan merupakan suatu proses yang dilakukan secara teratur guna mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Tujuan utama latihan dalam olahraga prestasi adalah untuk mengem-
bangkan kemampuan biomotorik ke standart yang paling tinggi, atau dalam arti fisiologis
atlet berusaha mencapai tujuan perbaikan sistem organisme dan fungsinya untuk mengopti-
malkan prestasi atau penampilan olahraganya. Berkaitan dengan latihan Suharno HP. (1993:
1) dalam seri bahan penataran pelatih tingkat muda/madya dikatakan, Berlatih atau lati-
han ialah suatu proses penyempurnaan kualitas atlet secara sadar untuk mencapai prestasi
maksimal dengan diberi beban latihan fisik dan mental secara teratur, terarah, bertahap,
meningkat, berkesinambungan dan berulang-ulang waktunya. Jadwal latihan atlet di lak-
sanakan dari hari senin s/d jumat sore jam 15.00-18.00 Wib dan selasa kamis sabtu pada
pagi hari dari jam 06.00-08.00 Wib.

3.2 Pembahasan Anggaran

Anggaran yang di gunakan selama pelaksanaan kegiatan baik itu berupa uang saku atlet,
pelatih, asisten pelatih, perlengkapan latihan dan bertanding serta bonus atlet semua nya
ditanggung dan kelola oleh KONI Sumatera Selatan dengan keterlibatan bendahara dari
PRSI Sumatera Selatan. Baik pelatih maupun atlet tidak diperkenankan untuk mengetahui
persis jumlah anggaran yang di pergunakan untuk kegiatan baik itu membeli perlengkapan
serta peralatan untuk latihan dan bertanding, hanya saja pelatih dan atlet mengetahui jumlah
unag saku selama mengikuti program yang di canangkan oleh KONI Sumatera Selatan.

Untuk jumlah bantuan uang yang di berikan koni Sumatera Selatan baik kepada atlet
maupun kepada pelatih dan asisten pelatih tergantung pencapaian hasil dari event yang per-
nah di ikuti nya. Untuk medali emas baik itu pelatih asisten pelatih dan atlet dikategorikan
sebagai atlet binaan utama yang mendapatkan bantuan unag saku Rp.5.000.000/bulan. Un-
tuk atlet, pelatih dan asisten pelatih yang mendapatkan medali perak di kategorikan sebagai
atlet binaan madya yang mendapatkan bantuan uang saku Rp.3.500.000/bulan. Dan untuk
atlet yang mendapatkan medali perunggu di kategorikan sebagai atlet binaan pratama dan
mendapatkan bantuan unag saku Rp.2.500.000/bulan.

Bantuan ini rutin diberikan oleh KONI Sumatera Selatan setiap bulan di luar dari itu
KONI juga mempersiapkan bonus kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih apa bila menda-
patkan medali di setiap pertandingan yang di ikuti.
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3.3 Keterlibatan Atlet Dalam Penelitian

Atlet polo air Putra Sumatera Selatan sangat merespon positif evaluasi program yang
dievaluasi ini, terbukti dengan banyaknya jumlah atlet mengikuti program latihan berjumlah
13 atlet semua sangat antusias. Terciptanya suasana seperti ini akan mempermudah untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh atlet.

Atlet yang meyukai suatu program yang diberikan oleh pelatih akan berdampak pada
kemajuan prestasi secara maksimal, maka dari itu atlet yang mendalami program tersebut
serta belajar sungguh-sungguh untuk megerti dan mampu memiliki ketrampilan-ketrampilan
serta bakat-bakat yang berguna untuk meingkatkan serta mengmbangkan kemampuan yang
dimikinya.

3.4 Keterlibatan PRSI Sumatera Selatan

PRSI Sumatera Selatan Sangat menyabut secara positif evaluasi program yang di berikan
kepada atlet dan nantinya akan di jadikan sebagai tolak ukur demi kemajuan atlet-atlet polo
air dan evaluasi bagi atlet yang tidak bersungguh sungguh dalam melaksanakan kewajiban
menjalankan program latihan yang telah di berikan oleh pelatih dan asisten pelatih polo air.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di sim-
pulkan bahwa evaluasi program latihan pada atlet polo air putra Sumatera Selatan sangat
penting dan bermanfaat bagi kemajuan prestai polo air di masa yang akan datang. Penelitian
ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pelatih maupun calon pelatih
dimasa yang akan datang dalam program latihan itu di butuhkan evaluasi yang baik dan
terencana.

4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut
:

1. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh baik dari program latihan maupun evaluasi
kepada atlet yang menjalankan program latihan apakah atlet tersebut bisa mendefin-
isikan maksud dan tujuan dari sistem program yang di berikan oleh pelatih kepada
atletnya

2. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh baik itu dari penyusunan program latihan,
jadwal latihan, pendekatan terhadap atlet, maupun dari tingkat disiplin supaya kelak
nantinya atelet polo air Sumatera Selatan dapat mampu berprestasi yang lebih baik
lagi.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat alat evaluasi
kerja menggunakan indikator yang sesuai dengan deskripsi kerja dan Bagaimana
mengevaluasi kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan
deskripsi kerja, Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud un-
tuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, dengan melalui
survey, pengumpulan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi,
serta melakukan wawancara dengan para informan. Informan dalam penelitian
ini adalah orang yang memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan.Hasil
penelitian yaitu bahwa penilaian menggunakan format daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) pada seksi pelayanan unit pelayanan 3 ilir pdam Tirta Musi Palem-
bang sesungguhnya tidak relevan dengan deskripsi kerja yang ada. Indikator kinerja
untuk evaluasi kinerja sebaiknya dibuat berdasarkan deskripsi kerja seksi pelayanan
yang ada dan data awal (baseline) disesuaikan dengan kondisi pelayanan dan target
kerja serta standar pelayanan , jadi hasil kerja yang ada dapat terukur dengan baik.

Kata kunci: Evaluasi kinerja, Indikator kinerja, Deskripsi kerja, Standar pelayanan

1 PENDAHULUAN

Makalah ini menekankan pentingnya melakukan evaluasi kinerja danmembuat alat eval-
uasi kerja yang sesuai dengan deskripsi kerja , kemudian kita juga dapat melihat tujuan
penilaian kinerja. Kita juga dapat melihat masalah-masalah apa saja dan factor yang mem-
pengaruhi kinerja , dan karakteristik-karakteristik penilaian kinerja yang efektif,Karena pro-
fesionalisme dalam kinerja memiliki ukuran-ukuran yang bisa secara kuantitatif terukur dan
dapat dibandingkan. Selama ukuran yang dijadikan sebagai indikator kinerja seorang birokrat
adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), maka sulit rasanya mengukur kinerja
birokrat. Hal ini karena ukuran-ukuran kinerja dalam DP3 sangat bersifat umum dan san-
gat memungkinkan memasukkan unsur-unsur like dan dislike pimpinan bawahan. Perusahaan
daerah air minum tirta musi Palembang adalah perusahaan milik pemerintah kota yang berg-
erak pada bidang pelayanan air bersih untuk warga Palembang dan sekitarnya. PDAM tirta
musi merupakan perusahan terbaik di seluruh indonesia dalam pelayanan air bersih, beberapa
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kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat seperti penghargaan pelayanan prima
dari kementrian pendayagunaan dan aparatur Negara pada tahun 2008 dan PKPDPU Award
dari kementrian PU pada tahun 2010.Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ter-
tarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja pada seksi pelayanan Unit
Pelayanan 3 Ilir Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Desain dan Jadwal Penelitian

Agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu direncanakan secara
cermat.Desain penelitian digunakan sebagai dasar atau patokan dalam melakukan penelitian
agar pelaksanaannya dapat berjalan secara benar, baik, dan lancar. Penelitian ini dijadwalkan
selama dua bulan yaitu pada bulan junis/d Juli 2014 yang dilaksanakan di Kantor unit
pelayanan 3 ilir PDAM Tirta Musi Palembang

2.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah data primer, yaitu jenis data
yang digunakan dari kegiatan-kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawan-
cara dan observasi langsung dari perusahaan daerah air minum tirta musi unit pelayanan 3
ilir palembang. Disamping itu digunakan pula data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh
dari referensi hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen dari kepegawaian
yang berlaku di instansi tersebut seperti, data jumlah karyawan, job description karyawan
dan hal-hal yang berkaitan mengenai tugas dan tanggungjawab diinstansi perusahaan.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah Indikator yang digunakan untuk menilai
kinerja seksi pelayanan yang mana dari hasil indikator yang dibuat dapat dijadikan sebagai
penilaian kinerja yang dapat meningkatkan hasil kerja dan dapat dijadikan acuan dimasa
yang akan datang.

2.3 Konsep dan Metode Penelitian yang Digunakan

Pada dasarnya konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini
yaitu menggunakan konsep dan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari
penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistemmatis,
faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifatsifat serta hubungan antara fenomena yang
diselidiki. Dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.

2.4 Informan

Informan merupakan objek penting dalam sebuah penelitian.Informan diharapkan dapat
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang sebuah penelitian.Ada
beberapa pertimbangan untuk menentukan informan sebagai sumber informasi.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam melalui informan.
Wawancara yang akan dilakukan terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh informan.
Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung
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pada responden yang dituju, untuk mendapatkan informasi, dalam sebuah penelitian melalui
pedoman wawancara.

2.6 Teknik Analisis Data

Penelitian sangat diperlukan pada suatu analisis data yang berguna untuk memberikan
jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif.Dalam proses pelaksanaannya, tahap
pengolahan data tidak cukup hanya terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi
mencakup banyak tahap. Di antaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data, interpre-
tasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data, yang
tidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-langkah reduksi
data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan teknik analisa yang dipilih oleh peneliti yaitu analisis deskriptif kualitatif,
dengan menganalisis data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi serta
dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama dilakukan penelitian. Maka didapatkan hasil
yaitu :

3.1 Membuat alat evaluasi kerja menggunakan indikator yang sesuai den-
gan deskripsi kerja.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan
sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi
pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seber-
apa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan
pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memper-
baiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kin-
erja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi pejabat penyelenggara pelayanan untuk
melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.PDAM Tirta Musi merupakan perusa-
haaan yang dimiliki oleh pemerintah kota termasuk kedalam pelayanan birokrasi publik dan
masih menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk menilai kinerja
pelayanan pada seksi pelayanan unit 3 ilir PDAM Tirta Musi Palembang. Penilaian dengan
DP3 sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator kinerja yang sebenarnya. Akibat-
nya para petugas pelayanan tidak memiliki insentif untuk menunjukkan kinerja sehingga
kinerja seksi pelayanan cenderung menjadi amat lemah (Agus Dwiyanto. 2002 :46).. Fak-
tor lain yang menyebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja pelayanan publik adalah
kompleksitas indikator kinerja, yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi
publik. Berbeda dengan swasta yang indikatornya kinerjanya relatif sederhana dan tersedia
dipasar, indikator kinerja birokrasi sering sangat komplek. Hal ini terjadi karena birokrasi
publik memiliki stakeholder yang sangat banyak dan memiliki kepentingan yang berbeda-
beda. Perusahaan bisnis memiliki stakeholder yang jauh lebih sedikit, pemilik dan kon-
sumen dan kepentingannya relatif mudah untuk diintegrasikan. Penilaian kinerja birokrasi
publik karenanya cenderung menjadi jauh lebih kompleks dan sulit dilakukan daripada di
perusahaan bisnis. Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan
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menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efek-
tifitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa,
seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi
pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenan-
gan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.
Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, pengguna jasa memiliki pilihan sumber
pelayanan, penggunaan pelayanan bisa mencerminkan kepuasan terhadap pemberi layanan.
Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada
hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan. Hasil dari wawancara
yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu bagaimana membuat alat ukur evaluasi
kinerja yang sesuai dengan deskripsi kerja yaitu berdasarkan deskripsi kerja yang ada, dari
poin-point tersebut dilakukan penelitian terhadap target yang ada atau sesuai dengan SOP
kerja maka waktu pelaksanaan dapat ditentukan dan dari hasil pengecekan hasil kerja dari
petugas dilapangan juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari hasil penelitian un-
tuk formulir penilaian kinerja seksi pelayanan yang dibuat didapatlah indikator kinerja atau
instrumen yang disepakati baik data awal atau baselinenya atau pun target yang dibuat.

Gambar 1:

4 KESIMPULAN

PDAM Tirta Musi merupakan perusahaaan yang dimiliki oleh pemerintah kota termasuk
kedalam pelayanan birokrasi publik dan masih menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan
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Pekerjaan (DP3) untuk menilai kinerja pelayanan pada seksi pelayanan unit 3 ilir PDAM
Tirta Musi Palembang. Penilaian dengan DP3 sangat jauh relevansinya dengan indikator-
indikator kinerja yang sebenarnya. Akibatnya para petugas pelayanan tidak memiliki insentif
untuk menunjukkan kinerja sehingga kinerja seksi pelayanan cenderung menjadi amat lemah
(Agus Dwiyanto. 2002 :46)Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penilaian kinerja dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang
selama ini dipergunakan untuk menilai kinerja pelayanan pada seksi pelayanan unit 3
ilir PDAM Tirta Musi Palembang sangat jauh relevansinya dengan indikator-indikator
kinerja yang sebenarnya. Akibatnya para petugas pelayanan tidak memiliki insentif
untuk menunjukkan kinerja sehingga kinerja seksi pelayanan cenderung menjadi amat
lemah.

2. Sebaiknya penggunaan indikator kinerja disesuaikan dengan deskripsi kerja yang ada.
Manajemen kinerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai oleh karena itu
indikator penilaian kinerja yang dibuat harus relevan dengan tugas dan tanggungjawab
pegawai , serta target-target yang dibuat harus terpenuhi, dan jelas selanjutnya hasilnya
dituangkan dalam bentuk laporan.

3. Format lembar evaluasi yang dibuat dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja
seksi pelayanan karena berisikan indikator yang berdasarkan dari deskripsi kerja yang
ada dan jelas sehingga dapat terukur dengan baik.
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Abstrak

RIS-PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berada
di bawah payung PNPM Mandiri. Program ini berupaya untuk menciptakan dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok
melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiski-
nan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya peningkatkan kualitas kehidupan,
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitator Masyarakat sebagai pen-
damping masyarakat desa dalam melaksanakan semua tahapan program RIS-PNPM
Mandiri mengemban tugas yang krusial. Dalam studi kasus Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, pentingnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kin-
erja bermanfaat untuk meningkatkan kinerja fasilitator masyarakat dengan memi-
nimalisir semua fakor yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja fasilitator masyarakat pro-
gram RIS-PNPM Mandiri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni, kompen-
sasi, supervisi, motivasi, kepemimpinan dan disiplin. Melalui dua metode analisis
yaitu Fishbone Analysis, Force Field Analysis kompensasi ditetapkan sebagai faktor
yang paling dominan.

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, Kemente-
rian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai
program. Di antaranya RIS-PNPM Mandiri dimulai pada tahun 2009 dan berlanjut hingga
tahun 2014. Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project atau yang dikenal den-
gan RIS-PNPM Mandiri. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ada
33 desa yang merupakan sasaran program RIS PNPM Mandiri tahun 2014 tersebar pada 9
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kecamatan. Fasilitator Masyarakat ditugaskan berdasarkan kebutuhan program untuk men-
dampingi masyarakat desa dalam melaksanakan semua tahapan program RIS-PNPM Mandiri.
Fasilitator masyarakat program RIS PNPM Mandiri dalam menjalankan tugasnya sebagai
pendamping masyarakat banyak menemui hambatan, baik dari sisi sumber daya manusianya,
waktu, adat istiadat dan kondisi geografisnya. Permasalahan yang dapat penulis identifikasi
menjadi sumber masalah adalah adanya kesenjangan antara capaian (realisasi) dan rencana
pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Fasilitator Masyarakat dalam pendampingan
program RIS PNPM Mandiri.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dekriptif kualitatif. Fokusnya
adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna kinerja fasilita-
tor masyarakat.

2.2 Data Penelitian

Populasi yang menjadi sumber dari data penelitian ini adalah fasilitator masyarakat pro-
gram RIS-PNPM Mandiri. Karena jumlah fasilitator masyarakat RIS-PNPM Mandiri di
Kabupaten OKU Selatan berada pada jumlah yang tidak terlalu banyak yakni 22 orang,
maka peneliti memutuskan untuk memakai semua populasi atau 22 orang sebagai sumber
data penelitian.

2.3 Lokasi Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada Program RIS-PNPM Mandiri di Kabupaten Ogan Komer-
ing Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer
fasilitator masyarakat RIS-PNPM Mandiri. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni
Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fishbone analysis dan
force field analysis. Fishbone analysis atau fishbone diagram ini menampilkan keadaan dengan
melihat efek dan sebab-sebab yang berkontribusi pada efek tersebut. Force Field Analysis
adalah metoda yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh
berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan juga untuk memperkirakan
sumber dan tingkat kekuatan kekuatan tersebut.

3 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

3.1 Analisis Faktor Kompensasi

Pihak yang terlibat : Pemerintah (satuan kerja)
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan fasilitator masyarakat
Alternatif solusi :
1. Memberikan honor tambahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, dan tunjan-
gan perumahan.
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Gambar 1: Force Field Analysis pada Faktor Kompensasi

2. Merekrut fasilitator masyarakat yang berasal dari daerah lokal sehingga biaya transportasi
dan pemondokan dapat ditekan.

3.2 Analisis Faktor Kepemimpinan

Pihak yang terlibat : Atasan/pimpinan
Tujuan : Menjaga lingkungan kerja fasilitator masyarakat tetap kondusif
Alternatif solusi :
1. Meningkatkan Koordinasi di tiap satuan kerja RIS-PNPM Mandiri (pemerintah, atasan/pimpinan,
fasilitator masyarakat, dan OMS)
2. Menjaga Keberlanjutan komunikasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan
media rapat dan sambungan telpon.

Gambar 2: Force Field Analysis pada Faktor Kepemimpinan

3.3 Analisis Faktor Motivasi

Pihak yang terlibat : Pemerintah
Tujuan : Meningkatkan semangat dan etos kerja fasilitator masyarakat
Alternatif solusi :
Pelatihan atau seminar-seminar seputar pengembangan diri dan masyarakat yang diadakan
secara berkala, serta introspeksi lingkungan kerja oleh atasan/pimpinan demi kenyamanan
para fasilitator msyarakat dalam menjalankan tugasnya dan Menjaga keberlanjutan komu-
nikasi.

3.4 Analisis Faktor Disiplin

Pihak yang terlibat : Atasan/pimpinan
Tujuan : Meningkatkan kedisiplinan dan efektifitas fasilitator masyarakat dalam bertugas.
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Gambar 3: Force Field Analysis pada Faktor Motivasi

Alternatif solusi :
1. Pengembangan sistem absensi yang efektif dan terkoordinasi dengan reward atau peng-
hargaan.
2. Pembiasaan kesadaran akan ketepatan waktu pengumpulan dan kevalidan data laporan.

Gambar 4: Force Field Analysis pada Faktor Disiplin

3.5 Analisis Faktor Supervisi

Pihak yang terlibat : Atasan/pimpinan
Tujuan : Memingkatkan efektifitas fasilitator masyarakat dalam bertugas.
Alternatif solusi :
1. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan ketepatan oleh fasilitator masyarakat agar para
atasan/pimpinan pun dapat meningkatkan kualitas supervisi yang mereka lakukan.
2. Perekruitan fasilitator masyarakat tanpa memperdulikan unsul asal-asal keluarga fasilita-
tor masyarakat tersebut.

Gambar 5: Force Field Analysis pada Faktor Supervisi

3.6 Sintesis antara Faktor

Kelima faktor diatas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para fasilitator
masyarakat program RIS-PNPM Mandiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
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Table 1: Examples of writing table

Faktor Laki-Laki Perempuan Total FM

Kompensasi 16 6 22

Kepemimpinan 8 3 11

Disiplin 11 6 17

Motivasi 11 3 14

Supervisi 6 3 9

Jika dijabarkan dalam bentuk fishbone diagram atau cause and effect diagram maka akan
tampak seperti gambar di bawah ini.

Gambar 6: Fishbone Diagram Faktor yang Mempengaruhi Kinerja FM

Gambar 7: Diagram Batang Faktor yang Mempengaruhi Kinerja FM

4 KESIMPULAN

1. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja para fasilitator masyarakat program
RIS-PNPM Mandiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni kompensasi,
kepemimpinan, motivasi, kedisiplinan, dan supervisi.
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2. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja para fasilitator masyarakat
program RIS-PNPM Mandiri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah faktor
kompensasi.

4.1 Saran

1. Faktor penentu kinerja pada tiap-tiap fasilitator masyarakat adalah bersifat unik atau
berbeda antar daerah dengan yang lainnya, untuk itu faktor yang digunakan juga harus
menyesuaikan dengan karakteristik fasilitator masyarakat di daerah itu dan karakteris-
tik program yang dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai
faktor yang mempengaruhi kinerja fasilitator masyarakat khusus untuk kasus-kasus
tertentu.

2. Lingkup kajian mengenai analisis dan solusi yang akan diterapkan pada faktor yang
mempengaruhi kinerja yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam sebuah ko-
munitas, sedangkan program pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sebuah program
dalam skala nasional, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pem-
berdayaan pada masing-masing tingkatan, baik di tingkat regional, wilayah, maupun
nasional.
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Abstrak

Pengaruh Masalah Penelitian adalah : 1). Apakah Kepemimpinan dan Motivasi
Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit
Siloam Palembang ? 2). Apakah Kepemimpinan secara parsial berpengaruh ter-
hadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang ? 3). Apakah Motivasi
Kerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Siloam
Palembang ? Persamaan regresi yang didapat adalah Y = 0,916 + 0,462 X1 +
0,840 X2. Sedangkan hasil uji hipotesis didapat hasil 1). Nilai Sig F adalah 0,000
nilai ini dibangdingkan dengan 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan
kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Rumah
Sakit Siloam Palembang 2). Nilai Sig t untuk kepemimpinan adalah 0,04 yang
lebih kecil dari sama dengan 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan
kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Siloam Palem-
bang. 3). Nilai Sig t untuk motivasi adalah 0,000 yang lebih kecil dari sama dengan
0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi secara parsial
dengan Kinerja Pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang

Kata kunci: Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja

1 PENDAHULUAN

Kompleksitas masalah yang dihadapi instansi rumah sakit dewasa ini akan mengakibatkan
peningkatan kebutuhan akan pimpinan yang memiliki kualitas tertentu. Dikatakan demikian
karena seorang pemimpin merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam mengem-
bangkan instasi rumah sakit yang baik. Berhasil atau gagalnya suatau instasi rumah sakit
banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, tanpa mengurangi arti penting dari unsur-
unsur organisasi lainnya. Peranan manusia merupakan komponen dasar yang penting dari
setiap organisasi, karena manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu pimpinan sebagai pen-
gelola sumber daya manusia dituntut untuk memiliki gaya kepemimpinan dimana dapat bek-
erjasama dan dapat menekan kemungkinan konflik yang akan terjadi di dalam kelompok kerja
sehingga dapat mencapai tujuan instansinya.
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Disamping itu peran kepemimpinan menjadi tidak kalah pentingnya. Seorang pemimpin
yang bijaksana dan baik harus dapat memberikan kepuasaan kepada para pegawai yang men-
jadi bawahannya dan selalu berusaha memperhatikan motivasi serta semangat kerja mereka.
Tentunya pihak rumah sakit harus mempunyai kemampuan dalam mengelola, mengarahkan,
mempengaruhi, memerintah dan memotivasi bawahannya untuk memperoleh tujuan yang
diingkan oleh perusahaan. Kepemimpinan berhubungan berbagai aspek yang disengaja dari
seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing,
membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi
(Yuki; 2005; 3).

Selain kepemimpinan, untuk meningkatkan kinerja pegawai maka juga harus ada doron-
gan dari dalam diri pegawai tersebut untuk bekerja dengan baik. Dorongan tersebut berupa
motivasi yang timbul dari dalam diri pegawai tersebut. Motivasi adalah proses yang berperan
pada intensitas, arah dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran
(Robbins: 2006; 214), Motivasi merupkan suatu faktor yang juga berperan penting dalam
menunjang kelancaran proses pendidikan di organisasi karena motivasi bagi pegawai adalah
daya penggerak yang menciptakan semangat kerja seorang pegawai, agar mereka mau bekerja
sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kemajuan
organisasi. Motivasi yang demikian tentu akan meningkatkan kinerja seorang pegawai.

Di Rumah Sakit Siloam Palembang proses manajemen sudah berjalan cukup baik. Kepala
Rumah Sakit telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai
telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik pula sesuai dengan kompetensi yang dimi-
likinya. Namun pada kenyataannya masalah kinerja menjadi sorotan berbagai pihak, sebab
kondisi pegwai di Rumah Sakit Siloam Palembang dalam berbagai hal masih banyak yang
belum menunjukkan kinerja yang baik. Pada umumnya kurang baiknya kinerja dari para
pegawai di Rumah Sakit Palembang berhubungan dengan tingkat kehadiran pegawai yang
sangat rendah, karena seringnya pegawai terlambat datang kerja.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepemimpinan

Secara rinci definisi dari kepemimpinan dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli dibawah
ini (Yuku; 2005; 4) mengatakan kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memobilisasi
sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber lainnya untuk membangk-
itkan, melibatkan dan memenuhi motivasi pengikutnya (Burns).Kepemimpinan proses mem-
berikan tujuan (arahan yang berarti) ke usaha kolektif, yang menyebabkan adanya usaha
yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Jacobs & Jaques).Sedangkan menurut (Drath &
Palus) kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang memahami manfaat bekerja sama
dengan orang lain, sehingga mereka paham dan mau melakukannya.

2.2 Pengertian Motivasi

Dalam bukunya Kreitner (2005; 248) mendefinisikan motivasi sebagai proses psikologis
yang meningkatkan dan mengarahkan perilakau untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut
Robbins (2006; 214), motivasi adalah proses yang berperan pada intensitas, arah dan lamanya
berlangsung upaya individu kearah pencapaian sasaran.
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2.3 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja (prestasi kerja) menurut Mangkunegara (2001; 167) adalah hasil karya
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-
nya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai juga dapat
dikatakan sebagai hasil yang ditampilkan oleh pegawai tersebut dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari. Jadi untuk mengukur kinerja seseorang dapat dilihat pada situasi dan kondisi
kerjanya sehari-hari.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi (correlation study). Peneli-
tian ini merupakan penelitian yang dirancang untuk menentukan pengaruh dan hubungan an-
tara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini melakukan pengujian hipote-
sis dengan mengacu kepada hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan
dependen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan
penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini mempunyai 2 variabel independen yaitu kepemimpinan ( X1 ) dan mo-
tivasi kerja ( X2 ) sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pegawai ( Y ). Analisis
data penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif, selanjutnya menggunakan analisis
statistik inferensial dengan metode regresi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ke-
mudian ditarik kesimpulanya (Supranto, 2003; 76). Populasi dalam penelitian ini adalah
pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang, dengan jumlah populasi sebayak 157 orang. Dari
jumlah populasi tersebut akan diambil sejumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam
penelitian ini. Besarnya populasi tersebut di bawah 100 orang sehingga keseluruhannya akan
diambil sebagai sampel penelitian. Metode ini disebut dengan sampel jenuh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer melalui kuesioner. Adapun data primer yang dikumpulkan adalah kepemimpinan dan
motivasi kerja. Adapun teknik pengambilan datanya adalah dengan menggunakan kuesioner.
Sedangkan data sekunder di dapat dari beberapa kepustakaan maupun data-data lingkungan
pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang.

3.3 Metode Analisis

Validitas adalah seberapa cermat suatu alat tes melakuakan fungsi ukurnya atau sejauh
mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran ini dilakukan
dengan menggunkan teknik korelasi Product Moment dari Pearson.

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu petunjuk sejauh mana alat ukur yang digunkan
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, sejauhmana alat ukur yang digu-
nakan dapat memberi hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran ulang.

Sebelum dilakukan uji regresi berganda maka akan dilakuakan uji asumsi yang meliputi uji
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asumsi tersebut adalah uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Uji nor-
malitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini variabel terikat
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdis-
tribusi normal dalam suatu model regresi dapat dilihat pada grafik normal P P plot, dimana
bila titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah
garis diagonal, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Kepemimpinan : Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mem-
pengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya
demi efektivitas dan keberhasilan organisasi (Davis; 2005; 153-154). Untuk mengukur
kepemimpinan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Tracey menurut Robert L.
Kazt (Davis; 2005; 153 154).

2. Variabel Motivasi Kerja : Menurut Robbins (2006; 214), motivasi adalah proses yang
berperan pada intensitas, arah dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pen-
capaian sasaran.

3. Variabel Kinerja : Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Un-
tuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesedi-
aan dan tingkat kemampuan tertentu (Veithzal; 2005; 309).

3.5 Gambaran Umum Objek Penelitian

Rumah Sakit Siloam Palembang yang beralamat Jl.POM IX Kompleks PSx Palembang
30137 adalah rumah sakit yang berdiri di tengah pusat mall terbesar di Palembng yang meru-
pakan cabang yang ke 7 dari rumah sakit siloam lainnya. Prioritas utama dari rumah sakit
ini adalah mengutamakan kepuasan konsumen dengan menciptakan suasan yang kondusif
didalamnya oleh sebab itulah siloam menciptakan seven value siloam hospital diantaranya :
love, caring, integrity, empathy & compassion. Serta menjalin komunikasai yang baik antara
pemimpin dengan para pegawainya, agar terciptanya suasana kerja yang baik & professional.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Siloam
Palembang

Pada hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan tertinggi untuk
jawaban responden adalah Pengetahuan teknik Kepala Rumah Sakit menerapkan kejujuran
bekerja pada pegawai dalam bertindak. Sedangkan nilai kepemimpinan terendah untuk jawa-
ban responden adalah kemampuan Kepala Rumah Sakit dalam mengkonsep suatu pekerjaan
dan Kemampuan dalam mengkomunikasikan suatu pekerjaan Kepala Rumah Sakit terhadap
pegawai.

4.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Siloam
Palembang

Pada hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai motivasi tertinggi untuk jawaban
responden adalah keinginan untuk selalu berkoordinasi dengan rekan kerja dalam menyele-
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saikan suatu pekerjaan, keinginan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang
berlaku keinginan untuk mendapat penghargaan, keinginan dapat mengarahkan rekan kerja
dalam suatu pekerjaan, keinginan untuk menjalin komunikasi dengan sesama rekan kerja.
Sedangkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai motivasi terendah untuk jawa-
ban responden adalah keinginan untuk mempengaruhi rekan kerja supaya dapat mengikuti
kemauan, keinginan untuk bekerja supaya dapat berprestasi dengan baik, dan keinginan un-
tuk naik pangkat sesuai dengan prestasi yang diberikan dalam proses kerja.

4.3 Pengaruh Kepemimpinan danMotivasi terhadap Kinerja Pegawai Rumah
Sakit Siloam Palembang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi berpen-
garuh signifikan terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang. Hasil ini didapat
dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai Sig.F lebih kecil dari nilai selain itu hasil
perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara budaya organisasi dan motivasi dengan
kinerja pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang adalah saat erat, hasil ini ditunjukkan dari
nilai koefisien korelasi yang mendekati 1.

Hasil menunjukkan bahwa kinerja tertinggi adalah kemampuan untuk mempengaruhi
orang lain dan kemampuan melakukan koordinasi atau kerja sama dengan atasan serta ke-
mampuan mengambil langkah-langkah atau melaksankan suatu tindakan yang diperlukan
dalam melaksankan tugas. Sedangkan yang terendah adalah kecakapan dan keterampilan
dalam melaksankan dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan dan ketu-
lusan hati dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

5 KESIMPULAN

1. Kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan ter-
hadap kinerja pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang.

2. terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit Siloam Palembang.

3. Motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Rumah
Sakit Siloam.
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Abstrak

Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam menyelesaikan
soal bentuk kuadrat dengan menggunakan metode konvensional. 2) Untuk menge-
tahui hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan meng-
gunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg. 3) Untuk mengetahui pen-
ingkatan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan meng-
gunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg.Penelitian ini dirancang dan
dilaksanakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan model
spiral, terdiri dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tin-
dakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII2
SMP Negeri 2 Tulung Selapan yang berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan tes. Data yang diperoleh dalam peneli-
tian ini menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi, reduksi data, penya-
jian data dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik persentase dan perhitun-
gan skor perkembangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I aktivitas
siswa dalam pembelajaran adalah 72% , pada siklus II meningkat menjadi 96% maka
aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran kooper-
atif metode Trachtenberg mengalami peningkatan pada setiap aspek yang diamati.
Rerata tes awal 56,5 tes akhir siklus I 71,83 dan tes akhir siklus II 87,26. Hasil
belajar matematika siswa setelah menggunakan pembelajaran kooperatif metode Tra-
chtenberg juga mengalami peningkatan.

Kata kunci: hasil belajar, kooperatif metode Trachtenberg

1 PENDAHULUAN

Mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang menyenangkan, jika siswa pandai
dalam matematika berarti siswa-siswa sudah terlatih untuk teliti, bepikir kritis dan praktis.
Namun sampai saat ini mata matematika masih menjadi momok bagi siswa, matematika
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dianggap sebagai mata pelajaran yang paling tidak disukai, kurang menarik, sukar, mem-
bosankan dan menegangkan.

Guru sebagai orang yang melaksanakan proses belajar mengajar, harus dapat menggu-
nakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Ketidaktepatan guru
memilih metode mengajar dapat menyebabkan tersendatnya proses belajar mengajar. Demikian
juga dalam mengajar menghitung kuadrat bilangan bulat. Masalahnya sekarang apakah guru
telah memilih metode mengajar yang sesuai dengan yang diharapkan dalam proses belajar
mengajar. Salah satu metode belajar mengajar yang dapat digunakan adalah menggunakan
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa dalam memahami
setiap konsep yang baru dipelajari, sehingga melekat dan mengendap dalam diri siswa. Salah
satu pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar
matematika dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg, salah satu
penggunaannya untuk menyelesaikan soal bentuk kuadrat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan guru mata pelajaran
matematika di kelas VII2 SMP Negeri 2 Tulung Selapan belum pernah menggunakan pembe-
lajaran kooperatif metode Trachtenberg dalam mengajar menghitung kuadrat bilangan bulat,
metode yang digunakan selama ini adalah metode konvensional, menerangkan materi kemu-
dian membahas soal-soal, hal ini membuat banyak siswa kelas VII2 SMP Negeri 2 Tulung
Selapan tahun pelajaran sebelumnya masih banyak yang memperoleh nilai dibawah ketentuan
kreteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Matematika Melalui Pembelajaran Koop-
eratif Metode Trachtenberg ( Studi Kasus SMP Negeri 2 Tulung Selapan ).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan meng-
gunakan metode konvensional.

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan meng-
gunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg.

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat
dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan
menggunakan metode konvensional.

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk kuadrat dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg.

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal bentuk
kuadrat dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg.
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2 METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penger-
tian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2008:4) adalah tradisi tertentu dalam ilmu penge-
tahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam
kawasannya maupun dalam peristilahannya.Penelitian ini dimaksud sebagai usaha membantu
siswa membangun pemahaman terhadap materi menghitung kuadrat bilangan bulat dengan
menerapkan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg. Dalam membangun pemahaman
tersebut, peneliti berperan sebagai pelaksana pembelajaran, Penelitian ini lebih menekankan
pada proses pembelajaran dan hasil akhir pembelajaran. Proses yang diamati adalah aktifi-
tas guru selama melakukan kegiatan pembelajaran. Penelitian yang akan digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Ac-
tion Research (CAR).

2.1 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII2 SMP Negeri 2
Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, semester I tahun ajaran 2014/2015, berjum-
lah 30 siswa, dengan rincian 14 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Adapun objek dalam
penelitian ini adalah pelaksanaan dan hasil belajar yang diperoleh dari pembelajaran kooper-
atif metode Trachtenberg pada pelajaran matematika siswa kelas VII2 SMP Negeri 2 Tulung
Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir semester I Tahun Pelajaran 2014-2015. Penelitian
ini diterapkan dalam pokok bahasan menghitung kuadrat bilangan bulat.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menjadi unsur yang sangat penting. Maka
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: tes, observasi.

1. Tes
Sudijano (2009:67) mengemukakan dalam dunia pendidikan yang dimaksud dengan tes adalah
cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran
dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas
baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus
dikerjakan oleh testee (peserta tes), sehingga atas data yang diperoleh dari hasil penguku-
ran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee,
nilai dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau diband-
ingkan dengan nilai standar. Untuk menghitung hasil tes, baik pretest maupun posttest pada
proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg
digunakan rumus percentages correction sebagai berikut ini:

NP =
R

SM
X100%

Keterangan:
NP : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Skor mentah yang diperoleh siswa
SM : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan
100 : Bilangan tetap
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2. Observasi

Adapun metode ini, penulis gunakan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran
kooperatif metode Trachtenberg, Pengamatan dilakukan oleh dua pengamat, yaitu Pengamat
1 bertugas mengamati semua aktivitas guru (peneliti) dan pengamat 2 bertugas mengamati
aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini dilakukan sesuai pedoman
yang telah disediakan peneliti.

Sedangkan untuk menentukan prosentase keberhasilan tindakan di dasarkan pada data
nilai yang diperoleh dari hasil observasi, untuk menghitung observasi aktifitas guru dan siswa
peneliti menggunakan rumus prosentasi sebagai berikut:

ProsentaseNilaiRata−Rata =
JumlahSkor

SkorMaksimal
X100%

2.3 Rancangan Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model Kemmis dan Mc.Taggart, yaitu model
spiral. Dimana dalam model spiral ini terdiri dari 2 siklus dan dari setiap siklus terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Metode Trachtenberg dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Matematika. Model pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg dilaksanakan
di kelas VII2 dengan jumlah siswa 30 orang. Tahapan dalam penelitian ini meliputi: tes awal
dan pembentukan kelompok, belajar kelompok, tes akhir, perhitungan nilai dan pemberian
penghargaan bagi nilai kelompok tertinggi. Sebelum proses pembelajaran, siswa dibagi dalam
enam kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Pembentukan kelompok dalam
penelitian dilakukan oleh peneliti pada pertemuan pertama setelah mengetahui hasil tes awal.
Hal ini dilakukan untuk menjamin anggota kelompok yang heterogen. Pemilihan kemampuan
berdasarkan pada skor tes awal siswa.

Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2 pertemuan, perte-
muan I membahas materi dan kerja kelompok sedangkan diakhiri dengan tes akhir siklus I,
pada siklus II terdiri dari 3 pertemuan. Pertemuan I pemberian materi dan lembar kerja
kelompok, pertemuan II untuk presentasi hasil kerja kelompok kemudian dilanjutkan den-
gan tes akhir siklus II dan pertemuan III pemberian hadiah bagi kelompok atau tim yang
mendapatkan nilai tertinggi. Proses pembelajaran model pembelajaran kooperatif metode
Trachtenberg terbagi pada tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan
awal, peneliti melakukan kegiatan sehari-hari mulai mengucapkan salam, mengapsen siswa,
melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran.

Pada kegiatan inti, peneliti menjelaskan materi dengan metode ceramah dan demonstrasi,
kemudian menyuruh siswa untuk bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan se-
belumnya. Peneliti membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok.
Lembar kerja tersebut harus diselesaikan secara kelompok dengan maksud mengajak siswa
untuk berfikir kritis serta menuntut siswa untuk bertanggung jawab atas anggota kelom-
poknya apabila ada teman sekelompoknya yang belum mengerti tentang materi yang dibahas
sebelum bertanya kepada peneliti. Setelah selesai diskusi, peneliti memberi kesempatan un-
tuk setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok lain
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menanggapinya.
Pada kegiatan akhir setelah presentasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan

tes akhir siklus kemudian guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru memberikan bintang
pengahrgaan kepada kelompok yang mendapat nilai tertinggi kemudian melakukan refleksi.
Kegiatan diakhiri dengan salam tetapi sebelumnya siswa diberi pesan-pesan yang membangun
dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pelaksanaan penelitian ini, peneliti dibantu
oleh 2 observer yang bertugas mengamati dan mendokumentasikan aktivitas peneliti dan
siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan format observasi yang
telah disiapkan peneliti guna menganalisis data dan merencanakan siklus selanjutnya.

3.1 Hasil Model Pembelajaran Kooperatif Metode Trachtenberg

Hasil belajar siswa setelah memperoleh pengalaman belajar dengan model pembelajaran
kooperatif metode Trachtenberg mengalami peningkatan. Rata-rata nilai tes awal 56,5; tes
akhir siklus I 71,83; dan tes akhir siklus II 87,26. Sebagian besar siswa mencapai ketun-
tasan dalam pembelajaran ini. Walaupun masih ada 4 siswa yang belum mencapai KKM
yang ditentukan sekolah, namun peneliti dan observer memutuskan untuk tidak melanjutkan
pembelajaran ke siklus selanjutnya. Karena kegiatan model pembelajaran kooperatif metode
Trachtenberg ini sudah berhasil meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa dalam
mempelajari matematika pada materi pengkuadratan.

4 KESIMPULAN

MBerdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas VII2 SMP Negeri 2 Tulung Selapan
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan analisis data-data diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg memiliki dampak positif terhadap
kerjasama antar siswa karena tidak membeda-bedakan dengan yang lain, hal ini di-
tunjukkan adanya tanggung jawab dalam kelompok dimana siswa yang lebih mampu
mengajari temannya yang kurang mampu. Dalam proses pembelajaran dengan meng-
gunakan model pembelajaran metode Trachtenbrg, keaktifan siswa mengalami pen-
ingkatan yang lebih baik dibandingkan menggunakan metode ceramah.

2. Hasil belajar matematika siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan model
pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg. Hal ini dapat ditunjukkan dari rata-
rata nilai tes siswa, yaitu rata-rata nilai tes awal (pretest) 56,5; pada siklus I nilai
rata-rata tes akhir tindakan meningkat menjadi 71,83; dan pada tes akhir siklus II nilai
rata-ratanya meningkat menjadi 87,26.

4.1 Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan pemikiran bagi
instansi pendidikan dan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi
pihak sekolah diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap guna men-
dukung aktifitas pembelajaran seperti memperhatikan keadaan siswa dengan menyedi-
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akan bahan ajar dan buku pegangan agar siswa dapat belajar dengan baik, mandiri,
serta tidak hanya mengandalkan catatan dari guru.

2. Bagi Guru

Diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif metode Trachten-
berg ini sebagai alternatif pilihan dalam praktik pembelajaran yang lebih aktif dan efek-
tif. Untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa hendaknya selalu memberikan arahan
dan motivasi untuk memacu semangat dan keberanian dalam kegiatan diskusi maupun
pada tahap-tahap lain yang menjadi bagian dalam model pembelajaran metode Tra-
chtenberg.

3. Bagi Siswa

Pada saat model pembelajaran kooperatif metode Trachtenberg diterapkan, siswa di-
harapkan untuk lebih meningkatkan aktivitas selama proses pembelajaran baik dengan
aktif bekerja sama dalam kelompok maupun keberanian mereka dalam mengemukakan
pendapat, mengajuka pertanyaan, dan menjawab pertanyaan tentang materi ataupun
instruksi yang belum dimengerti.

Dalam pembelajaran kelompok, setiap anggota kelompok hendaknya memahami hak
dan kewajiban masing-masing anggota, sehingga setiap anggota kelompok dapat bertang-
gung jawab baik terhadap kelompoknya maupun terhadap kelasnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapakan dapat mengembangkan ataupun memadukan penerapan model pembela-
jaran kooperatif metode Trachtenberg dengan model pembelajaran yang lain sehingga
lebih efektif dan variatif.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, Quality Of Work Life, dan
Coacing Skills motivasi terhadap prestasi sepak bola tingkat Sekolah Menengah Atas
Yayasan Iba Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawan-
cara dan penyebaran kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Kegiatan Es-
trakulikuler lembaga Yayasan IBA Palembang yang berjumlah 68 orang, sedangkan
sampel diambil 3 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan nilai indeks, dan
pengujian hipotesis menggunakan hitungan manual. Hasil analisis data menyatakan:
1) terdapat pengaruh Quality Of Work Life dan Coacing Skills Terhadap Prestasi
Olahraga; 2)terdapat pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja Coacing Skills;
dan 3) terdapat pengaruh Quality Of Work Life, dan Coacing Skills terhadap Prestasi
olahraga cabor sepak bola. Kata kunci: Quality Of Work Life, Coacing Skills, Ter-
hadap Prestasi Olahraga cabor sepak bola.

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Sekolah, merupakan wadah tempat siswa siswi untuk mencari ilmu, peserta didik meru-
pakan unsur inti kegiatan pendidikan, Mengkaji keterangan yang diperoleh di atas, menun-
jukkan bahwa sebagian pelatih sepak bola belum bekerja secara maksimal. Berdasarkan
latar belakang permasalahan di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti pengaruh Quality
of work life dan coaching skills terhadap prestasi olahrag setudi kasus pada cabang olahraga
sepak bola siswa SMA IBA Palembang. Quality of work life adalah Quality of work life
ditentukan oleh bagaimana pekerja merasakan perannya dalam setiap organisasi. Pelatihan
bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Bahkan, menang adalah komponen yang
sangat kecil untuk pekerjaan. Pelatih yang sukses membantu atlet menikmati kompetisi
dengan orang lain, dan mengembangkan sikap tim pertama. Mereka tidak hanya berpen-
galaman dalam teknik dan keterampilan olahraga mereka, tetapi mereka juga memahami
cara efektif mengajar mereka keterampilan melalui praktik rejimen sesuai usia dan latihan
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keterampilan bangunan. Kemampuan untuk menerapkan dan mengkomunikasikan pelajaran.
Persiapan coaching skills utama untuk berkarir sebagai seorang pelatih sepak bola tentunya
harus mengikuti serangkaian kursus berjenjang dimana disetiap jenjang ada sertifikasi khusus
yang bakal melekat dalam diri seorang calon pelatih sepak bola tersebut.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif

2.2 Jenis Data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memec-
ahkan masalah atau menjawab pertannyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti
secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan
data primer antara lain melalui observasi dan kuisioner (angket).

2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi 68. sampel lembaga yayasan IBA Palembang

2.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel eksogen yaitu: X1 (), X2 quality of work life. Pelatih berlesensi (X2) adalah
Berprestasi Y jutuan akhir prestasi.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner
dan observasi.

2.6 Analisis Data Kuisioner

Untuk mendapatkan gambaran mengenai derajad persepsi responden atas variabel yang
akan diteliti, sebuah nilai indeks dapat dikembangkan. Perumusan untuk menghitung nilai
indeks adalah sebagai berikut :

Nilai Indeks = ((F1x1) + (F2x2) + (F3x3) + (F4x4))/N

2.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis regresi akan dibedakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau
variabel prediktor dan variabel eksogen atau variabel endogen. Formula untuk regresi linear
berganda adalah sebagai berikut.

Y = ao + a1X1 + a2X2(Sudjana, 2009 : 348)
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2.8 Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas Yayasan IBA Kota Palem-
bang

2.8.1 Sejarah Berdirinya IBA Kota Palembang

Maka kemudian, Bapak Bajumi Wahab, sebagai donator tunggal, dibantu kerabat beliau
almarhum dr. M. Isa, almarhum Nasaruddin Nuch dan almarhum Dentjik Wahab, mendirikan
yayasan pendidikan yang diberi nama Yayasan IBA Palembang.

2.8.2 Visi, Misi SMA IBA Palembang

Visi Misi SMA IBA Berprestasi dalam Ilmu (I) Agung dalam Budi (B)Ikhlas dalam
Ama(A)

Misi IBA Efektivitas KBM terukir dan teruji, Menyiapkan lulusan yang sanggup ber-
saing,diperguruan tinggi dan bursa kerja,Keseimbangan IPTEK dan IMTAQ Lulusan, Ter-
buka terdapat pembaharuan pendidikan.

2.9 Keadaan Lingkungan Sekolah

Penulis melakukan penelitian di SMA IBA Palembang, hanya pada jenjang pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA), karena mempunyai kurikulum yang sama, oleh sebab itu
lingkungan sekolah yang diteliti hanya jenjang SMA Iba Palembang saja.

2.9.1 Deskriptif Statistik

Untuk melakukan analisis deskriptif, digunakan analisis nilai indeks, untuk menggam-
barkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. Nilai Indeks = (F1 x
1) + (F2 x 2) + (F3 x 3) + ( F4 x 4))/N.

Variabel Quality Of Work Life diukur melalui 6 dimensi. Perhitungan nilai indeks dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

2.9.2 Nilai Indeks Coaching Skills Latihan Dimensi Kelengkapan

Gambar 1: Nilai Indeks Coaching Skills
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2.10 Proses dan Hasil Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis jalur atau
Path Analysis dengan tahapan berikut.
1. Pengembangan model berbasis teori
Berdasarkan telaah pustaka telah diuraikan dalam Bab II, dikembangkan model penelitian
sebagaimana yang tersaji dalam gambar berikut

Gambar 2: Gambar. korelasi dan regresi antar variabel

Y = aO + a1 X1 + a2 X2

2.11 Pengujian Hipotesis

Variabel X1 terhadap variabel Y H1 :Terdapat H0 : Tidak Hasil r didapatkan dari rumus
sebagai berikut thitung = 1,158 .0,2547 thitung = 4,5465

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Quality of Work Life dan Coaching Skills Terhadap Prestasi
Olahraga

Hal ini diperkuat berdasarkan persepsi para responden terhadap keterampilan pelatih
dalam proses latihan sepak bola berdasarkan hasil dari jawaban responden hasil dari angket
variabel X1 dan variabel X2 dan variabel Y mendapat hasil 2,91Tinggi.

3.2 Pengaruh Fasilitas Latihan Terhadap Prestasi Olahraga Sepak Bolah
SMA IBA Palembang

Menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabiltas ¡ 2,9 dan nilai thitung ¿ ttabel
atau 4,5465 ¿ 2,35 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan
terdapat pengaruh signifikan Quality of work life dan coaching skills terhadap prestasi olahrag
setudi kasus pada cabang olahraga sepak bola siswa SMA IBA Palembang, dapat terbukti.
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3.3 5.3 Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja coaching skills
terhadap prestasi olahraga

Hasil pengujian menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabiltas ¡ 2,9 dan nilai
thitung ¿ ttabel atau 4,546 ¿ 2,35 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang
menyatakan terdapat pengaruh signifikan.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dan V, dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh signifikan Pengaruh Quality of Life dan Coacing Skills terhadap
prestasi dan motivasi olahraga pada cabor sepak bola SMA IBA Palembang.

4.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya kemampuan pelatih sepak bola dalam menghadapi tantangan dari peno-
lakan siswa di lingkungan latihan di SMA IBA, sehingga kebijakan yang dilakukannya
dapat diikuti oleh orang disekitarnya.

2. Perlunya kelengkapan fasilitas latihan sepak bola dengan menyediakan lapangan olahraga
sesuai dengan cabang olahraga yang dilatih, sehingga pelatih sepak bola tidak men-
galami kesulitan dalam menyampaikan materi.

3. Perlunya perencanaan atau menyusun program kegiatan, sehingga dalam latihan sepak
bola dapat menuntaskan program kerjanya.
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Abstrak

Kehidupan masyarakat desa sekarang menjadi perhatian serius pemerintah agar
ketimpangan dengan masyarakat kota tidak terlalu berlebihan. Undang-undang desa
yang sudah disetujui pada tahun 2014, memberikan harapan baru bagi masyarakat
yang hidup di desa untuk memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengatur
dan mengelola desanya. Kondisi tersebut menuntut setiap masyarakat desa untuk
mengerti perubahan dan mengerti cara mengorganisasi diri. Kepemimpinan yang
kuat di desa akan menjadikan masayrakat desa sejahtera. Beberapa gaya kepemimp-
inan perlu dipahami masyarakat dan pemimpin desa untuk pencapaian tujuan di
desa. Kemampuan kepala desa dalam mengayomi masyarakat tentu akan sangat
ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki.

Kata kunci: Undang-Undang Desa, Kewenangan Desa dan kepemimpinan Desa

1 PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang Republik Indonesia
nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-udang tersebut menurut penilaian atau pandangan
banyak pihak akan memberikan dampak positif bagi desa. Karena dalam undang-undang
tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelolah
atau melaksanakan pemerintahannya berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

3. Tertib kepentingan umum;

4. Keterbukaan;

5. Proporsionalitas;

6. Profesionalitas;

7. Akuntabilitas;

8. Efektivitas dan efisiensi;
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9. Kearifan lokal;

10. Keberagaman;

11. Partisipatif.

Pemerintah desa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah kepala desa atau
sebutan lain yang dibantu dengan perangkat-perangkatnya. Berdasarkan hal di atas pengelo-
laan desa ke depanya akan bersandarkan kepada kemampuan kepala desa dan perangkatnya.
Kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam memimpin masyarakat dan mengelola
sumberdaya desanya akan membuat desa akan lebih maju dan sejahtera.

Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang desa tersebut di atas tentu akan men-
jadi tantangan baru bagi desa. Terutama desa yang selama ini hanya mengandalkan pihak
luar dalam melaksanakan pembangunan atau kepemimpinan yang masih berdasarkan kondi-
sional semata tentu akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun kepala Desa berwenang (UU Desa no 6 Tahun 2013):

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

4. Menetapkan Peraturan Desa;

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Membina kehidupan masyarakat Desa;

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar men-
capai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Dengan besarnya wewenang kepala desa maka pemerintah perlu mempersiapkan kepala
desa dengan kemampuan untuk memimpin organisasinya. Kemampuan kepala desa untuk
memimpin organisasi desanya akan dipengaruhi kemampuan individu dan bantuan perangkat-
nya serta masyarakat desanya.

2 PEMBAHASAN

2.1 KEPEMIMPINAN (Leadership)

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab
prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan
manusia. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang
masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan.

2.2 Pengertian Kepemimpinan Menurut Para ahli

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu
kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada
kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan
yang diinginkan kelompok.

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk domi-
nasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang
lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki
keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpnan merupakan kemam-
puan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah
laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang
diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diam-
bil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab
dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya
melaksanakan tugas yang telah diberikan.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang
secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan
bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin
memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire

Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawa-
hannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.
Berdasarkan tiga gaya kepemimpinan di atas, maka seorang kepala desa tantunya harus
mengerti betul kapan gaya kepemimpinan tersebut dipergunakan. Karena menurut
Gillies (1994) tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan
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yang selalu tepat untuk semua situasi. Artinya seorang kepala desa harus mengetahui
ilmu gaya kepemimpinan seperti di atas karena setiap kondisi akan membutuhkan gaya
yang berbeda pada setiap permasalahan dan kasus yang dihadapi.

3 PENGEMBANGANKEPEMIMPINANDALAMORGANISASI DESA

Definisi pengembangan kepemimpinan (leadership development) adalah perluasan kap-
asitas sesorang untuk menjadi efektif dalam peran dan proses kepemimpinan. Peran dan
proses kepemimpinan merupakan peran dan proses yang memungkinkan kelompok orang da-
pat bekerja bersama dengan cara yang produktif dan bermanfaat. Menurut Mulyono Prabowo
dalam Kepemimpinan Dalam Manajemen Berbasis Sekolah ada tiga hal penting dalam defin-
isi pengembangan kepemimpinan ini, yaitu:

1. Pengembangan kepemimpinan diarahkan pada pengembangan kapasitas inividu, atau
tujuan utamanya adalah kapasitas individu

2. Apa yang membuat seseorang efektif dalam peran dan proses kepimimpinan. Setiap
orang dalam kehidupaannya harus mengambil peran dan berpartisipasi dalam proses
kepemimpinan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam masyarakat seki-
tarnya, oragnisasi dimana mereka bekerja, kelompok professional dimana mereka diakui
keberadaannya, tetangga dimana mereka bermasyarakat, dan seterusnya.

3. Individu dapat memperluas kapasitas kepemimpinannya. Kuncinya adalah bahwa se-
tiap orang bisa belajar, tumbuh dan berubah (Cynthia D. McCauley, Russ . Moxley,
Ellen Van Velsor, 1998:4)

Banyak yang berpendapat bahwa sebuah organisasi akan efektif, apabila dikelola den-
gan manajemen yang baik. Namun sesungguhnya faktor yang paling berpengaruh dalam
organisasi adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan un-
tuk memimpin. Sehingga dengan kemampuannya tersebut mampu menempatkan semua
perangkat organisasi dalam setiap fungsi terutama untuk mencapai tujuannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka
seluruh institusi yang berkaitan dengan UU tersebut otomatis harus melaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang termaktub di dalamnya. Sesuai dengan amanat UU tersebut, maka
paradigma seorang kepala desa dari seorang bos berubah menjadi seorang pemimpin yang
tentunya harus bekerja sama dengan perangkat lain dan masyarakat.

4 KESIMPULAN

Ilmu kepemimpinan dalam desa harus diberikan kepada setiap calon kepala desa atau
seluruh masayrakat desa. Hal tersebut untuk menyikapi berlakunya undang-undang desa
tahun 2014, yang memberikan peran yang luas kepada masyarakat untuk mengatur desanya
dan mengelola anggaran yang ada di desa dengan memberikan peran yang kecil kepada pihak
luar.

Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa akan sangat bergantung
dalam kepemimpinan organisasi desa yang termasuk didalamnya adalah perangkat desa dan
masyarakat desa. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan dengan gaya kepemimp-
inan yang berbeda, namun kondisi akan menuntut seorang pemimpin yang bijak untuk
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berusaha merubah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang berbeda. Peruba-
han paradigma kepemimpinan di desa, di satu sisi memberikan keleluasaan pada kepala desa
melakukan keinginan desa dalam mengatur dirinya sendiri, di lain sisi ada bentuk partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan desanya juga semakin luas, kontrol masyarakat semakin
tinggi.

Undang-undang desa tahun 2014 menuntut kepemimpinan yang mampu mengarahkan
serta mewujudkan visi menjadi misi bersama yang fleksible. Kepala desa diharapkan mampu
berperan sebagai aktor yang memimpin demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Na-
mun, keberhasilan dapat tercapai dengan baik apabila didukung partisipasi perangkat desa
dan masyarakat desa. Kepala desa, Perangkat desa dan masyarakat desa terpanggil untuk
bersama-sama membangun desa.SEMOGA !
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1 PENDAHULUAN

1.1 Hakikat Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu
hal. Dorongan yang kita dapat itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu dari diri
kita sendiri atau pun dari hal atau orang lain. Dorongan yang kita sebut motivasi itu
juga yang menjadi suatu sumber tenaga dalam kita mengerjakan suatu hal agar kita
mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan
dapat berbentuk negatif ataupun positif meskipun motivasi kita semua awalnya baik.

Motivasi ada banyak jenisnya antara lain motivasi belajar, motivasi berprestasi,
motivasi agresi, motivasi berafiliasi, dll. Dalam hal ini motivasi berprestasi yang akan
menjadi topik utamanya. Hal itu dikarenakan motivasi inilah yang sangat umum di
masyarakat. Motivasi berprestasi merupakan konsep yang dikembangkan pertama kali
oleh Alexander Murray dengan istilah need for achievement (Petri, 1981). Selanjut-
nya McClelland dan Atkinson melanjutkannya dengan penelitian tentang hal tersebut
dalam bentuk konsep teoritik tentang motivasi berprestasi (Buck, 1988).

Martaniah (1979) memberi pengertian tentang motivasi berprestasi sebagai motif
yang mendorong indivivu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan. Ukuran keung-
gulan ini dapat menggunakan dirinya sendiri, orang lain dan dapat pula kesempurnaan
tugas.

Pengertian-pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa motivasi berprestasi
merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu untuk mencapai suatu nilai kesuk-
sesan. Dimana nilai kesuksesan tersebut mengacu pada perbedaannya dengan suatu ke-
berhasilan atas penyelesaian masalah yang pernah diraih oleh individu maupun berupa
keberhasilan individu lain yang dianggap mengandung suatu nilai kehormatan.

1.2 Komponen Motivasi Berprestasi

Motivasi berprestasi terdiri atas dorongan-dorongan dari dalam individu untuk
dapat mencapai tujuan dan bertahan ketika menghadapi rintangan. Weiner (1972)
mengemukakan bahwa motivasi berprestasi terdiri atas empat komponen. Pertama;
Menyukai aktivitas yang prestatif dan mengaitkan keberhasilan dengan kemampuan
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dan usaha keras. Individu akan merasa puas dan bangga atas keberhasilannya se-
hingga akan berusaha keras untuk meningkatkan segala kemungkinan untk berprestasi.
Ketika mengerjakan tugas ia lebih didorong oleh harapan untuk sukses daripada untuk
menghindari gagal (Heckhausen, 1967).

Kedua : Beranggapan bahwa kegagalan disebabkan oleh kurangnya usaha. Individu
dengan motivasi berprestasi tinggi akan merasa marah pada diri sendiri dan merasa
menyesal apabila prestasi yang dicapai tidak sebaik apa yang diharapkan, karena ia
seharusnya dapat mencapai prestasi yang tinggi kalau ia berusaha lebih keras lagi
(Madina, 1998). Ketiga : Selalu menampilkan perasaan suka bekerja keras dibanding
individu lain yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. Hal ini menjadikan ke-
tangguhan individu dalam menjalankan tugas. Ia akan memelihara kualitas kerja yang
tinggi untuk menyelesaikan tugas dengn sukses, untuk dapat mencapai prestasi terbaik
yang dapat diraihnya dan mengungguli orang lain (Heckhausen, 1967).

Keempat: Mempunyai satu pertimbangan dalam memilih tugas dengan tingkat
kesulitan sedang, yaitu tugas yang tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sukar.
Hal ini dikarenakan orientasi motivasi berprestasi adalah adanya kesuksesan sebagai
nilai prestasi, sehingga tugas yang terlalu mudah tidak bernilai tantangan dan tugas
yang terlalu sulit akan sedikit memberikan kemungkinan untuk berhasil.

1.3 Tujuan Pemberian Motivasi

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya

11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.
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2 PEMBAHASAN

2.1 Motivasi Menurut Para Ahli

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang
yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau
dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya
semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya
motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar
diri kita. Sementara motivasi dari dalam ialah motivasinya muncul dari inisiatif diri
kita.

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghin-
dari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi kenikmatan maupun
motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan uang supaya kita tidak hidup
sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk menghindari rasa sakit.
Sebaliknya ada orang yang mengejar uang karena ingin menikmati hidup, maka uang
sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan.

• Menurut Walgito (2002):

Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau tomove yang
berarti kekuatan dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (driving
force). Motif sebagai pendorong tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dengan
faktor lain yang disebut dengan motivasi.Menurut Caplin (1993) motif adalah
suatau keadaan ketegangan didalam individu yang membangkitkan, Memelihara
dan mengarahkan tingkah laku menuju pada tujuan atau sasaran. Motif juga
dapat diartikan sebagai tujuan jiwa yang mendorong individu untuk melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi
disekitarnya (Woodworth dan Marques dalam Mustaqim, 1991).Sedangkan menu-
rut Koontz dalam Moekjizat (1984) motif adalah suatu keadaan dari dalam
yang memberi kekuatan, yang menggiatkan atau menggerakkan, dan yang men-
garahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan-tujuan tertentu.

• Menurut Gunarsa (2003):

Terdapat dua motif dasar yang menggerakkan perilaku seseorang, yaitu motif
biologis yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan
motif sosial yang berhubungan dengan kebutuhan sosial. Sementara Maslow A.H.
menggolongkan tingkat motif menjadi enam, yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan
rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan seks, kebutuhan akan harga
diri dan kebutuhan aktualisasi diri (dalam Mahmud, 1990).

Terlepas dari beberapa definisi tentang motif diatas, tentu kita dapat menarik
suatu kesimpulan bahwa motif adalah suatu dorongan dari dalam diri individu
yang mengarahkan pada suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu pula.
Sementara itu motivasi didefinisikan oleh MC. DOnald (dalam Hamalik, 1992)
sebagai suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan
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timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurutnya terdapat tiga
unsur yang berkaitan dengan motivasi yaitu:

1. Motif dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi, misalnya adanya
perubahan dalam sistem pencernaan akan menimbulkan motif lapar.

2. Motif ditandai dengan timbulnya perasaan (afectif arousal), misalnya karena
amin tertarik dengan tema diskusi yang sedang diikuti, maka dia akan
bertanya.

3. Motif ditandai oleh reaksi-rekasi untuk mencapai tujuan.

• Menurut Terry (dalam Moekjizat, 1984): Motivasi adalah keinginan didalam diri
individu yang mendorong individu untuk bertsindak.latihan atau kegiatan lainnya
yang menimbulkan suatu perubahan secara kognitif,afektif dan psikomotorik pada
individu yang bersangkutan.

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya defenisi
di atas mempunyai pengertian yang sama, yaitu semuanya mengandung unsur
dorongan dan keinginan.

2.2 Teori-Teori Motivasi

2.2.1 Teori motivasi kebutuhan : Abrahan H. Maslow

Teori ini lebih dikenal dengan teori hierarchi kebutuhan. Perilaku individu menurut
teori ini akan ditentukan oleh kebutuhan yang paling kuat.

Menurut abraham maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk
tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang
tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat.
Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi.

Kebutuhan maslow harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemu-
dian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu
tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di
bawahnya. Lima (5) kebutuhan dasar maslow - disusun berdasarkan kebutuhan yang
paling penting hingga yang tidak terlalu krusial :

1. Kebutuhan fisiologis Contohnya adalah : sandang / pakaian, pangan / makanan,
papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil,
bernafas, dan lain sebagainya.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan Contohnya adalah : bebas dari penja-
jahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain
sebagainya.

3. Kebutuhan sosial Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebu-
tuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
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4. Kebutuhan penghargaan Contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan
banyak lagi lainnya.

5. Kebutuhan aktualisasi diri Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak
sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan
manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan
ini, perlu ditekankan bahwa :

Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di
waktu yang akan datang.

Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser
dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya.

Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya su-
atu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan
kebutuhan itu.

2.2.2 Teori Kebutuhan Berprestasi : McClelland

McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Need
for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai den-
gan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh
Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan : Melak-
sanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Menguasai, memanipulasi, atau
mengorganisasi obyek-obyek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal terse-
but secepat mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Men-
gatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi. Mencapai performa puncak untuk
diri sendiri. Mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. Meningkatkan ke-
mampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil.

Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high achievers)
memiliki tiga ciri umum yaitu :

1. Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan mod-
erat

2. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka
sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya,

3. Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, diband-
ingkan dengan mereka yang berprestasi rendah.

Manusia pada hakekatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas ke-
mampuan orang lain. Seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk berprestasi jika
ia mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu karya yang berprestasi lebih baik
dari pada prestasi orang lain.

Menurut teori ini kebutuhan manusia ada tiga, yaitu :.
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• Kebutuhan akan kekuasaan

• Kebutuhan akan berafiliasi

• Kebutuhan akan berprestasi

Apabila kebutuhannya telah mendesak, maka kebutuhan itu akan termotivasi un-
tuk memenuhinya. Jika kebutuhan akan kekuasaan makin tinggi, maka orang akan
berusaha untuk bersikap senang memberi perhatian untuk mempengaruhi dan men-
gendalikan orang lain, mencari posisi pimpinan, berusaha tampil berbicara dimuka
umum, dsb.

Jika kebutuhan akan afiliasi mendesak, maka orang akan bersikap dan bertindak
untuk membentuk orang lain yang membutuhkan, berusaha membina hubungan yang
menyenangkan dan saling pengertian.

Jika kebutuhan akan berprestasi makin tinggi, maka orang akan berusaha mene-
tapkan suatu tujuan yang penuh tantangan namun masih mungkin dicapai, melakukan
pendekatan yang realistis terhadap resiko, bertanggung jawab atas penyelesaiannya.
Menurut mcclelland, perbedaan dalam kebutuhan untuk berprestasi sudah tampak
sejak anak lima tahun. Hal ini sangat erat hubungan dengan kehidupan keluarga,
terutama dalam pengaruh itu ketika si anak menginjak usia delapan sampai sepuluh
tahun. Para ibu dari anak yang berusia delapa tahun, dengan kebutuhan prestasi
yang tinggi, dapat mengharapkan anak-anaknya memiliki perilaku berdasarkan keper-
cayaan pada dirinya sendiri, misalnya dalam hal mencoba dengan sekuat tenaga untuk
mencapai keinginannya, berusaha keras dalam persaingan, atau mempunyai kebera-
nian untuk keliling kota. Anak-anak itu sudah dapat membuat keputusan-keputusan
penting. Dalam batas tertentu, dorongan atau kebutuhan berprestasi adalah sesuatu
yang ada dan dibawa dari lahir. Namun, dipihak lain, kebutuhan untuk berprestasi
ternyata, dalam banyak hal, adalah sesuatu yang ditumbuhkan, dikembangkan, hasil
dari mempelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Adapun lingkungan pergaulan,
dan masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan untuk berprestasi, menurut mcclelland, adalah suatu daya dalam mental
manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif,
dan lebih efisien daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Ini disebabkan
oleh virus mental. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam kehidupan psikis
manusia, ada daya yang mampu mendorongnya ke arah suatu kegiatan yang hebat
sehingga, dengan daya tersebut, ia dapat mencapai kemajuan yang teramat cepat.
Daya pedorong tersebut dinamakan virus mental, karena apabila berjangkit di dalam
jiwa manusia, daya tersebut akan berkembang biak dengan cepat, dengan kata lain,
daya tersebut akan meluas dan menimbulkkan dampak dalam kehidupan.

2.2.3 Teori Clyton Alderfer (Teori ERG)

Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG . Akronim ERG dalam teori Alderfer
merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E = Existence (kebutuhan
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akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhanuntuk berhubungan dengan pihak lain,
dan G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan).

Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama,
secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan
oleh Maslow dan Alderfer. Karena Existence dapat dikatakan identik dengan hierarki
pertama dan kedua dalam teori Maslow; Relatedness senada dengan hierarki kebu-
tuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan Growth mengandung makna
sama dengan self actualization menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan
bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak.
Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa :

• Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan
untuk memuaskannya;

• Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apa-
bila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan;

• Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi,
semakin besar keinginan untuk memuasakan kebutuhan yang lebih mendasar.

Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia.
Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada
kondisi obyektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada
hal-hal yang mungkin dicapainya.

2.2.4 Teori Herzberg (Teori Dua Faktor)

Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pema-
haman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan Model Dua
Faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan.
Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong
berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedan-
gkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor
yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan
perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.

Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah
pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam
karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan
mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu
dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeli-
aan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam
organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam
memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor
mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat
intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik.
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2.2.5 Teori Keadilan

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghi-
langkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan
imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa
imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu : Seo-
rang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau Mengurangi intensitas
usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan
empat hal sebagai pembanding, yaitu :

1. Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan
kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan dan pengala-
mannya

2. Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi dan sifat
pekerjaannnya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri

3. Imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama
serta melakukan kegiatan sejenis

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan
yang merupakan hak para pegawai.

Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa para peja-
bat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada jangan sampai persepsi
ketidakadilan timbul, apalagi meluas di kalangan para pegawai. Apabila sampai ter-
jadi maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi organisasi, seperti ketidakpuasan,
tingkat kemangkiran yang tinggi, sering terjadinya kecelakaan dalam penyelesaian tu-
gas, seringnya para pegawai berbuat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan masing-
masing, pemogokan atau bahkan perpindahan pegawai ke organisasi lain.

2.2.6 Teori penetapan tujuan (goal setting theory)

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam
mekanisme motivasional yakni :

1. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian

2. Tujuan-tujuan mengatur upaya

3. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi

4. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan.
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2.2.7 Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan )

Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul Work And Motivation mengeten-
gahkan suatu teori yang disebutnya sebagai Teori Harapan. Menurut teori ini, motivasi
merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang
bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu.
Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka
untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Diny-
atakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang
menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang
bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu.
Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya
untuk berupaya akan menjadi rendah.

Di kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia teori hara-
pan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan tentang pentingnya bagian
kepegawaian membantu para pegawai dalam menentukan hal-hal yang diinginkannya
serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan keinginannnya itu.
Penekanan ini dianggap penting karena pengalaman menunjukkan bahwa para pegawai
tidak selalu mengetahui secara pasti apa yang diinginkannya, apalagi cara untuk mem-
perolehnya.

2.2.8 Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku

Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan
sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan
persepsi orang yang bersangkutan berarti sifatnya sangat subyektif. Perilakunya pun
ditentukan oleh persepsi tersebut. Sebenarnya dalam kehidupan organisasional disadari
dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekwensi ek-
strernal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseo-
rang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah
apaya yang dikenal dengan hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cen-
derung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekwensi yang menguntungkan
dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengibatkan perilaku yang mengakibatkan tim-
bulnya konsekwensi yang merugikan.

Contoh yang sangat sederhana ialah seorang juru tik yang mampu menyelesaikan
tugasnya dengan baik dalam waktu singkat. Juru tik tersebut mendapat pujian dari
atasannya. Pujian tersebut berakibat pada kenaikan gaji yang dipercepat. Karena juru
tik tersebut menyenangi konsekwensi perilakunya itu, ia lalu terdorong bukan hanya
bekerja lebih tekun dan lebih teliti, akan tetapi bahkan berusaha meningkatkan keter-
ampilannya, misalnya dengan belajar menggunakan komputer sehingga kemampuannya
semakin bertambah, yang pada gilirannya diharapkan mempunyai konsekwensi positif
lagi di kemudian hari.

Contoh sebaliknya ialah seorang pegawai yang datang terlambat berulangkali men-
dapat teguran dari atasannya, mungkin disertai ancaman akan dikenakan sanksi in-
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disipliner. Teguran dan kemungkinan dikenakan sanksi sebagi konsekwensi negative
perilaku pegawai tersebut berakibat pada modifikasi perilakunya, yaitu datang tepat
pada waktunya di tempat tugas. Penting untuk diperhatikan bahwa agar cara-cara
yang digunakan untuk modifikasi perilaku tetap memperhitungkan harkat dan marta-
bat manusia yang harus selalu diakui dan dihormati, cara-cara tersebut ditempuh den-
gan gaya yang manusiawi pula.

2.2.9 Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi

Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sem-
purna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, para ilmuwan
terus menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam
arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tam-
paknya terdapat kesepakan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa
yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang indi-
vidu.

Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal
adalah :

1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri

2. Harga diri

3. Harapan pribadi

4. Kebutuhaan

5. Keinginan

6. Kepuasan kerja

7. Prestasi kerja yang dihasilkan.

Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang, antara lain ialah :

1. Jenis dan sifat pekerjaan

2. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung

3. Organisasi tempat bekerja

4. Situasi lingkungan pada umumnya

5. Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.
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3 KESIMPULAN

Motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal.
Dorongan yang kita dapat itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu dari diri kita
sendiri atau pun dari hal atau orang lain.

Motivasi seorang individu juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang
bersifat internal maupun eksternal. termasuk pada faktor internal adalah persepsi
seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhaan, keinginan,
kepuasan kerja,prestasi kerja yang dihasilkan. sedangkan faktor eksternal mempen-
garuhi motivasi seseorang, antara lain ialah jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja
dimana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, lingkungan pada umumnya,
sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.



Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Managemen
Palembang-Indonesia, 23 Agustus 2014

GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA ANGGOTA MAJELIS HURIA KRISTEN

BATAK PROTESTAN (HKBP) DI PLAJU-PALEMBANG

Pitro Hutasoit,Dedi Rianto Rahadi ,Lin Yan Syah

Magister Managemen
Universitas Bina Darma

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstrak

Kepemimpinan menentukan maju mundurnya organisasi, karena sifat dan kareak-
ternya berbeda-beda dalam memberikan motivasi pada bawahannya. Gaya kepemimp-
inan dan motivasi dapat dilakukan bersama-sama agar kinerja anggota Majelis op-
timal mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
menganalisi sampel yang ada dikuisioner pada populasi 52 anggota Majelis HKBP
Resort Plaju. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan memastikan kevalidan data,
serta analisis data dengan uji regresi dan korelasi dibantu SPSS. Hasil membuk-
tikan, gaya kemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja majelis, namun
motivasi tidak berpengaruh signifikan pada kinerja majelis pada sigma 0,204 ¿ 0,005,
pada pernyataan point-4, saya sering dan ingin selalu mendapat penghargaan atas
pekerjaan yang saya lakukan. Tapi pada penyatan yang lain Motivasi signifikan
bersama-sama dengan gaya kepemimpinan meningkatkan kinerja anggota majelis.
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja

1 PENDAHULUAN

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, karakter, kepuasan kerja, keamanan, kual-
itas kehidupan kerja dan tingkat prestasi bawahan dalam suatu organisasi. Organisasi
HKBP Plaju, yang berkedudukan di Plaju- Palembang, memiliki anggota majelis se-
bagai pekerja gereja yang harus diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar optimal
melayani umat mencapai tujuan organisasi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan-
nya melalui pelatihan, training kepemimpinan,namun hasilnya belum optimal. Masalah
dapat terjadi didalam organisasi HKBP, saat ada periodesasi kepemimpinan, sebab
setiap pemimpin memiliki perilaku dan gaya yang berbeda-beda memimpin dan mem-
otivasi para bawahan, majelis dan umat untuk mencapai tujuan organisasi. Respons
para bawahan dan majelis serta umatpun juga berbeda-beda.

2 LANDASAN TEORI DAN HOPOTESIS

2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Hill dan Caroll (1997) adalah kemampuan mendorong se-
jumlah orang agar bekerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terarah pada
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Table 1: Skala Likert
Jawaban Skor

Sangat setuju 5

Pertanyaan Setuju 4

Kuesioner Netral 3

Tidak setuju 2

Sangat tidak setuju 1

tujuan bersama. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan dimana pemimpin
telah memiliki suatu program yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau
kepribadian, melalui cara dan gaya tertentu dalam kekuatan dinamika yang mendorong,
memotivasi dan mengkoordinasikannya pada bawahan untuk mencapai tujuan organ-
isasi yang telah ditetapkan.

2.2 Motivasi

Motivasi menurut Hasibuan (2000:142) adalah pemberian daya penggerak yang
menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerjasama, secara efektif dan
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasan. Motivasi se-
bagai faktor yang mempengaruhi semangat dari dalam diri atau luar diri karyawan
untuk berperan aktif dalam peningkatan kinerjanya mencapai tujuan organisasi.

2.3 Kinerja

Pada dasarnya kikerja yang handal harus lahir dari dalam diri karyawan dan sadar
bahwa kerjanya menguntungkan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidupnya melalui
organisasi sehingga dia bekerja jujur, benar dan bersemangat mencapai tujuan organ-
isasi.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Plaju.
Kecamatan Plaju, Kota Palembang. Penulis mengumpulkan data sampel dengan meng-
gunakan, pertama, data primer, sumbernya adalah seluruh anggota majelis yang ada di
HKBP Resor Plaju jumlahnya 56 orang, yang diambil langsung dengan menggunakan
kuesioner. Kedua, data sekunder, adalah dokumen data pekerja majelis di HKBP
Resort Plaju.

3.1 Teknik Pengumpulan data

Untuk mengetahui kinerja anggota majelis yang diuji , maka digunakan dasar skor
adalah Skala Likert.

terhadap variabel bebas (Independent Variable; Gaya Kepemimpinan (X 1),dan
Motivasi (X 2)) dan Variabel terikat (Dependent Variable: Kinerja Majelis (Y)).
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Gambar 1: Kaitan antar variabel

Table 2: Uji Realibilitas

Variabel Cronbach’s Alpha

Kinerja Majelis 0, 874

Gaya Kepemimpinan 0, 860

Motivasi 0, 907

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas Adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner sebagai indikator dari
variabel atau konstruk. Dikatakan Kuesioner reliable/handal jika jawaban seseorang
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005).
Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja
dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha (). Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha ¿ 0.60 maka diperoleh semua
variabel reablevalid atau handal seperti tabel 2.1.

4.2 Uji Validitas

Uji Validitas adalah Mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner, dengan meng-
gunakan beberapa butir pertanyaan yang dapat secara tepat mengungkapkan variabel
yang diukur. Dengan mengkorelasikan skor butir pertanyaan dengan total skor vari-
abel.

Ho : Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk.
Ha : Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk.
Membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, tingkat signifikansi 5% dari degree of
freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung ¿ r tabel,
maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, jika r hitung ¡ r tabel, per-
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Table 3: Examples of writing table

Kinerja Majelis (Y) Gaya Kepemimpinan ( X1) Motivasi (X2)

,609 ,799 ,608

,629 ,743 ,608

,711 ,716 ,849

,685 ,749 ,843

,635 ,732

,799 ,810

Table 4: Examples of writing table

Tabel 2.3. Data Statistik Uji Anova/F-test

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5,173 2 2,587 67,028 ,000b

Residual 1,042 27 ,039

Total 6,215 29

tanyaan/indikator dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2005).maka diperoleh semua vari-
abel reablevalid atau handal karena Jika r hitung ¿ r tabel, seperti tabel 2.2.

4.3 Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F/Anova)

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi pengaruh variabel-variabel
independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen mempunyai
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kin-
erja Majelis. Dasar pengambilan keputusannya menggunakan angka probabilitas sig-
nifikansi, yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Dari tabel 2.3. tersebut diperoleh hasil secara bersama-sama Variabel Gaya Kepemimp-
inan (X 1) dan Variabel Motivasi (X 2) terhadap Kinerja (Y) Sum of Square bahwa
0, 625 > 0, 05 maka tingkat siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen

4.4 Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel (X1) terhadap
Y, dan (X2) terhadap Y. Variabel X1, X2, (gaya kepemimpinan, dan motivasi) benar-
benar berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja anggota majelis) secara terpisah atau
parsial.
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Table 5: Examples of writing table

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,811 ,307 2,645 ,013

GAYA KEPEMIMPINAN ,686 ,113 ,775 6,062 ,000

MOTIVASI ,147 ,113 ,167 1,303 ,204

Dari tabel tersebut Diperlihatkan bahwa,

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja majelis dimana nilai sigma 0,000 0,000 dan

2. Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja majelis dimana nilai sigma 0,204 ¿ 0,005

Table 6: Hasil Uji Realibilitas Sumber hasil data olahan 2014

Variabel Cronbach’s Alpha

Kinerja Majelis 0, 874

Gaya Kepemimpinan 0, 860

Motivasi 0, 907

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0, 05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0, 05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

4.5 Analisas Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas yang dilakukan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator
dari variabel atau konstruk. Kuesioner jawaban seseorang terhadap pernyataan yang
reliable atau handal, yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, karena pen-
gukuran reliabilitas telah dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja
dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha ().

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable karena memberikan nilai Cronbach
Alpha ¿ 0.60, maka diperoleh semua variabel Kinerja majelis, Gaya Kepemimpinan
dan Motivasi reablevalid.

4.6 Abalisas Hasil Corrected Item-Total Correlation

Gaya Kepemimpinan (X 1), Motivasi (X 2) terhadap Kinerja Majelis (Y)

5 KESIMPULAN

Keseluruhan hasil amalisis data penelitian disimpulkan sebagai berikut:
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Table 7: Uji Validitas Kepemimpinan, motivasi dan kinerja.

Variabel Corrected Item-Total Correlation

,609

,629

Kinerja Majelis (Y) ,711

,685

,635

,799

,0656

0,743

Gaya Kepemimpinan ( 0,716

) 0,749

0,608

0,608

0,849

Motivasi ( 0,843

) 0,732

0,810

1. Berdasrkan hasil dari variabel independen dimana nilai sigma 0, 0000, 000 maka
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan bahwa Gaya Kepemimpinan (X 1)
berpengaruh signifikan terhadap kinerja angota Majelis (Y). Gaya Kepemimp-
inan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggota majelis, dari perhitun-
gan corrected Item-Total Correlation > 0, 3. Gaya kepemimpinan pada dasarnya
menekankan agar menghargai tujuan sehingga nantinya para individu akan memi-
liki keyakinan bahwa kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja organisasi.

2. Dari hasil hipotesis pada butir pernyataan no 4, yaitu, Saya sering dan ingin se-
lalu mendapat penghargaan atas pekerjaan yang saya lakukan, ditemukan bahwa
variabel Motivasi (X 2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja majelis
dimana nilai sigma 0, 204 > 0, 005. Hal itu disebabkan latarbelakang budaya,
pendidikan, dan umur yang telah tumbuh motivasi bekerja dari dalam dirinya.
Pada persamaan Y = 0, 81+0, (X1)+0, 147(X2). Namun pada Pertanyaan point
1,2,3,5 motivasi sangat signifikan terhadap kinerja karena nilai t hitung ¿ t (tabel
)yaitu 1,303 ¿ 1, dan sigma 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,13.

3. Hasil pengujian hipotesis dari seluruh variabel yang diuji telah membuktikan ter-
dapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, motivasi secara bersama-sama ter-
gadap kinerja anggota majelis, bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari perhitungan yang telah
dilakukan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,686 dan nilai t (hitung ) sebesar
6,062 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05 gaya
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kepemimpinan, dan motivasi benar-benar berpengaruh terhadap kinerja anggota
majelis secara terpisah atau parsial terhadap kinerja anggota majelis Huria Kris-
ten Batak Protestan(HKBP) Resort Plaju.

5.1 SARAN

Sebagai saran dari penelitian ini terhadap HKBP Plaju beserta pihak-pihak terhait
dalam melaksanakan atau menerapkan program dalam mencapai tujuan organisasi se-
bagai berikut :

1. Pimpinan harus lebih meningkatkan komunikasinya dalam memberikan pimpinan
terhadap bawahannya dan memberikan teladan bagi bawahannya yang memiliki
karakter yang berbeda-beda agar kinerjanya meningkat sesuai harapan organisasi.

2. Dalam meningkatkatkan kualita kinerja majelis, perlu diadakan peningkatan mutu
Sumber Daya Manusianya (SDM) karena gaya kepemimpinan dan motivasi secara
signifikan sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja majelis yang beretika
dan bermoral.

3. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimban-
gan dalam membuat kebijakan dan penataan anggota majelis serta memberikan
penghargaan (reward) dan hukuman (punishmend) yang tegas.

4. Bahan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian lanjutan den-
gan menambah variabel-bariabelnya
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Abstrak

ABSTRAK. Kepuasan guru ditandai dengan munculnya rasa puas dan terselesainya
tugas-tugas yang menjadi tangung jawab guru tersebut secara tepat waktu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan sikap kepala seko-
lah terhadap kepuasan kerja guru. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bu-
lan di bulan Mei sampai agustus. Metode yang digunakan adalah survey dengan pop-
ulasi penelitian adalah guru-guru SMA Puspita Air Kumbang. Data yang diperoleh
dengan bantuan seperangkat istrument yang berbentuk kuesioner sebanyak 31 buah.
Pada setiap variabel yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1), sikap kepala
sekolah (X2), dan kepuasan kerja guru variabel (Y). Masing-masing variabel diuji
vadilitas dengan r-corelation dan pengujian raliabilitas dengan teknik. Hasil peneli-
tian menunjukkan bahwa (1) gaya kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kepala
sekolah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru
SMA Puspita Air Kumbang. (2) gaya kepemimpinan kepala sekolah secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru SMA Puspita Air Kumbang.
(3) sikap kepala sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja guru SMA Puspita Air Kumbang.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Sikap Kepala Sekolah, Kepuasan Kerja

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Hakekat Kepemimpinan
Menurut Robbin (2006:6) Kepemimpinan merupakan kemampuan memotivasi karyawan,
mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau
menyelesaikan konflik di antara anggotanya. Kepemimpinan merupakan proses mem-
pengaruhi dalam menentukan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai
tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
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2. Teori Kepemimpinan
Dalam perkembangannya, studi tentang kepemimpinan berkembang sejalan dengan
kemajuan zaman yang dikategorikan Yukl (2005:12) menjadi lima pendekatan yaitu :
(1) pendekatan ciri, (2) pendekatan perilaku; (3) pendekatan kekuatan pengaruh; (4)
pendekaan situasional; dan (5) pendekatan integrativerisma. (Ivancevich, 2008:214)

3. Gaya Kepemimpinan
Menurut Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan
pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menye-
butkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-
tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004:29).

4. Kepala Sekolah
Kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas-tugas, dan yang menen-
tukan irama bagi sekolah mereka

5. Sikap Kepala Sekolah
Menurut Walgito (2001:115116), sikap yang ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh
faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta faktor eksternal, yaitu berupa
situasi yang dihadapi individu, norma norma, dan berbagai hambatan maupun doron-
gan yang ada dalam masyarakat.

6. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja seseorang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan. Orang bekerja
didorong dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Kaitannya dengan kepuasan
kerja guru sangat erat dengan unjuk kerja guru itu sendir

7. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah ditetapkan, maka dirumuskan hipotesis seba-
gai berikut:

(a) Diduga terdapat pengaruh yang segnifikan antara gaya kepemimpinan kepala
sekolah terhadap kepuasan kerja guru.

(b) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap kepala sekolah terhadap
kepuasan kerja guru.

(c) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala seko-
lah dan sikap kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja guru.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SMA Puspita Air Kumbang. Penelitian ini akan dilakukan
selama empat bulan, mulai dari mei sampai bulan agustus 2014.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan skoring.
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2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan guru SMA Puspita Air Kumbang Tahun
Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 31 guru orang.

2. Seluruh populasi guru di SMA Puspita Air Kumbang Dijadikan sampel.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengunakan tiga data yang akan dikumpulkan, yaitu data gaya
kepemimpinan kepala sekolah, sikap kepala sekolah, kepuasan kerja guru mengunakan metode
kuesioner dengan SkalaLikert

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap deskrisi data, tahap uji per-
syaratan analisis, dan tahap pengujian hipotesis.

1. Tahap Deskripsi Data
Deskripsi data dilakukan dengan menggunakan program computer SPSS

2. . Tahap Uji Persyaratan Analisis
Uji persyaratan analisis yang akan dilakuakan adalah uji normalitas dan uji homogeni-
tas. Uji normalitas menggunakan uji lilliefors, sedangkan uji homogenitas menggunakan
uji bartleth.

3. Tahap Uji Hipotesis
Dalam menjelaskan hubungan antara interval variable independen dengan dependen,
model yang digunakan adalah model regresi berganda, yang dapat dinyaakan sebagai
berikut : (Umsr,2004:188). Y= a + b1X1 + b2X2 + e

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menganalisis faktor gaya kepemimpinan dan sikap kepala sekolah, diperoleh per-
samaan garis regresi linier sebagai berikut: Y= 3,105 + 0, 600 X1 + 0,399X2 + e Dari per-
samaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut, nilai kostanta sebesar 3,105
menunjukan bahwa tanpa tambahan dengan gaya kepemimpinan dan sikap kepala sekolah
maka kepuasan kerja guru SMA Puspita Air Kumbang adalah sebesar 3, 105. Nilai koefisien
X1 0,60 dan nialai koefisisen X2 sebesar 0,399, hal ini berarti bahwa kepuasan kerja guru
di SMA Puspita Air Kumbang akan mengalami peningkatan apabila gaya kepemimpinan
kepala sekolah meningkat sebanyak satu skor satuan statistik. Berdasarkan hasil analisis
yang disajikan pada tabel 4.18. tersebut, juga dapat diperhatikan dari pengaruh variabel
gaya kepemimpinan kepala sekolah (p-value) = 0, 012 yang mana masih kurang dari nilai =
0,05 yang berarti bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah secara parsial memiliki pengaruh
yang sangat signifikan terhadap terhadap kepuasan kerja guru karena taraf signifikan Pv ¡.
Nilai probabilitas sikap kepala sekolah yang diperoleh dari hasil analisis ( P-value) = 0.06, ini
berarti bahwa sikap kepala sekolah tidak berpengaruh sangat signifikan terhadap kepuasan
kerja gurui SMA Puspita Air Kumbang karena Pv ¿= 0,05 dan nilai probalitas sikap kepala
sekolah dari hasil analisis ( P-value) = 0,06, pada = 0,10, ini bearti bahwa sikap kepala seko-
lah berpengaruh signifikan terhadapkepuasan kerja guru SMA Puspita Air Kumbang karena
Pv ¡ = 0,10.
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4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebagaimana telah disam-
paikan pembahasanya pada BAB V, maka penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja guru SMA Puspita.

2. Sikap kepala sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja
guru SMA Puspita Air Kumbang.

3. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kepala sekolah secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru SMA Puspita Air Kumbang.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan kepuasan kerja guru dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas gaya
kepemimpinan kepala sekolah, sebaiknya seorang kepala sekolah mampu mempengaruhi
dan mengerakan kompetensi propesionalnya. Peningkatan gaya kepemimpinan kepala
sekolah dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu dengan meningkatkan conceptual skill,
human skill, dan tehnical skill dari kepala sekolah yang bersangkutan.

2. Bagi guru-guru diharapkan lebih memacu lagi sikap positif antar sesama guru dan
kepala sekolah sehingga tercita lingkungan kerja yang kondusif.
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Abstrak

Abstrak.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Prabumulih melakukan aktivitas
akademik ke dalam golongan aktivitas utama dan aktivitas penunjang yang nantinya
memfasilitasi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan anggaran. Tuntutan
good corporate governance dan reformasi pengelolaan sektor publik ada tiga prin-
sip utama secara universal yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas untuk
meningkatkan kinerja bidang pengelolaan keuangan. STIE Prabumulih mengadopsi
sistem single account, dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai Ren-
cana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam satu tahun. Sum-
ber utama keuangan sekolah ini berasal dari iuran kuliah, dan dana pengemban-
gan/pembangunan. Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan pada
informan dari Ketua Yayasan, Bendahara, Ketua Sekolah, Pembantu Ketua dan
Ketua Prodi. Data Sekunder diperoleh dari RAPBS selama 3 tahun. Hasil peneli-
tian menunjukkan perencanaan anggaran RAPBS belum efektif dan efisien karena
tidak sesuai dengan RAPBS yang telah ditetapkan, tidak jelas penetapan standar
prinsip skala prioritas, efektivitas kegiatan selalu menjadi perhatian utama dan jika
terdapat efisiensi akan digunakan kegiatan lain atau yang tertunda. Pengukuran
kinerja RAPBS secara tahunan saja dan tidak ada koreksi terhadap RAPBS.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Single Account, RAPBS

1 PENDAHULUAN

Adanya tuntutan reformasi ini merupakan tantangan dan prospek bagi lembaga pen-
didikan untuk merevitalisasi manajemen pendidikan.Walaupun dalam prakteknya, penyeleng-
garaan otonomi pengelolaan lembaga pendidikan bagi sebagian Perguruan Tinggi malah men-
jadi beban tersendiri, karena otonomi pengelolaan perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan
dari isu kapasitas keuangan perguruan tinggi, dan seringkali dikaitkan dengan prinsip au-
tomoney, sehingga kemandirian perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kewenangannya
diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Menghadapi tun-
tutan perkembangan keuangan perguruan tinggi, pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun
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2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah menetapkan penggunaan pendekatan pengang-
garan berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses peyusunan anggaran. Penganggaran
berbasis kinerja atau performance budgeting merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan
anggaran yang berorientasi pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Sistem keuan-
gan STIE Prabumulih telah mengadopsi sistem single account. Pengeluaran dan peneri-
maan dilakukan melalui satu pintu (Ketua STIE). Sekolah Tinggi mengalokasikan sejumlah
dana yang dibutuhkan untuk membiayai Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Seko-
lah (RAPBS) untuk satu tahun. Sumber penerimaan untuk melaksanakan kegiatan, berasal
dari sumber dana dari masyarakat. Sekolah Tinggi mendapat anggaran kelangsungan operasi
yang besarannya dialokasikan oleh Yayasan. Alokasi dana dihitung berdasarkan proporsi yang
ditetapkan yayasan, berdasarkan alokasi dana yang ditentukan, selanjutnya Sekolah Tinggi
menyusun RAPBS selama satu tahun. Rencana ini disusun berdasarkan rencana kegiatan
pada masing-masing program studi di lingkungan STIE Prabumulih. Selanjutnya setiap
pengeluaran dana untuk suatu kegiatan hanya dilakukan apabila kegiatan-kegiatan tersebut
tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja Penerimaan Belanja Sekolah (RAPBS). Pen-
gaturan pencairan dana di Sekolah Tinggi diatur berdasarkan ketentuan yayasan.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian di STIE Prabumulih, dengan fokus penelitian adalah menganalisis peren-
canaan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan pelaksanaan anggaran dan peneta-
pan standar yang berlaku dan Pengukuran kinerja masih dilakukan secara tahunan saja dan
tindakan koreksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2.2 DESAIN DAN JADWAL PENELITIAN

Beberapa alasan yang lebih jelas dalam penentuan menggunakan metode kualitatif dalam
penelitian ini nantinya adalah :

1. Permasalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di STIE Prabumulih tidak
bisa dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel, melainkan harus
dilihat sebagai satu kesatuan objek secara utuh (holistik) karena setiap aspek yang ada
di dalamnya memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu,
metode penelitian yang lebih tepat diterapkan adalah metode kualitatif.

2. Permasalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di STIE Prabumulih cukup
kompleks ; menyangkut berbagai kepentingan. Dalam implementasinya terjadi konflik
kepentingan berbagai pihak sehingga dalam mengungkapnya diperlukan penelitian yang
mendalam yaitu pengungkapan secara rinci atas realita fenomena sosial dan interaksi
yang belum diketahui secara jelas.

2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara
yaitu :

1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode pengamatan dan metode wawan-
cara.
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2. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi literature dan metode
dokumentasi

2.4 INFORMAN

Informan yang akan dipilih adalah dari Yayasan (Ketua dan Bendahara) dan dari STIE
Prabumulih (Ketua, Pembantu ketua I, II, III dan ketua Prodi).

2.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah- langkah sebagai
berikut :

1. Pengumpuan informasi, melalui wawancara mendalam maupun observasi langsung.

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak
sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel, ataupun ura-
ian penjelasan.

4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.

Semakin banyak informasi, maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring
dengan ketat dan lebih akurat.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perencanaan dan pengelolaan anggaran pada STIE Prabumulih, ada
beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut berdasarkan data yang oleh peneliti.

3.1 Perencanaan Anggaran STIE Prabumulih

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diukur
dalam satuan moneter dan kontrol yang biasanya menyatakan pemasukan dan pengeluaran
selama jangka waktu satu periode. Sistem penyusunan anggaran tidak hanya didasarkan
pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan tertentu yang pelak-
sanaannya disusun oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya yang dipakai secara
efektif dan efisien. Sistem anggaran disusun berdasarkan anggaran berencana dan berpro-
gram, yaitu pengeluaran diperlukan dalam kajian skala perioritas yang didasarkan pada ren-
cana strategis pelaksanaan program, dan suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) peri-
odik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. RAPBS STIE Prabumulih
dilakukan oleh tim penyusun anggaran dari yayasan dan sekolah tinggi untuk satu tahun
akademik yang mengacu kepada rencana induk pengembangan, dan Sistem anggaran ini mem-
prioritaskan untuk kegiatan proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan untuk penelitian
dan pengabdian masyarakat tidak dianggarkan. Penerimaan RAPBS dari Tahun Akademik
2010/2011 s.d 2011/2012 terjadi kenaikan sebesar 1% dan dari Tahun Akademik 2011/2012
s.d 2012/2013 terjadi penurunan sebesar 0.7%. Sedangkan pengeluaran RAPBS dari Tahun
Akademik 2010/2011 s.d 2011/2012 terjadi penurunan sebesar 0.9% dan dari Tahun Akademik
2011/2012 s.d 2012/2013 terjadi kenaikan sebesar 1%. Dan proporsi dana untuk sekolah
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tinggi pada Tahun Akademik 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013 masing-masing sebesar
32%, 27% dan 41%.

3.2 Pengelolaan Anggaran STIE Prabumulih

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerja, sehingga dapat dilaksanakan
secara selaras dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan/koordinasi
setiap bagian kegiatan. Komponen uang kuliah dipergunakan untuk perencanaan anggaran
dalam Pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi pertahun akademik dikelola oleh yayasan dalam
memfasilitasi untuk kebutuhan fisik/barang yang diajukan oleh Sekolah Tinggi. Anggaran
merupakan alat pengawasan (Controlling) terhadap pelaksanaan pekerjaan yaitu memband-
ingkan realisasi dengan rencana dan melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat peny-
impangan.

Berikut ini tabel biaya perjalanan dinas Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/ 2011
2011/2012 dan 2012/2013 sebagai berikut

Gambar 1: Biaya Perjalanan Dinas

Berdasarkan tabel di atas, bahwa biaya perjalanan dinas Tahun Akademik 2010/2011,
2011/2012 dan 2012/2013 untuk kegiatan Kopertis dan di luar Sumsel untuk Pulau Jawa
khususnya Jakarta terealisasi 100% dan Tahun akademik 2012/2013 kegiatan di luar Sum-
sel Wilayah Sumbagsel khususnya Bengkulu terealisasi 100%. Sedangkan kegiatan lainnya
pada Tahun Akademik 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013 seperti di luar Kopertis dalam
Sumsel 15 Kab/Kota, Sumbagsel dalam Wilayah Sumatera (Pekanbaru, Batam, Medan dan
Aceh), Sumatera dalam Wilayah Sumbagsel (Lampung, Bengkulu dan Jambi) tidak tereal-
isasi karena tidak ada jadwal khusus dari sekolah tinggi ataupun jika ada kegiatan/undangan
tidak dapat dihadiri. Kegiatan Ilmiah pada Tahun Akademik 2010/2011 dan 2011/2012
terealisasi, sedangkan pada Tahun akademik 2012/2013 tidak terealisasi karena dananya un-
tuk kegiatan lain. Pada Tahun Akademik 2010/2011 Beasiswa Dosen untuk 2 orang tidak
terealisasi, karena masih dalam tahap pembangunan kampus, dan untuk Tahun Akademik
2011/2012 dan 2012/2013 dana tersebut tidak dianggarkan lagi. Pelaporan pelaksanaan
anggaran perlu disusun secara teratur dan berkala, hal ini dimaksudkan jika terjadi penyim-
pangan antara anggaran dengan realisasi dapat segera diketahui dan dianalisis sebab-sebabnya
sehingga tidak terlambat dalam pengambilan keputusan. . Laporan anggaran yang tidak
terealisasi dan saldo/surplus Tahun Akademik 2010/2011 sebesar Rp. 947.244.000,- Tahun
Akademik 2011/2012 sebesar Rp. 432.325.500,- dan Tahun Akademik 2012/2013 sebesar
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Rp. 484.270.500,- tidak dicantumkan lagi sebagai saldo awal tahun akademik sekolah tinggi,
karena dana ini dhimpun dalam anggaran yayasan.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis/pembahasan, maka diperoleh kesimpulan seba-
gai berikut

1. Perencanaan anggaran pada RAPBS Tahun Akademik 2011/2012 dan Tahun Akademik
2012/2013 yang telah ditetapkan belum berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pengelolaan anggaran pada RAPBS Tahun Akademik 2011/2012 dan Tahun Akademik
2012/2013 masih bersifat prioritas sehingga tidak sesuai dengan perencanaan anggaran
yang telah ditetapkan.
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Abstrak

Tujuan penelitian adalah mencari alternative strategi yang tepat diimplementasikan
oleh perusahaan telekomunikasi studi kasus PT Indosat Tbk melalui analisis anal-
isis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga akan meningkatkan daya
saing perusahaan telekomunikasi studi kasus PT Indosat Tbk yang nanti dapat men-
jadi kebijakan kebijakan strategi perusahaan, unit bisnis dan fungsional perusahaan.
Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT.
Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan formula strategi
SWOT, maka dipilih strategi yang akan dilaksanakan yang didasarkan atas strategi
yang paling efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan murah
biayanya serta paling praktis pelaksanaannya yang diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi SO yaitu dengan menggunakan strategi kombinasi dengan meman-
faatkan kekuatan untuk meraih peluang.

2. Strategi ST yaitu dengan menggunakan strategi kombinasi dengan meman-
faatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO yaitu dengan menggunakan strategi memperbaiki kelemahan yang
masih potensial untuk mendukung kekuatan meraih peluang atau sasaran yang
akan dicapai.

4. Strategi WT yaitu dengan menggunakan strategi meminimalkan kelemahan
atau memperbaiki kekurangan agar ancaman tidak menjadi penghambat pelu-
ang.

Saran dalam penelitian ini bagi PT Indosat Tbk harus lebih meningkatkan keyakinan,
kualitas, tingkat kepercayaan, dukungan, ketepan waktu, sistem SDM, pendidikan
dan pelatihan, memberikan produk yang terjangkau, kejelasan struktur organisasi
dan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman, dan Strategi
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1 PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam pola
perilaku masyarakat yang pada akhirnya mengubah bentuk kota di masa mendatang. Peruba-
han pola perilaku tersebut bukan semata-mata merupakan hubungan sebab akibat (causal ef-
fect), melainkan suatu proses yang berlangsung terus menerus sehingga perilaku baru menjadi
terbentuk. Pada intinya perubahan pola perilaku masyarakat perkotaan merupakan proses
adaptasi ketika menggunakan teknologi informasi dapat dikelompokkan dalam tiga bagian,
yaitu: perubahan dalam pola pergerakan, pola aktivitas dan interaksi sosial. Perkembangan
penggunaan teknologi informasi salah satunya ditunjukkan dengan makin pesatnya jumlah
masyarakat yang menggunakan internet. Sehingga untuk dapat memenangkan persaingan
tersebut, tentu diperlukan suatu strategi yang tepat dan penerapan yang baik serta penera-
pan visi dan misi yang jelas.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah mencari alternative strategi yang tepat diimplementasikan oleh
perusahaan telekomunikasi studi kasus PT Indosat Tbk melalui analisis analisis kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman sehingga akan meningkatkan daya saing perusahaan teleko-
munikasi Berdasarkan tinjauan pustaka dibentuk kerangka pemikiran :

Gambar 1: Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka diperoleh hipotesis penelitian yakni se-
bagai berikut. Perubahan pola komunikasi pelanggan seluler melalui analisis swot akan men-
ciptakan suatu strategi berupa kebijakan atau rekomendasi pada PT Indosat Tbk.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian
Sebelum kuisioner disebarkan, terlebih dahulu peneliti akan menguji validitas dan re-
liabilitas kuisioner tersebut, kemudian jika dari hasil uji tersebut diketahui terdapat
instrumen penelitian yang tidak valid dan reliabel maka akan dikeluarkan sedangkan
yang valid dan reliabel yang akan digunakanan dalam penelitian ini. Untuk itu dibawah
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Gambar 2: Hasil Uji Validitas Instrumen Kekuatan

ini akan dijelaskan mengenai perhitungan uji validitas dan reliabilitas yang akan diu-
raikan sebagai berikut.

Gambar 3: Hasil Uji Validitas Instrumen Kelemahan

Gambar 4: Hasil Uji Validitas Instrumen Peluang

Dari hasil uji validitas di atas diketahui bahwa dimensi SDM untuk pertanyaan No. 6
tidak valid sehingga dikeluarkan sedangkan sisanya semuanya valid dikarenakan nilai
corrected item total correlation lebih besar dari nilai 0,3.

Dari hasil uji validitas diketahui bahwa dimensi Operasional untuk pertanyaan No. 3
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Gambar 5: Hasil Uji Validitas Instrumen Ancaman

tidak valid sehingga dikeluarkan sedangkan sisanya semua hasil pengujian valid dikare-
nakan nilai corrected item total correlation semuanya lebih besar dari nilai 0,3.

Dari hasil uji validitas di atas diketahui bahwa hasil pengujian variabel kesempatan
semuanya valid.

Dari hasil uji validitas di atas diketahui bahwa hasil pengujian variabel ancaman se-
muanya valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua varibel yaitu keku-
atan, kelemahan, kesempatan dan ancaman memiliki nilai yang reliabel, hal ini dapat
dilihat dari nilai cronbach alpha yang lebih besar dari 0,6.
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Gambar 6: Hasil Uji Reliabilitas

3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan
menginteraksikan faktor faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses
seperti dalam formulasi SWOT yang berisi strategi strategi sebagai berikut :

(a) Strategi SO : Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang.

(b) Strategi ST : Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

(c) Strategi WO : Memperbaiki kelemahan yang masih potensial untuk mendukung
kekuatan meraih peluang atau sasaran yang akan dicapai.

(d) Strategi WT : Meminimalkan kelemahan atau memperbaiki kekurangan agar an-
caman tidak menjadi penghambat meraih peluang.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan al-
ternative strategi yang tepat diimplementasikan oleh perusahaan telekomunikasi studi kasus
PT Indosat Tbk melalui analisis analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga
meningkatkan daya saing perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan dan menggapai pelu-
ang yang dominan.
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1 INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

In general average of students learning outcomes at the subject of science is al-
ways low when compared with other subjects. This is due to the material of learning
that is presented the teacher cant be understood by students. While the time at the
SMP Negeri 6 Talang Ubi had never implemented the system of learning by using of
multimedia methods in this area because at the environment of SMP Negeri 6 facili-
ties and infrastructure support for the application of multimedia in learning is not yet
available, not yet in-focus, computer usage is still limited due to the number has been
had of school still a little. Thus teachers have not been able to implement multimedia
learning methods. During this time at the SMP Negeri 6 Talang Ubi learning of science
should be taught to students with a variety of methods and approaches which refers to
active, creative, effective, and fun but only taught conventionally by teacher such as
discourse and exercises. So, activity, creativity and motivation of the student to learn
science is low. This causes the absorption and learning outcomes that is acquired by the
student is low. Learning process that happen at the SMP Negeri 6 Talang Ubi during
this time especially subject of science disposed monotonous and unattractive. Learning
process more a lot of dominated by teacher, students in a general way passive tend just
even accept information that gave by teacher, a lot of more sudents hears, write what
does be informed educator and do exercises. As effect processes of learning felt by
students pall and featureless. Even of result of observing students show the attitude of
students insufficiently enthusiastic, lack of enthusiasm and insufficiently enthusiastic,
lack of enthusiasm and insufficiently ready when followed subject of science. So, the
result of learning that reached by student not result the maximum scores yet, it maybe
because the teacher teach subject of science not use learning method appropriate yet
so make the student attractive.

1.2 LITERATURE REVIEW

1. Concept of Motivation
According Thomas M.Risk cited by Zakiah Drajat (200:140) motivation is the
effort that realised by teachers for occur motif on self student which kick activity
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towards learned aims according G.R.Terry in Hasibuan (2005:145), motivation is
wish that exists onan self individual that stimulates to do actions. Conclusion
that the meaning of motivation are overall driving force better from inside within
self and also from outside by create one series of effort to provide condition of
particular which secure directnesses and give aims on activity so to the effect that
wanted by subject it can be reached.

2. Definition of Learning and Learning Result

(a) Learning
Learning is a process that is characterized by a change in the students.
Changes as a result of learning can be demonstrated with a variety of forms,
such as changing the knowledge, understanding, attitudes and behavior,
skills, and skills and abilities (Nana Sudjana, 2005: 28). Learning by Slameto
(2010: 2): ”is a business process that is performed for someone to acquire
a new behavior changes as a whole, as a result of his own experience in the
interaction with the environment. Based on the theory it can be concluded
that learning is a process of change in behavior or one’s personal experience
of the interaction tertentusebagai individual and his environment.

(b) Definition of Learning Result
The result of the study is an assessment of the process and the introduction
of which has been done repeatedly.

3. Learning science.
IPA as one of the subject areas taught in SMP/ has a scope of study materials
science covers the following aspects:

(a) Living things and life processes

(b) Matter and its nature

(c) Energy and change

(d) Earth and the universe

4. Definition Multimedia
Multimedia is media that combines two or more media elements consisting of
text, graphics, images, photographs, audio, video and animation in an integrated
manner.

(a) Benefits of Multimedia Learning
According Ariasdi. (2008) the benefits that can be obtained with the use
of multimedia learning is the learning process more interesting, more inter-
active, the amount of teaching time can be reduced, the quality of student
learning can be improved and the process of teaching and learning can be
done anywhere and at any time, as well as the attitudes of student learning
can be improved.
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2 METHODOLOGY OF RESEARCH

1. Setting Research
The research was conducted at SMP Negeri 6 Talang Ubi, which is located at
Jalan Sudirman Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir (PALI) POS code 31211. Subjects were students class VIII.1
second Semester Academic Year 2013/2014, totaling 34 people, consisting of: 19
male and 15 female in science subjects Integrated.

2. Research Design
PTK design used in this study is the design of PTK according to Kemmis and Mc
Taggart (in Rafi’uddin, 1996) action research can be seen as a spiral of cycles of
planning, action, observation (observation), and further reflection may be followed
by The next spiral cycle.

2.1 RESULTS AND DISCUSSION

The details of the students’ learning outcomes obtained prior to the action (pre-
cycle), and after the first cycle the action cycle and the second cycle can be seen in the
following table.

Table 10.Comparison of Average Values and Student Results classical completeness
of each cycle

This success is due to the use of multimedia learning that facilitate the process
of KMB, among others: that the learning process more interesting, more interactive,
the amount of teaching time can be reduced, the quality of student learning can be
improved and the process of teaching and learning can be done anywhere and anytime,
and attitudes / response to student learning can be improved.

2.2 DISCUSSION

The percentage of completeness students in learning activities through the use of
multimedia teaching methods in science subjects reached 65.59Changes as a result of
learning can be demonstrated with a variety of forms, such as changing the knowledge,
understanding, attitudes and behavior, skills, and skills and abilities. With this concept
as well, learning outcomes using multimedia learning methods are expected to be more
meaningful for students. The learning process that takes place naturally lead students
play an active role, it can be seen from the percentage of students’ response to the
implementation of multimedia in teaching science is high enough, it can be seen in the
behavior of students who are not relevant student in second cycle only reach 5.88% ,
which is lower with the first cycle, which reached 58.82%.
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3 CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

3.1 Conclusion

The conclusion that can be obtained after conducting classroom action research
(PTK), is as follows:

1. Multimedia learning methods in learning science, can increase students ’motiva-
tion in SMP 6 Talang Ubi, it can be seen from the observation that the author
has done in May to July 2014, with the indicator includes observations, students’
attention to the lesson, interest / students’ responses to the lesson, the relevant
activities of the student, the spirit of learning, fun learning environment, treat-
ment irrelevant, was experiencing a change in each cycle.

2. Method of multimedia learning in science in class VIII.1 second Semester SMP
Negeri 6 Talang Ubi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) school year 2013/2014,
could improve the results of student learning outcomes. This can be seen from
the results of student learning at the end of the test cycle I had a 65.59 grade
average, students who otherwise completed around 23 students (67.65%). While
at the end of the second cycle class average value increased to 72.41 and as many
as 30 students (88.23%) declared complete either individually or classical.

3.2 Suggestion

Some things that can be recommended researchers in connection with research of
this class action, among others: Multimedia does have several advantages over other
learning methods. But this method can not be applied in schools located in remote
areas, because in this area is still difficult to find facilities and infrastructure used to
support the implementation of the use of multimedia teaching methods. For example
if we want to apply the material that relevan with the internet in remote areas can not
be done because there is no internet connection.
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Abstrak

Aplikasi kamus istilah akuntansi adalah aplikasi yang dibuat pada smartphone untuk
memudahkan para professional di bidang akuntansi untuk melihat istilah akuntansi
yang ada. Aplikasi kamus istilah akuntansi memiliki fasilitas seperti, daftar istilaah
akuntansi berdasarkan bidang akuntansi yang ada, definisi dari setiap istilah serta
istilah akuntansi dalam bahasa asingnya. Penelitian ini melihat bagaimna hubungan
factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dengan Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT). Data dikumpulkan dari responden (mahasiswa dan
dosen program studi akuntansi Uiversitas Bina Darma) yang menggunakan aplikasi
kamus istilah akuntansi pada smartphone, dengan penyebaran kuisioner sebanyak
173 buah. Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa sebagian besar responden
memiliki tingkat performance expectancy, effort expentancy, social influence dan
facilitating condition yang cukup tinggi.

1 PENDAHULUAN

Kota Palembang sendiri memiliki banyak potensi Usaha Kecil Menengah (UKM)
yang bisa dikembangkan dengan maksimal. Potensi usaha dapat berkembang dengan
pesat jika diikuti faktor lokasi yang strategis (Harimurti, 2005). Dengan kata lain, lokasi
yang startegis ikut menentukan keberhasilan usaha. Terlebih lagi adanya lokasi yang
strategis tersebut ditunjang dengan insfratuktur yang lengkap untuk berusaha, terse-
dianya komponen pendukung yang lengkap dan memadai untuk masyarakat bersosial-
isasi dan beraktivitas. Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah pasar sampai
kawasan perumahan, kawasan pendidikan sampai dengan kawasan rekreasi.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi usaha yang tinggi di Kota Palembang
adalah Kawasan Kambang Iwak (KI). Kawasan ini merupakan taman Kota yang ter-
letak di jantung Kota Palembang. Kawasan ini tempat berkumpul dan berekreasi bagi
masyarakat Kota Palembang. Taman kambang iwak (KI) adalah tempat kunjungan
keluarga yang biasa digunakan masyarakat kota Palembang sebagai tempat olahraga,
kumpul-kumpul keluarga dari anak-anak sampai orang dewasa. Pohon-pohon yang rin-
dang dan gemercik kolam yang penuh dengan ikan semakin membuat nyaman suasana.
Lokasi taman kambang iwak di Jl. Tasik Bukit Kecil Palembang.Dikarenakan tem-
pat ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Kota Palembang, di kawasan



540

ini banyak terdapat UKM bidang kuliner yang sangat digemari oleh masyarakat Kota
Palembang. UKM kuliner yang terkenal di kawasan ini adalah Bubur Ayam KD, Cafe
GUNs dan Soerabi Bandung.

Ketiga UKM kuliner ini rata-rata telah berjalan selama 6 tahun. Ditengah-tengah
bermunculannya kuliner-kuliner mewah serta yang khas dari Kota Palembang itu sendiri
yaitu pempek, kuliner yang menawarkan makanan bukan asli Kota Palembang ini di-
terima dengan baik oleh masyarakat Kota Palembang. Untuk itu perlu dikaji lebih
lanjut keberhasilan keberadaan UKM kuliner tersebut dari sisi motivasi, kreatifitas
dan inovasi yang dimiliki oleh para pemiliknya.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui fenomena keberhasilan yang dimiliki UKM-UKM Kuliner yang
berada di Kawasan KI yang dilihat dari sisi motivasi, kreatifitas dan inovasi pemilik
UKM tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kuali-
tatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Cather-
ine Marshal, 1995). Poerwandari (2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif
menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara,
catatan lapangan,gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Metode pengam-
bilan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Wawancara
dan observasi diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena
penelitian ini. Banister (dalam Poerwandari, 2007) mengungkapkan wawancara adalah
percakapan dan proses tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedan-
gkan menurut Stewan dan Cash (2000), wawancara adalah suatu proses komunikasi
interaksional antara dua orang, setidaknya satu diantaranya memiliki tujuan tertentu
yang telah ditetapkan sebelumnya dan biasanya melibatkan pemberian dan menjawab
pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara mendalam yaitu
wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara yang berisi mengenai in-
dikator keberhasilan usaha yang dilihat dari kreatifitas, inovasi dan motivasi. Proses
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan meringkas data
hasil kontak dengan sumber yaitu yang berasal dari informan pemilik UKM kuliner
bubur ayam KD, Cafe Guns dan Soerabi Enhaii dalam bentuk catatan-catatan, reka-
man, dan memo. Kemudian peneliti melakukan pengkodean dengan menggunakan
simbol ataau ringkasan untuk mencatat keseluruhan fenomena yang diamati dan data
yang didengar.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti membuat catatan dengan objek-
tif, melakukan klasifikasi dan pengeditan data berdasarkan konsep-konsep atau tema-
tema penting dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
proses pengolahan dan analisis data. Selain itu peneliti juga membuat catatan marginal
untuk tempat komentar peneliti tentang fenomena, peristiwa atau data dan hal lainnya
yang perlu diingat.
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1: Faktor Motivasi

Faktor Motivasi dari hasil wawancara dan observasi merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Hal ini dapat di lihat dari penelitian ter-
dahulu Intan Septi Handayani (2013) Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Wirausaha,
dijelaskan dari hasil penelitiannya bahwa salah satu faktor keberhasilan adalah faktor
motivasi. Dari penjelasan dan melihat hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha yang
di miliki Bapak Didit, Bapak Didin, dan Bapak Abdal. Dengan adanya motivasi yang
tinggi dari pemilik usaha Gunz cafe, Bubur ayam KD dan Soerabi Bandung mereka da-
pat mencapai keberhasian usaha yang dikembangkanya, terbukti sampai saat ini usaha
yang di jalani msih tetap berdiri dan makin ramai konsumen.

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan usaha bidang kuliner di kawasan
KI adalah kreatifitas. Hal ini dapat diliahat dalam penelitian terdahulu RanoAditia
Putra (2012) denganjudul Faktor Faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen un-
tuk Berwirausaha (StudiManajemen FE Univ N Padang), menyatakan factor penentu
minat berwirausaha yaitu, factor lingkungan, factor harga diri, factor kperibadian, dan
factor pendapatan dan percaya diri. Dengan melihat penjelasan dari hasil analisi dan
penelitian terdahulu, peneliti mengmbil kesimpulan bahwah untuk menjadikan usaha
yang maju dan berhasil perlu adanya kepercayaan diri dan pemikiran yang kereatif
agar usaha yang dirintis dapat memuaskan konsumen dan bisa bersaing dengan usaha
kecil yang lainnya.

Melihat hasil analisis data yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor inovatif dapat
mempengaruhi keberhasilan usaha. Dalam buku Suryana (2010:62) ada 7 watak yang
harus dimiliki seorang wirausaha salah satunya yaitu mempunyai watak keinovasian
dalam membangun keberhasilan usaha. Dengan memiliki watak atau pemikiran yang
inovatif, peneliti mengambil kesimpulan bahwa fkator inovatif mempunyai pengaruh
yang baik untuk keberhasilan usaha.

hasil analisis data yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor inovatif dapat mempen-
garuhi keberhasilan usaha. Dalam buku Suryana (2010:62) ada 7 watak yang harus
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Gambar 2: Faktor Kreatif

dimiliki seorang wirausaha salah satunya yaitu mempunyai watak keinovasian dalam
membangun keberhasilan usaha. Dengan memiliki watak atau pemikiran yang inovatif,
peneliti mengambil kesimpulan bahwa fkator inovatif mempunyai pengaruh yang baik
untuk keberhasilan usaha.

Setelah menganalisi dan mejelaskan hasil wawancara dan observasi terhadap in-
forman, peneliti melihat adanya pengaruh keberhasilan trehadap fakotor-faktor yang
dijelasakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisi menurut teori Suryana (2010:256)
mengemukakan ada beberapa Faktor yang harus dilakukan dan diperhatikan wirausaha
untuk mencapai suatu keberhasilan usaha, yaitu ialah sebagai berikut :

Gambar 3: Faktor Inovatif

1. Motivasi, Dorongan dari dalam diri untuk berwirausaha.

2. Kreatif, Kemampuan untuk membuat usaha memiliki perbedaan dengan usaha
lainnya

3. Inovatif, Kemampuan menjadikan dan mengembangkan usaha dengan mencip-
takan pembaruan dari berbagai sisi usaha
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Gambar 4: Urutan faktor keberhasilan usaha

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan melihat penelitian dahulu, penulis
memilih dan mengurutkan faktor mana yang terlebih dahulu dilakukan pemilik usaha
atau wieauasahaan agar dapat mencapai keberhasilan dalam mengembangkan usaha
yang dirintis. Urutan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam usaha da-
pat dilihat sebagai berikut.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpuan bahwa Faktor Motivasi,
faktor kreatif, faktor inovatif, faktor lokasi dan faktor modal mempunyai pengaruh
terhadapa keberhasilan usaha, khususnya dalam bidang kuliner yang terdapat di daerah
Kambang Iwak (KI). Dari hasil analisis yang penulis jelaskan, adanya uarutan faktor
keberhasilan usaha, yaitu Motivasi, kreatifitas dan inovasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan dalam penelitian ini maka peneliti
memberikan saran bagi seorang wirausaha yang ingin mencapai sebuah puncak keber-
hasilan pada usahanya, seorang wirausaha yang ingin memulai usaha haruslah dapat
melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan. sehingga akan tercipta
suatu proses yang mampu mengantarkan usaha tersebut kepuncak keberhasilan yang
diharapkan.

Seorang wirausaha dalam membangun sebuah usaha haruslah memperhatikan fak-
tor motivasi, kreatif dan inovatif selain faktor lokasi dan faktor modal dalam mem-
bangun usaha demi menunjang kebehasilan usaha tersebut dan benar-benar diperhi-
tungkan secara matang karena apabila salah langka dalam membangun usaha maka
hal tersebut dapat dipastikan akan berimbas langsung pada usaha yang menyebabkan
usaha tersebut mengalami kerugian serta tidak mampu mencapai keberhasilan usaha.
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Maka dari itu perlu melihat peluang dan mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif
serta siap untuk mengadapi resiko yang muncul dalam membangun suatu keberhasilan
usahanya.
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Abstrak

Binus Career dibentuk sejak tahun 2000 dan bertujuan agar 90% lulusan Binus men-
dapatkan pekerjaan dalam jangka waktu maksimal setahun sejak kelulusannya. Un-
tuk tujuan ini, Binus Career menjalin kerjasama dengan dunia industri dan seiring
dengan berkembangnya era digital dibentuklah website Binus Career yang dapat diak-
ses di www.binuscareer.com. Selain itu sebagai jembatan antara universitas dengan
dunia industri Binus Career juga mengadakan event Job Expo yang diselenggarakan
dua kali setahun. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah website Binus
Career (www.binuscareer.com) berperan penting dalam penyelenggaraan Binus Job
Expo. Adakah relevansinya antara informasi/content di website Binus Career den-
gan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan event Job Expo. Metode Penelitian
denga menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner.Hasil dica-
pai adalah besarnya peranan website Binus Career terhadap pelaksanaan event Binus
Job Expo hanya sebesar 38,8%,nilai ini tergolong kurang signifikan. Hal ini dapat
disebabkan karena sifat event yang reguler sehingga pengunjung tidak bergantung
pada informasi melalui website saja.

Kata kunci: Job Expo, website, Binus Career

1 PENDAHULUAN

Di dalam dunia pendidikan tinggi, perlu adanya penyediaan sarana untuk menjembatani
para alumni Universitas atau Perguruan Tinggi dengan perusahaan pencari kerja. Semakin
banyak alumni yang terserap dunia usaha, maka nama perguruan tinggi tersebut akan mem-
punyai citra semakin baik di masyarakat. Salah satu standar penilaian kualitas perguruan
tinggi adalah dari tingginya lulusan yang mendapat pekerjaan/ mempunyai usaha secepat
mungkin. Jika lulusan masih sulit mencari kerja, maka bisa dipastikan calon mahasiswa dan
orang tua tidak akan memilih perguruan tinggi tersebut untuk putera-puterinya. Dengan
alasan inilah Bina Nusantara University memiliki unit yang bernama Binus Career. Binus
University memiliki visi 1 dari 3 lulusan Binus bekerja di perusahaan Global atau menjadi
Entrepreneur bahkan target Binus di tahun 2018 menjadikan 2 dari 3 lulusan Binus bekerja
di perusahaan Global atau menjadi entrepreneur.

Binus Career dibentuk sejak tahun 2000 dan memiliki tujuan untuk mencapai 90% lulusan
mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu maksimal setahun sejak kelulusannya. Untuk
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mencapai tujuan ini, Binus Career menjalin kerjasama dengan dunia industri dan seiring
dengan berkembangnya era digital dibentuklah website Binus Career yang dapat diakses di
www.binuscareer.com.

Website adalah sarana berbiaya rendah yang dapat menyediakan informasi kepada peng-
guna secara efektif dan efisien (Margolin, Miller, & Rosenbaum, 2013, hal. 46). Dengan
menggunakan website, Binus Career dapat menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan
konsisten, serta dapat membantu lulusan menemukan perusahan pencari kerja yang tepat.
Salah satu informasi yang disampaikan melalui website ini adalah pelaksanaan Binus Job
Expo, yang diadakan dua kali dalam setahun, yaitu setiap awal semester.Event Job Expo yang
diselenggarakan Binus sudah populer baik di kalangan alumni, masyarakat umum, maupun
dunia industri. Hal ini terlihat dari tingginya jobseeker yang hadir dan tingginya antusiasme
perusahaan untuk ikut serta setiap kali penyelenggaraan Job Expo.

Menurut (O’Reilly, 2011, hal. 184) penggunaan career website di sekolah memiliki kelema-
han dan kekuatan. Kekuatannya adalah kemungkinan inovasi yang lebih luas untuk berko-
munikasi dengan mahasiswa, seperti penggunaan multimedia website tersebut, adanya fitur
percakapan interaktif untuk mendorong interaksi antara perusahaan dengan alumni, dan
inovasi-inovasi lainnya. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah semakin bergantungnya
sekolah kepada website sehingga terkesan menolak para alumni yang membutuhkan konsultasi
face-to-face. Dengan menyelenggarakan event Job Expo dan Campus Hiring, Binus Career
mencoba menghilangkan ketergantungan pada website dan mempertemukan pencari kerja
dengan perusahaan secara face-to-face.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan website Binus Career (www.binuscareer.com)
terhadap penyelenggaraan event Binus Job Expo. Event Job Expo yang diselenggarakan Bi-
nus Career dua kali dalam setahun, yaitu di awal semester. Diharapkan hasil dari penelitian
ini bisa menjadi masukan dalam memaksimalkan penggunaan website sebagai penghubung
antara alumni dengan dunia industri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)
Seberapa besar peranan website Binus Career terhadap penyelenggaraan event Binus Job
Expo? (2) Faktor apa yang menentukan kesuksesan event Binus Job Expo?

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Event Management

Event yang menjadi salah satu tugas dari bidang Public Relations dapat menggunakan
teori ini. Asumsi dari teori tentang kelompok (West, 2008) dibagi menjadi 3(tiga) bagian,
yaitu: pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas
tinggi, kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu,
dan asumsi terakhir adalah kelompok dan pengambil keputusan oleh kelompok sering kali
bersifat kompleks.

Bila dikaitkan dengan pelaksanaan event, artinya event merupakan tugas bidang Public
Relations yang memerlukan tujuan yang jelas. Komunikasi yang terjadi pada sekolompok
orang yang mengelola event harus mempunyai hubungan akrab dan terjadi interaksi yang
sangat baik untuk mengambil keputusan terbaik dalam pelaksanaan event tersebut.

Eventmerupakan suatu peristiwa yang memerlukan beberapa orang untuk mengorgan-
isirnya. Sebuah perusahaan dapat menggunakan event sebagai alat komunikasi untuk menyam-
paikan pesan produk maupun jasa dari perusahaannya. Seperti yang dikatakan William
OToole dan Phyllis Mikolaitis (2002):
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Corporate use events such as this one as a means of communicating corporate message
Pesan dalam event haruslah jelas demikian yang dikatakan Joe LoCICERO ( 2008) : To make
an event have its most extensive impact, you must first determine its goals. Those gols should
be clear, precise, tied in some way to your companys objectives, and measurable.

Bila diterjemahkan artinya bahwa membuat acarayang memiliki dampak paling luas, ter-
lebih dahulu tentukan tujuannya. Menyusuntujuan tersebut harus jelas, tepat,terikatdalam
beberapa cara untuktujuan perusahaan Anda, dan tentu saja harus bisa diukur.Pengukuran
dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan event.

Dalam buku Tips dan Trik Event Organizing yang ditulis Pradipta Nugrahanto (2008)
dikemukakan bahwa kita harus memperhatikan beberapa strategi untuk melaksanakan event
dengan sukses. Hal pertama yang perlu diketahui adalah ukur kemampuan tim kerja. Hal
yang perlu dilakukan dalam mengelola event adalah mengendalikan obsesi dan emosi. Kede-
pankan logika dalam membuat sebuah event.

Buatlah event yang sederhana tapi mengena di mata klien dan audiens.Untuk itu diper-
lukan Time table control yang gunanya mengatur segala tindakan panitia sesuai dengan job
description dan agenda yang ditentukan. Setelah rencana event matang, ada baiknya shar-
ing dengan rekan-rekan lain yang lebih senior atau siapa saja yang dapat memberikan ma-
sukan.Jangan sampai terjadi konsep event yang menarik tapi tidak pas timing-nya.Bisa saja
terjadi event yang dibuat merupakan hal yang sudah pernah dilakukan, jangan sampai men-
gulang serupa tapi berilah suatu keistimewaan.

2.2 Website

Menurut (Tarafdar & Zhang, 2007, hal. 16)website mempunyai dua karakteristik penting,
yaitu content dan alur informasi. Detail dari karateristik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Content:

(a) Mudah dimengerti dan diakses, yaitu adanya fitur-fitur yang dapat memfasilitasi
kinerja pengguna secara efektif. Contohnya fitur shopping cart atau search engine.
Selain itu juga termasuk desain, keamanan dan kecepatan loading website.

(b) Informasi yang disampaikan berguna pagi pembaca

(c) Uptodate

2. Alur informasi:

(a) Bagaimana informasi diatur di dalam website

(b) Layout website

(c) Efektivitas dari hyperlinks

Selain karakteristik diatas, website juga dapat dinilai dari website performance atau kin-
erja website.Hal yang termasuk dalam kinerja website ini adalah (1) frekuensi banyaknya
orang yang mengakses website tersebut, (2) loyalty seberapa sering individu yang sama
mengakses website tersebut. Kedua hal ini penting dalam menilai kinerja website karena
mengukur seberapa luas jangkauan (reach), dan seberapa dikenal website tersebut (Tarafdar
& Zhang, 2007, hal. 17).
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2.3 Website dan Perkembangan Karir Siswa

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tarafdar & Zhang (2007), menghasilkan faktor
yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi traffic atau banyaknya pengunjung
dari website adalah desain, kemudahan akses, keamanan dan kegunaan content. Jika pen-
gunjung menemukan karakteristik ini dalam website yang diakses maka pengunjung akan
cenderung untuk kembali membuka website tersebut dan merekomendasikannya. Sedangkan
penelitian lain yang dilakukan oleh OReilly (2011) menyatakan website sekolah memiliki pen-
garuh besar terhadap pilihan dan perkembangan karir siswa. Dari sisi staff pengelola website
diperlukan sifat kepemimpinan untuk lebih memaksimalkan potensi website tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Margolin, Miller, dan Rosenbaum (2013) yang meny-
atakan pengunjung website masih menemui masalah ketika hanya bergantung pada content
atau informasi di website, sehingga tetap diperlukan peran pembimbing yang dapat dite-
mui face-to-face. Pengunjung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang
mengakses website sekolah. Website tetap memegang peranan penting namun belum dapat
menggantikan informasi dari staff sekolah. Ketiga penelitian diatas menjadi dasar dalam
penelitian mengenai website Binus Career ini, dimana hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H0 : Tidak adanya pengaruh antara website Binus Career terhadap penyelenggaraan
event Binus Job Expo Ha : Adanya pengaruh signifikan antara website Binus Career terhadap
penyelenggaraan event Binus Job Expo.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif korelasional, di-
lakukan untuk mengetahui besarnya peranan website Binus Career terhadap pelaksanaan
event Binus Job Expo 2014. Metode pengumpulan data akan menggunakan kuesioner den-
gan skala Likert dengan pilihan 4 jawaban. Jawaban 1 mulai dari Sangat Tidak Setuju/ sangat
tidak puas dan sangat tidak sesuai, Jawaban ke dua: Tidak setuju/tidak puas/tidak sesuai,
Jawab Ketiga Setuju/puas/sesuai serta jawaban keempat: Sangat Setuju/sangat puas/sangat
sesuai dan kemudian menggunakan perhitungan statistik. Alasan menggunakan 4 pernyataan
karena untuk menghindari jawaban yang netral. Populasi pada penelitian ini adalah para pen-
gunjung di event Job Expo. Dan teknik sampling yang digunakan adalah tehnik sampling
convenience, peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pengunjung yang hadir
dalam Job Expo bulan Maret 2014.Dalam penelitian kuantitatif populasi yang dipilih adalah
para pengunjung event Job Expo yang diselenggarakan dua kali dalam setahun oleh Binus
University dan responden terpilih mengetahui event Job Expo tersebut dari website Binus
Career. Event Job Expo yang dijadikan sampel yang dilaksanakan pada 18 dan 19 Maret
2014.

Pertanyaan penelitian yang diajukan sebanyak 14 pertanyaan. Dengan menggunakan
tenaga Honorer 3 (tiga) orang mahasiswa kuesioner disebarkan ke para pengunjung yang
hadir selama 2 hari tersebut. Pertanyaan untuk Variable Website Binus Career sebanyak 7
(tujuh) pertanyaan yang meliputi: (1) Desain website Binus Career menarik bagi saya (2)
Website Binus Career mudah dimengerti dan mudah digunakan (3) Informasi yang disam-
paikan di website Binus Career up-to-date (4) Website Binus Career sudah memiliki layout
yang baik (5) Selama periode mencari pekerjaan, saya sering mengakses website Binus Career
(6) Informasi yang ditampilkan dalam website Binus Career berguna bagi saya (7) Website Bi-
nus Career memiliki fitur-fitur yang memudahkan saya.Untuk pertanyaan mengenai Website
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Binus Career, kuisioner dilengkapi dengan snapshot atau capture laman depan dari website
Binus Career Sedangkan Pertanyaan untuk VariableEvent Job Expo Binus sebanyak 7 (tu-
juh) pertanyaan: (1) Menurut saya publikasi acara Binus Online Job Expo sudah baik (2)
Perusahaan yang menjadi peserta dalam Job Expo ini adalah perusahaan bonafid dan terma-
suk perusahaan yang saya idamkan. (3) Saya mengajak teman-teman saya untuk menghadiri
event Job Expo ini.(4) Menurut saya dekorasi dan tata letak booth dalam Job Expo ini sudah
baik (5) Panitia Job Expo membantu saya jika saya membutuhkan informasi(6) Binus Job
Expo berbeda dengan Job fair / Job expo lainnya yang pernah saya datangi (7) Menurut
saya penyelenggaraan Binus Job Expo sebanyak 2 kali dalam setahun sudah cukup.

Jumlah populasi, pengunjung pada setiap event Job Expo, yang diharapkan adalah 4.000
orang (sumber: proposal Binus Online Job Expo 2014). Dari populasi ini akan ditarik jumlah
sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: n = N / (1 + N e2 ).Penggunaan rumus
Slovin alasannya karena Binus Career sudah memiliki data dari member yang terdaftar di Bi-
nus career Dengan menggunakan rumus Slovin ini maka didapatkan jumlah sample sebanyak
364 orang, namun kuisoner yang disebarkan dalam penelitian ini sebanyak 400buah.

4 HASIL PDAN PEMBAHASAN

Dari 400 kuesioner yang disebarkan kepada pengunjung di Binus Job Expo pada tanggal
18 dan 19 Maret 2014, sebanyak 393 kuesioner yang dapat diikutsertakan dalam perhitungan
kuantitatif, sedangkan sisanya sebanyak 7 kuesioner dianggap tidak layak karena data tidak
lengkap. Bagan dibawah ini adalah perbandingan antara responden pria dan wanita.

Gambar 1: Perbandingan Responden Pria dan Wanita

Sedangkan gambar dibawah ini adalah perbandingan antara responden pengunjung event
Job Expo yang merupakan lulusan Binus dan yang merupakan lulusan universitas lain.

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui keabsahan setiap butir pertanyaan dalam kue-
sioner yang disebarkan, dengan kata lain untuk mengetahui apakah kuesioner dapat men-
gukur masalah yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS, dan
dari variabel X maupun Y seluruh item pernyataan di kuesioner menghasilkan hasil yang
valid, dimana hasil r hitung lebih besar daripada r tabel.
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Gambar 2: Perbandingan Responden Lulusan Binus dan Lulusan Universitas Lainnya

Table 1: Hasil Korelasi Correlations
Correlations

Website Binus Career Pelaksanaan Event

TotalX Pearson Correlation 1 ,623**

Sig. (2-tailed) ,000

N 393 393

TotalY Pearson Correlation ,623** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 393 393

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sedangkan untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach Alpha menghasilkan 0.767, dan menurut
Kriyantono (2006) nilai ini berarti kuesioner dianggap reliabel. Nilai Cronback Alpha semakin
mendekati satu adalah semakin baik, dan nilai minimum yang diterima adalah 0,6. Setelah
diketahui hasil penelitian valid dan reliabel maka dapat dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

4.2 Korelasi dan Regresi antara Website Binus Career dengan Pelaksanaan
Event Job Expo

Hasil korelasi antara kedua variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Dari tabel diatas dapat dilihat antara variabel website Binus Career dengan Pelaksanan

Event Job Expo memiliki koefisien korelasi sebesar 0,623. Nilai ini menurut Sarwono (dalam
Kriyantono, 2006) berarti antara dua variabel memiliki hubungan yang kuat.

Dari koefisien korelasi, dapat dihasilkan koefisien determinasi sebesar 0,388. Angka ini
berarti peranan website Binus Career terhadap pelaksanaan event Job Expo adalah sebesar
38,8%, dan sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini. Nilai pengaruh yang dibawah 50% berarti termasuk kecil dan kurang signifikan,
sehingga dapat diartikan pengunjung Job Expo Binus tidak terlalu terpengaruh oleh website
Binus Career.
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Table 2: Examples of writing table

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,623a ,388 ,386 2,545

a. Predictors: (Constant), TotalX

b. Dependent Variable: TotalY

Sementara persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Y = 8, 787 + 0, 631X

Nilai konstanta dalam persamaan diatas berarti, jika tidak ada variabel website Binus
Career maka nilai dari Pelaksanaan Event Job Expo Binus adalah sebesar 8,787. Semen-
tara, jika ada penambahan sebesar 1 point dari variabel website Binus Career maka akan
meningkatkan nilai variabel pelaksanaan event Job Expo sebesar 0,631.

5 KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan bahwa website Binus Career tidak memiliki peranan yang
signifikan terhadap pelaksanaan event Job Expo Binus University. Nilai pengaruh yang di-
hasilkan hanya sebesar 38,8%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, event
Job Expo Binus University yang telah berlangsung cukup lama sehingga telah diketahui oleh
pengunjung. Tanpa melihat informasi dari website, para pencari kerja sudah mengetahui
bahwa setiap dua kali dalam setahun Binus University akan mengadakan Job Expo, dan in-
formasi juga disebarkan melalui mading, Binus TV, dan Bvoice (Radio Binus).Sifatnya yang
reguler sehingga pengunjung tidak terlalu bergantung pada informasi atau content di Website
Binus Career.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh OReilly (2011) dan
Margolin, Miller, dan Rosenbaum (2013), bahwa para pencari kerja tidak bergantung sepenuh-
nya pada informasi dari website, melainkan mendapatkan informasi dari media-media lain
yang juga berpengaruh cukup besar terhadap keputusan mereka untuk datang ke Job Expo.

Saran untuk perkembangan penelitian kedepannya adalah dibutuhkannya penelitian men-
dalam terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan event Job Expo, seperti
apakah melalui Job Expo para pencari kerja dapat kesempatan untuk bekerja di perusa-
haan idaman. Kemudianjuga melihat lebih dalam elemen website Binus Career yang dapat
mempengaruhi keputusan pengunjung untuk datang ke event Job Expo maupun yang dapat
mempengaruhi perusahaan untuk berpartisipasi dalam Job Expo berikutnya. Seperti yang
dikatakan oleh Petruzzellis dan Romanazi (2010) bahwa mahasiswa masa kini mengalami
perubahan secara intelektual, emosional, dan kultural, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
mereka diperlukan adaptasi dari universitas dan perusahaan pencari kerja.
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Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Pulau Kemaro di Portal Me-
dia Online bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas sosial dikonstruksi oleh
media. Peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pisau anal-
isis framing dari pemikiran Robert N. Antman. Pemabahasan pembingkaian berita
di portal media online milik sumatera ekspres ini menggunakan empat pendekatan
yaitu: Define problems (Pendefinisian masalah), Diagnose causes (Memperkirakan
masalah atau sumber masalah), Make moral judgement (Membuat keputusan moral),
dan Treatment Recommendation (Menekankan pada penyelesaian). Hasil analisis
menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Pulau Kemaro di portal Sumeks ini ku-
rang selaras dengan judul berita yang ditampilkan.

Kata kunci: Arsitektur teknologi informasi, cloud computing, perguruan tinggi

1 PENDAHULUAN

Pemberitaan merupakan sebuah upaya untuk mengangkat suatu isu dan kejadian yang
terjadi di sekitar kita. melalui pemberitaan, informasi yang terbingkai seharusnya memiliki
elemen 5W 1H untuk merangkum apa siapa dan bagaimana berita itu dapat dikatakan men-
jadi sebuah berita. Portal media online saat ini meruapakan wujud dari kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi bagi para pemangku industri media. Sekiranya, hampir seluruh
media cetak dan elektronik saat ini memiliki portal berita onlinenya sendiri, selain mengikuti
trend TIK dan pasar yang saat ini tergantung dnegan internet, portal media online meru-
pakan representasi percepatan penyebaran berita di dunia. Prinsipnya, siapa yang tercepat,
itu yang terhebat, namun kenyatannya yang tercepat belum tenetu yang beritanya terakurat.
Di pulau Sumatera, Kota Palembang merupakan kota kedua setelah Medan yang memiliki
daya tarik bagi para investor maupun pelancong. Letaknya sangat strategis, yaitu pada
lintasan utara-selatan Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Selain itu keberadaan Bandara
Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II) yang melayani penerbangan dalam dan luar negeri
membuat akses menuju kota ini semakin mudah. Arus Globalisasi mulai dirasakan setelah
era reformasi dan runtuhnya era orde baru. Masa Reformasi membawa pengaruh yang positif
bagi sistem komunikasi negara Indonesia, hal ini dimulai dengan munculnya berbagai bentuk
media massa, yang terbaru adalah media online. Karena derasnya arus globalisasi berbasis
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internet, ma ka media cetak dan media elektronik hampir seluruhnya memiliki portal me-
dia online. Seperti contohnya, Harian Sumatera Ekspres yang memiliki portal media online
www.sumseks.co.id.

Agar dapat memberikan informasi yang benar dan cepat terhadap masyarakat maka media
atau pers dituntut untuk dapat bisa menambah pengetahuan pembacanya dengan menyajikan
informasi atau berita yang berdasarkan fakta dari suatu peristiwa. Kepala Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan Kota Palembang, pertumbuhan ekonomi di Palembang terus men-
galami peningkatan signifikan. Pada 2012, perekomian di Palembang tumbuh 6,4%. Salah
satunya ditopang dengan jumlah penduduk sekarang sekitar 1,7 juta jiwa.

2 METODOLOGI PENELITIAN

Pulau Kemaro merupakan salah satu peninggalan bersejarah di kota Palembang. Pulau
ini terletak di sebelah hilir keraton Sultan. Sebelumnya pulau ini berfungsi sebagai pelindung
Keraton Kuto Gawang yang berada di Kampung 1 Ilir (yang saat ini menjadi lokasi pabrik
PT Pupuk Sriwijaya). Pulau Kemaro terkait erat dengan legenda kasih tak sampai anatara
putri Palembang dengan seorang pemuda Tionghoa yang tidak mendapat restu dari kedua
orangtua mereka. Dalam sejarah kesultanan Palembang, Pulau Kembaro menjadi tempat
pertahanan pasukan Sultan Palembang ketika menghadapi serangan Belanda yang datang
dari laut melalui sungai Musi. Dewasa ini, pulau itu menjadi tempat rekreasi penduduk dan
sedang ditata untuk menjadi proyek wisata.

2.1 Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif memiliki pandangan, sebaiknya sebuah fenomena yang terjadi
di masyarakat diteliti lebih mendalam, holistik dan juga intereratif. Menurut Bogdan dan
Taylor (dalam Moleong, 2011: 4) metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Moleong (2011: 27) menyatakan bahwa
penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan
manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data
secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar,
bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus,
memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya
bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak; peneliti dan
subjek penelitian.

2.2 Analisis Framing

Teknik dan pisau analisis data dalam penelitian ini kami mencoba menggunakan teorinya
konsep framing Robert N. Antman Analisa Framing adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media
(Eriyanto, 2008: 3). Menggunakan cara dan teknik apa suatu peristiwa ditekankan. Apakah
dalam berita tersebut ada bagian yang luput dari penglihatan, ada yang dihilangkan, atau
bahkan disembunyikan dalam pemberitaan.

Analisa framing mempunyai dua konsep yaitu konsep pskiologis dan sosiologis. Konsep
psikologis lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya
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Define problems (Pendefinisian masalah) Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?

Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber
masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab
dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

Make moral judgement (Membuat keputusan moral) Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang
dipakai untuk meligitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation (Menekankan penyelesa-
ian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang
ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

sedangkan konsep sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.
Analisis Framing merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana
persaingan antar kelompok yang muncul atau tampak di media. Konsep framing Robert N.
Antman menekankan pada dua hal 1. Seleksi Isu 2. Penonjolan atau penekanan aspek-
aspek tertentu dari sebuah realitas yang diangkat yang dijadikan headline di portal Sumeks,
Dimana Entman dalam proses mendifinisikan peristiwa ini menyebut ada empat cara yang
seirng digunakan oleh suatu media.

Di antara ke empat cara itu merupakan strategi media , dan membawa konsekuensi
tertentu atas realitas yang dibentuk oleh suatu media itu sendiri. Pertama, Identifikasi
masalah (problem identification). Kedua identifikasi penyebab masalah (Causal Interpre-
tation). Ketiga evaluasi moral (Moral Evaluation) , dan terakhir yaitu penekanan pada
penyelesaian (Treatment Recommendation).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

framing ala etmann pada dasarnya mengarah pada pemberitaan definisi, penjelasan, eval-
uasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menjelaskan kerangka berita dari suatu
masalah.

Pemabahasan pembingkaian berita di portal media online milik sumatera ekspres ini
menggunakan beberapa pendekatan antara lain :

1. Problem identification

5 W 1 H What : pemberitaan ini berisikan tentang upaya pemerintah kota Palembang
dalam membuka peluang investasi di segala sektor dengan cara mengundang berbagai
investor dari luar negeri salah satunya dari AS untuk melihat apa yang bisa dipoten-
sikan dari kota Palembang dan berjanji akan mempermudah segala urusan regulasi dan
perizinan terkait investasi yang ada di Palembang.

Why : Pemberitaan ini dibuat untuk menginformasikan kepada masyarakat kota Palem-
bang khusunya mengenai upaya walikota Palembang dalam membangun perekonomian
kota Palembang dengan cara membuka seluas luasnya kemungkinan investor luar negeri
yang ingin berinvestasi di Palembang.

Who : Subjek utama dari pemberitaan ini sesuai dengan isi berita adalah Walikota
Palembang dan Objek sesuai dengan judul pemberitaan ini adalah Pulau Kemarao. Na-
mun kenyataannya objek pada judul dan objek pada isi berita tidak ada singkronisasi.
Di isi berita, objek pemberitaan lebih luas dan general, lebih menekankan kepadap
upaya pemerintah kota Palembang dalam mengupayakan kerjasama untuk brinvestasi
di kota Palembang. When : kegiatan kunjungan dilakukan pada tanggal 16 April 2014.

Why : Menerima kunjungan dari para investor luar negeri yang diharapkan akan mem-
buka peluang kerjasama atau investasi di kota Palembang. How : Mengundang para
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investor asing ke Palembang dan memberikan informasi terkait peluang investasi di
kota Palembang.

2. Diagnose causes Peristiwa / berita itu dilihat disebabkan oleh dibukanya peluang oleh
pemerintah kota Palembang kepada para investor asing untuk membuka lahan investasi
diberbagai sektor salah satunya adalah sektor industri pariwisata. Masalahnya adalah
judul berita di portal media online ini memfokuskan kepada Pulau Kemarao namun
kenyataannya di isi berita tidak terfokus pada Pulau Kemarao. Aktor / pemeran yang
dianggap sebagai penyebab masalah pada pemberitaan ini adalah pembuat berita yang
tidak mensingkronkan antara judul dan isi berita.

3. Make moral judgement Melalui pemberitaan ini akan berimbas pada kondisi persepsi
pembaca khususnya masyarakat Kota Palembang yang berfikiran bahwa Pulau Ke-
marao telah didanai atau dimasuki investor asing dari Amerika Serikat. Masyarakat
akan berpendapat bahwa pemrerintah kota telah berhasil dengan baik menjalin ker-
jasama dengan investor asing karena dipemberitaan sangat jelas tertulis pada Judul
INVESTOR AS LIRIK PULAU KEMARAO , padahal pada isi berita tidak mencer-
minkan judul yang dibuat.

4. Treatment Recommendation Penyelesaian yang baik adalah pada dua sisi, pertama
dari sisi pemberitaan, portal media online memang merupakan media komunikasi yang
tercepat saat ini untuk pemberitaan sehingga para pencari berita dari media tersebut
tidak hanya harus terus mencari berita tercepat tentu namun menjadi penyebar berita
tercepat bahkan apabila memungkinkan dalam hitungn detik. Hal ini memang baik
untuk perkembangan berita namun, berita tersebut belum tentu akurat karena belum
adanya proses pengeditan atau penyuntingan berita. Seharusnya proses pemberitaan
tidak berbeda jauh dengan pemberitaan media cetak atau elektronik, dimana sebelum
berita diterjunkan ke masyarakat adanya proses editing berita terlebih dahulu. Kedua,
dari sisi pemberian judul untuk berita tertentu dimana judul seharusnya merupakan
representasi dari isi berita tersebut karena judul merupakan perhatian pertama dari
pembaca dimana akan membentuk persepsi awal dari pembaca sebelum membaca ke-
seluruhan isi berita.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pemabahasan pembingkaian berita di portal media
online milik sumatera Ekspres yang berjudul Investor AS Lirik Pulau Kemaro yang menggu-
nakan empat pendekatan, yaitu:

1. Problem identification, bahwa isi pemberitaan berfokus pada upaya walikota Palem-
bang dalam membangun perekonomian kota Palembang dengan cara membuka seluas
luasnya kemungkinan investor luar negeri yang ingin menanamkan modal/ berinvestasi
di Palembang, dan hal ini tidak selaras dengan judul beritanya.

2. Diagnose causes, dikarenakan judul berita ini memfokuskan pada Pulau Kemarao na-
mun kenyataannya di isi berita tidak terfokus pada Pulau Kemarao. Sehingga pemeran
yang dianggap sebagai penyebab masalah pada pemberitaan ini adalah pembuat berita
yang tidak mensingkronkan antara judul dan isi beritanya.
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3. Make moral judgement, ketidak selarasan antara judul dan isi dapat menimbulkan
kesalahan persepsi pada masyarakat.

4. Treatment Recommendation, Seharusnya proses pemberitaan tidak berbeda jauh den-
gan pemberitaan media cetak, dimana sebelum berita diterjunkan ke masyarakat harus-
lah melalui proses editing berita terlebih dahulu. Judul yang diberikan, selain dapat
menarik perhatian masyarakat, juga haruslah merepresentasikan dari isi berita terse-
but.
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6 Lampiran

INVESTOR AS LIRIK PULAU KEMARO

Diterbitkan pada Kamis, 17 April 2014 10:44
Online / Windy Siska

PALEMBANG Daya tarik Pulau Kemaro mampu menarik minat calon investor Amerika
Serikat (AS), Chicago Murphy Corporation yang tergabung dalam Endusa Achieved Devel-
opment.

Kemarin (16/4), perwakilan mereka berkunjung ke Palembang, menemui Wali Kota Palem-
bang, H Romi Herton SH Vice President Murphy Corporation, Sean Murphy menilai, Kota
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Palembang merupakan kota di Indonesia yang memiliki peluang investasi sangat tinggi.
Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Misalnya potensi wisata Pulau Kemaro,
Pulokerto dan rencana revitalisasi pasar serta stadion yang bakal dijadikan convention cen-
ter. Paling penting, pertumbuhan dan geliat ekonomi di sini (Palembang) sangat bagus,
katanya, usai pertemuan itu.

Menurut Sean, pihaknya akan menggali dan mempelajari potensi investasi yang mungkin
dikembangkan. Saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan investasi, masih perlu
dipelajari terlebih dahulu, ujar Sean. Kendati begitu, berbagai peluang investasi termasuk
kemudahannya telah ditawarkan wali kota.

Katanya, paling menarik perhatian adalah Pulau Kemaro. Rencananya, kami ingin mem-
buat pusat rekreasi dan hiburan berskala internasional di sana,ungkapnya. Pihaknya juga
tertarik di bidang pengelolaan sampah dan sektor pariwisata. Kami konsen terhadap sam-
pah karena pengelolaa yang tepat mampu menyelamatkan dunia,tukas Sean. Wali Kota
Palembang, H Romi Herton mengatakan, banyak potensi investasi di Palembang yang belum
tergarap secara optimal. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak. Mereka ini baru tahap pen-
jajakan dan perkenalan. Masih melihat rantai pemasarannya seperti apa, jelasnya. Pemkot
Palembang memberikan kesempatan kepada investor manapun yang ingin masuk dan berin-
vestasi di Palembang. Kami janji akan memberikan kemudahan berinvestasi, termasuk reg-
ulasinya. Tergantung investor mana yang cepat, akan kita tangkap sebab waktu saya hanya
lima tahun,ungkap Romi. Diakuinya, sudah banyak investor yang ingin berinvestasi, terma-
suk dari Korea dan Polandia.

Menurut Romi, sistem kerja sama akan dilakukan bisa build operate transfer (BOT)
maupun kerja sama operasi (KSO). Yang pasti menguntungkan dan tidak akan merugikan.
Mereka yang ingin berinvestasi agar segera membuat proposal kerja sama secara tertulis
sehingga dapat gagasan yang dibutuhkan dapat lebih tertata dan jelas,tukasnya. (yun)
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Abstrak

Penelitian ini ditujukan untukl mengetahui Komunikasi simbolik yang digunakan
anak autis. Penelitian ini di laksanakan pada Sekolah Luar Biasa. Subjek peneli-
tian adalah guru dan anak autis itu sendiri. Teknik penentuan informan menggu-
nakan purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah data kualitatif,
yang diperoleh langsung dari objek dan lokasi penelitian, sedangkan data skunder
adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yakni
dengan observasi partisipatif dan wawancara. Jenis simbol non verbal yang digu-
nakan dalam komunikasi anak autis nonverbal maupun hiperaktif ketika berinteraksi
dengan lingkungan sekitar adalah menggunakan komunikasi non verbal berupa: Ba-
hasa tubuh secara keseluruhan mulai dari gelengan kepala, gerakan isyarat tangan,
kaki dan ekspresi wajah, Simbol atau gambar mampu menjadi jembatan komunikasi,
Bunyi yang berasal dari lingkungan, secara langsung membantu mengetahui kondisi
emosional anak autis dan Warna sangat berpengaruh dalam menunjang gambar,
sehinggga anak autis yang hiperaktif sangat tertarik dengan gambar yang berwarna
berbanding terbalik dengan anak autis non verbal atau gangguan pervasif bicara berat
warna tidak memberikan dampak yang berarti.

1 PENDAHULUAN

Saat ini komunikasi nonverbal merupakan kata yang sangat populer. Setiap orang
tampaknya tertarik pada pesan yang dikomunikasikan oleh gerakan tubuh, gerakan
mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan jarak (ruang), kecepatan dan vol-
ume bicara, bahkan juga keheningan. Menurut Ray L.Birdwhistell, 65Anak sebagai
makhluk sosial sudah dapat melakukan komunikasi sejak lahir. Namun tidak demikian
pada anak autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi
proses akuisisi keterampilan individu manusia dalam area; interaksi sosial, komunikasi
dan imaginasi. Secara umum, anak autis secara fisik seperti anak biasa pada umum-
nya yang terlihat sempurna. Setelah melihat perilaku anak autis yang hiperaktif, suka
marah-marah, menyerang atau merusak, menyakiti dirinya sendiri apabila tidak men-
dapatkan apa yang diinginkan. Barulah peneliti mengerti bahwa anak ini adalah se-
orang penyandang anak autis. Menurut data yang ada saat ini jumlah anak autis
di semakin banyak karena dengan melihat terbukanya sekolah untuk para anak autis.
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Melihat beragamnya komunikasi non verbal yang digunakan anak-anak berkebutuhan
khusus lainnya, seperti anak tuna rungu yang menggunakan komunikasi non verbal saat
berinteraksi, jika anak autis menggunakan komunikasi non verbal harus ada bantuan
gambar, tidak demikian dengan anak tuna rungu, perbedaan ini akan membuat anak
autis semakin tertekan dengan lingkungan sekitarnya. Anak autis non verbal adalah
anak autis yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa atau berbicara, sehingga
mereka tidak bisa mengekspresikan keinginannya. Anak autis non verbal melakukan
komunikasi dengan bahasa simbol dan bahasa tubuh. Kemampuan komunikasi anak
autis non verbal, bicara dan bahasa merupakan sarana yang penting pada manusia
untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Penggunaan komunikasi
non verbal pada anak autis membutuhkan analisa kemampuan untuk memaknai semua
bahasa non verbal yang di gunakan. Begitu rumit mengkombinasikan antara gambar
dengan gerakan tubuh untuk mendapatkan pemahaman bahasa non verbal antara anak
autis dengan lawan bicaranya, mengingat banyaknya bahasa tubuh dan simbol yang
digunakan dalam komuniksi non verbal, sementara daya ingat dan pemahaman anak
autis tergolong lemah.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka dapat di
rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Deskripsi Komunikasi Nonverbal pada
Anak Autis?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Komunikasi simbolik yang
di gunakan anak autis. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk akan memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan ilmu komunikasi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti
selanjutnya. Secara praktis sebagai bahan informasi bagi orang tua yang memiliki anak
autis dan guru yang mengajar anak autis bagaimana berkomunikasi.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Sekolah Luar Biasa. Subjek penelitian adalah
terdiri atas guru dan anak autis itu sendiri. Teknik Penentuan Informan ini di-
lakukan dengan cara purposive sampling (secara sengaja), yaitu informan ditentukan
berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti, dengan pertimbangan bahwa mampu mem-
berikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti. Jenis data yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa informasi dan pen-
jelasan seperti gambaran kegiatan anak-anak autis,penjelasan mengenai jenis simbol
atau lambang yang di gunakan anak anak autis untuk berinteraksi dengan lingkun-
gannya, serta penjelasan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data menurut
sumbernya terdiri dari data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari objek
dan lokasi penelitian, sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari kajian
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pustaka dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi partisipatif dimana sebagai pengamat, peneliti berperan serta
dalam kehidupan sehari-hari, subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk
dapat di pahami.

2.2 Teknik Wawancara

Wawancara secara garis besar di bagi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawan-
cara tidak terstruktur (Mulyana, 2001). Pada penelitian ini wawancara yang di lakukan
dengan informan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dengan per-
timbangan untuk mendapatkan data akurat berkaitan dengan masalah dan tujuan
peneliti.

2.3 Teknik Analisis Data

Data yang akan di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan
analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan gejala-gejala atau keny-
ataan sehubungan dengan permasalahan yang di teliti dan yang di peroleh di lapan-
gan secara jelas dan sistematis guna mendapatkan data yang objektif dengan melihat
hubungan pernyataan responden yang pada akhirnya dapat di tarik kesimpulan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Simbol Non Verbal Yang Digunakan Dalam Komunikasi Anak Autis. Komu-
nikasi merupakan salah satu modal seseorang untuk memperoleh informasi dan men-
gungkapkan keinginannya. Komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan seseo-
rang dan orang lain menerima serta bertingkah laku sesuai dengan pesan tersebut. Tu-
juan komunikasi adalah untuk mengungkapkan keinginan, mengekspresikan perasaan,
bertukar pikiran, serta untuk memperoleh pengetahuan. Salah satu masalah besar
yang dialami anak autis adalah komunikasi. Perkembangan komunikasi pada anak
autis sangat berbeda dengan anak-anak normal lainnya, terutama pada anak-anak yang
mengalami hambatan berat dalam penguasaan bahasa dan bicara. Kesulitan dalam ko-
munikasi ini dikarenakan anak autis mengalami gangguan dalam berbahasa (verbal dan
non verbal), padahal bahasa merupakan media utama dalam komunikasi. Mereka ser-
ing kesulitan untuk mengkomunikasikan keinginannya baik secara verbal maupun non
verbal. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi untuk membantu anak autis dalam
komunikasi, salah satunya melalui komunikasi non verbalnya. Larry A. Samovar dan
Richard E. Poter (Mulyana 2002), Komunikasi non verbal mencakup semua rangsangan
(kecuali yang menggunakan kata-kata) dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan
oleh individu dan penggunan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan
potensial bagi pengirim atau penerima pesan. Komunikasi ini adalah komunikasi yang
dilakukan tanpa mengunakan kata-kata. Menurut Mulyana (2005) mengatakan bahwa
komunikasi nonverbal akan memberikan kesan positif bagi seseorang. Anak autis yang
sulit berbicara, seringkali mengungkapkan diri atau keinginannya melalui simbol non
verbal antara lain:
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1. Bahasa Tubuh
Bahasa tubuh merupakan jenis komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal
anak autis disini yaitu komunikasi dengan menggunakan ekspresi/mimik muka,
sikap tubuh atau gerak tubuh serta isyarat tangan. Bahasa tubuh digunakan un-
tuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Dengan gerakan tubuh, seseorang
dapat mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus mengucapkan suatu
kata. Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika (kinesics), setiap
anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tan-
gan, kepala, kaki, dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan isyarat
simbolik. Isyarat tangan atau berbicara dengan tangan. Meskipun isyarat tangan
yang digunakan sama, maknanya boleh jadi berbeda atau isyarat fisiknya berbeda
namun maksudnya sama. Kontak mata memberikan pengaruh yang paling kuat
dalam berkomunikasi. Ada situasi tertentu dimana kontak mata sebagai pilihan.
Orang yang terlibat dalam kontak mata mempunyai pertimbangan seolah-olah
lebih terpanggil dari pada menghindari kontak mata. Fungsi utama kontak mata
adalah untuk mengatur interaksi. Kontak mata merupakan suatu tanda siap un-
tuk berinterakasi dan apabila kontak mata tidak ada disengaja atau tidak, akan
mengurangi kemungkinan adanya interaksi. Selain itu kontak mata menunjukan
peranan sebagai daya tarik pribadi. Kontak mata anak autis akan lebih bermakna
apabila diimbangi dengan ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan sumber in-
formasi yang menggambarkan keadaan emosional seseorang, ekspresi wajah anak
autis yang sering terlihat ketika menunjukan emosionalnya yaitu cemberut, takut,
gembira, sedih dan lain sebgainya. Menurut Knapp (1978) ekspresi muka seseo-
rang dapat terlihat melalui alat ukur FAST dengan beberapa indikator sebagai
berikut:

(a) Pediktor terbaik dari perasaan gembira adalah pada area muka bagian bawah
dan mata.

(b) Mata banyak menyatakan kesedihan.

(c) Area mata dan muka bagian bawah menceritakan kepada kita perasaan
terkejut.

(d) Perasaan marah paling baik diidentifikasi dengan muka bawah dahi.

(e) Area muka bagian bawah paling baik memprediksikan rasa muak atau jijik.

(f) Perasaan takut paling banyak dapat dikenal dari area mata.

Sedangkan menurut Tomkins dan Mc Carter (1964) ekspresi muka seseorang da-
pat terlihat dari 8 kategori antara lain:

(a) Minat dan kegembiraan, ekspresi muka yang kelihatan alis mata turun, mata
mengikuti memandang dan mendengar.

(b) Kesukaan atau suka, ekspresi senyum, bibir dilemparkan keluar dengan
tersenyum.
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(c) Terkejut atau merasa ngeri, alis mata naik, mata terkedip.

(d) Susah dan sedih, ekspresi menangis, alis mata melengkung, mulut turun,
pedih dan terisak-isak.

(e) Takut dan merasa terancam, mata terbuka lebar, muka pucat, dingin meng-
gigil, rambut berdiri.

(f) Malu dan merasa terhina mata turun.

(g) Jijik dan muak, bibir atas naik, senyum menyeringgi.

(h) Marah, Muka merah, rahang dikatupkan.

2. Gambar atau Simbol
Gambar atau simbol memiliki peranan sangat penting untuk menarik perhatian
atau minat anak autis dalam berkomunikasi. Gambar-gambar itu mencakup be-
berapa bidang ada dilingkungan yaitu: didalam rumah, diluar rumah, menge-
nal berbagai gambar yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Simbol atau
gambar yang digunakan anak autis mampu menjebatani komunikasi mereka. Su-
sanne K. Langer mengatakan bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia (dalam
hal ini adalah komunikasi) adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lam-
bang untuk menyampaikan pesan tertentu. Lambang atau simbol adalah sesuatu
yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lainnya berdasarkan kesepakatan
sekelompok orang (Mulyana, 2005). Anak autis mudah memahami dan mengin-
gat berbagai hal yang diraba dan apa yang dialami. Oleh karena itu gambar
dapat berfungsi sebagai bahasa pada anak autis. Gambar atau simbol yang di-
gunakan untuk mengkomunikasikan anak autis dengan lingkungan sekitar harus
memiliki gagasan khusus. Gambar atau simbol akan efektif apabila jumlah obyek
dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas, dan se-
mua obyek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak
terjadi penafsiran ganda. Realitas yang terjadi anak autis tidak hanya sebagai
learning visual atau mudah belajar memahami Gambar atau symbol, untuk itu
gambar atau simbol harus memiliki Caption (keterangan gambar). Caption atau
keterangan gambar berfungsi untuk menambah informasi yang sulit dilukiskan
secara visual. Keuntungan menggunakan gambar sebagai alat komunikasi antara
lain: Menghemat waktu dalam proses komunikasi, dapat digunakan berulangkali.
Selain itu biaya tidak terlalu mahal dan relatif murah, semua orang bisa mem-
buatnya. Gambar juga bisa mengatasi ruang, ukuran dan waktu (maksudnya
adalah memperkecil ukuran yang besar, memperbesar ukuran yang kecil, mem-
percepat proses yang memakan waktu lama, memperlama proses yang cepat dan
sebagainya).. Terakhir penggunaan alat ini adalah untuk memperjelas masalah.

3. Bunyi atau Suara
Bunyi atau suara, sebagai bahan informasi merupakan bentuk simbol non-verbal
yang menjadi bahasa tanda antara anak autis dengan lingkungan sekitar. Bunyi
atau suara memiliki makna tersendiri, serta dampak psikologis yang berbeda,
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tergantung dari konteks suara yang anak autis dengar. Suara yang terdengar
berlebihan maka anak autis akan menunjukan respon yang ekstrim. Bunyi atau
suara yang dikombinasikan dengan situasi anak autis ternyata mampu mem-
berikan dampak yang positif, hal ini terlihat dari respon positf yang mereka
tunjukkan pada saat diberikan pelatihan pendengaran. Anak autis tertarik den-
gan suara yang bersifat lembut ketika tidak memiliki perhatian terhadap lawan
bicaranya.

4. Warna
Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk
membangun keterpaduan. Disamping itu, warna dapat mempertinggi tingkat re-
alisme obyek atau situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbe-
daan, dan menciptakan respons emosional tertentu. Ada tiga hal penting yang
harus diperhatikan ketika menggunakan warna, yaitu:

(a) pemilihan warna khusus (merah, biru, kuning, dan sebagainya),

(b) nilai warna (tingkat ketebalan dan ketipisan warna itu dibandingkan dengan
unsur lain dalam gambar tersebut), dan

(c) intensitas atau kekuatan warna itu untuk memberikan dampak yang di-
inginkan.

Warna mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap gambar maupun
dalam kehidupan social. Semua isyarat simbol yang digunakan oleh anak autis
bersifat memberikan informasi. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Theodore
M. Newcomb (Mundakir 2006) mengemukakan setiap tindakan komunikasi dipan-
dang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskrimi-
natif, dari sumber kepada penerima.

4 KESIMPULAN

Semua bentuk isyarat simbol non verbal yang digunakan anak autis berkomunikasi
dengan lingkungan sekitar merupakan bagian dari sumber informasi karena dengan
simbol non verbal yang kami gunakan, lebih mudah menyampaikan informasi dan anak
autis dengan cepat memberikan respon berupa tindakan dari simbol non verbal. Ba-
hasa tubuh secara keseluruhan mulai dari gelengan kepala, gerakan isyarat tangan, kaki
dan ekspresi wajah. Simbol atau gambar mampu menjadi jembatan komunikasi. Bunyi
yang berasal dari lingkungan, secara langsung membantu mengetahui kondisi emosional
anak autis dan warna sangat berpengaruh dalam menunjang gambar, sehinggga anak
autis yang hiperaktif sangat tertarik dengan gambar yang berwarna berbanding ter-
balik dengan anak autis non verbal atau gangguan pervasif bicara berat warna tidak
memberikan dampak yang berarti. Anak autis menggunakan isyarat simbol non verbal
dalam komunikasi dengan lingkungan sekitar. Simbol tersebut tidak hanya digunakan
begitu saja tetapi mempunyai maksud dan tujuan tersendiri dalam komunikasi sebagai
bahan informasi.
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