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Kata Pengantar 

Era globalisasi dewasa ini dapat dikatakan bahwa perkembangan teknik elektronika 

dan informatika sangat pesat. Pada era ini, interaksi antar bangsa dari seluruh penjuru dunia 

semakin intensif, sehingga pasati akan ada berbagai macam dampak (baik positif maupun 

negatif). Dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi tersebut maka harus diperlukan sikap 

mental yang kuat. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan karakter adalah aspek 

kualitas pendidikan.  

Untuk mengantisipasi berbagai macam persoalan yang akan muncul karena dampak 

teknologi tersebut, maka pemerintah saat ini telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UUITE). Di dalam UUITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 

pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai berbagai 

macam aktifitas IT yang dilarang. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dan juga pelaku bisnis 

dalam bidang teknologi dan informasi mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan 

transaksi elektronik. Selanjutnya, pada tahun 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah 

melakukan penguatan jalinan kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu melakukan penguatan secara strategis penyiapan tenaga kerja terampil dan 

professional melalui pendidikan kejuruan/vokasi.  

Seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY 

ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai ide inovatif dan solutif untuk mengembangkan 

pendidikan teknik elektronika dan informatika. Kontribusi positif tertuang pada kumpulan hasil 

penelitian atau ide gagasan tentang elektronika dan informatika oleh peserta seminar. Semoga 

seminar ini bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya yang aktif dalam bidang elektronika 

dan informatika, serta pendidikan vokasional.  

Selamat mengikuti kegiatan seminar, sukses selalu, semoga Allah selalu memberikan 

kemudahan. 

 Yogyakarta, 24 September 2016 

Tim Seminar Nasional ELINVO 2016 
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Sambutan Ketua Panitia 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua sehingga Seminar Nasional 

Electronics, Informatics, And Vocational Education (ELINVO 2016) dapat terselenggara 

dengan baik sesuai yang direncanakan. Seminar ini merupakan sebuah forum ilmiah, 

sosialisasi, dan komunikasi dimana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang 

berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta 

penerapan hasil-hasil penelitian dalam bidang elektronika, informatika dan pendidikan vokasi. 

Acara ini dapat terselenggara dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu 

melalui kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

2. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta 

3. Panitia ELINVO 2016 

4. Pengirim makalah dan peserta ELINVO 2016 

5. Semua pihak yang terlibat sehingga seminar nasional ELINVO 2016 terlaksana 

Pengirim makalah dan peserta ELINVO 2016 tercatat lebih dari 250 orang yang berasal 

dari berbagai kalangan, yaitu guru, dosen, peniliti, praktisi, pengajar diklat dan pemerhati 

teknologi elektronika dan informatika sera pendidikan vokasi. Selain itu juga dihadiri oleh 

pemakalah pendamping yang mempresentasikan hasil penelitian dan pemikiran mereka. 

Makalah ini akan dipublikasikan pada Proceeding ELINVO 2016. Harapan kami, semoga 

makalah yang tersaji dapat memenuhi tujuan dari seminar. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  

 Yogyakarta, 24 September 2016 

 

 

 Satriyo Agung Dewanto S.T., S.Pd.T., M.Pd. 
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PENGGUNAAN SENSOR LM35 PADA KUPLUK BAYI SEBAGAI PENDETEKSI 
SUHU DAN INFORMASI PERUBAHANNYA VIA SMS 

 
Abdurrahman Ayyasy1, Barlin Herdian2, Elvin Pradinova3, Boby Setiawan4, B.S. Rahayu Purwanti5 

Program Studi Teknik Elektronika Industri, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta 
Email: abdayas8@gmail.com 
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ABSTRAK 
Sarana informasi jarak jauh dapat mengatasi masalah penting/mendesak, terutama bagi orang-orang 

yang terpisah oleh jarak. Fokus pemasalahan dalam artikel ini terkait aktifitas seorang ibu/wanita karier dan 
bayinya, Seorang ibu perlu informasi cepat dan akurat untuk memantau suhu badan bayinya yang 
demam/sakit. Perubahan suhu bayi diukur dengan termometer oleh pengasuhnya, diinformasikan ke ibu bayi 
via Hand Phone (HP). Ibu dan pengasuhnya berbicara/dialog di telepon atau berkirim SMS (Short Messages 
System). Komunikasi tersebut berpeluang mengganggu aktifitas/konsentrasi masing-masing. Keduanya 
memanfaatkan waktu kerja untuk menulis SMS yang berakibat kelengahan/ keteledoran. Dampak bagi ibu 
terkena teguran/sanksi, kelengahan pengasuh membahayakan bayi. Oleh karena itu penting membuat sistem 
pendeteksi suhu, menginformasikan, dan memonitor perubahannya. Sensor LM35 dipasang pada kupluk, 
sejenis topi yang biasa dipakaikan bayi. Kupluk mendeteksi perbedaan nilai resistansi akibat perubahan 
suhu/demam. Sinyal resistansi diinput ke Arduino, hasil konversi resistansinya ditampilkan di LCD. Data output 
Arduino sebagai suhu, sinyalnya dikirim secara nirkabel melalui modul GSM shield ke HP berupa SMS. Pesan 
SMS tersebut di-triger oleh sistem setelah suhu ≥ 38º C dengan pesan penting. Pesan tersebut telah terkirim 
dalam waktu < 2 menit. Hasil uji alat/system menunjukkan terealisasinya fungsi kupluk sebagai pendeteksi 
suhu. 
Kata kunci: LM35, Suhu, Informasi, Arduino, SMS 

 
ABSTRACT 

The information facility long distance can solve an important/urgent problem, especially for peoples were 
separated by distance. The article focused is relation activity of a career woman and her baby. A mother need 
information accurate temperature to monitor, when the baby’s fever. Baby's change temperature measured 
with thermometer by baby sitter, and then to inform the mother’s baby by Mobile Phone (MP). Mother and baby 
sitter dialogue on Short Messages System. These communications potentially interfere with 
activity/concentration of each. Both of them utilize the their working time to write SMS, have negligence impact. 
The impacted of both, for mother is sanctions, carelessness of baby sitter harm the baby. So, very important 
to designed the temperature detection and monitor system. LM35 sensor mounted on scullcaps, hat kind 
commonly apply babies. Scullcaps detect differences in resistance value changes in temperature. Resistance 
signal input to Arduino, the conversion displayed on LCD. Data output Arduino as temperature, the signal sent 
wirelessly by GSM module shield to MP. The message was triggered by the system, after the temperature ≥ 
38 º C with important messages. Time message sent in < 2 minutes. The tested results of equipment show the 
skullcaps realization function as temperature detector. 
Keywords: LM35, temperature, information, Arduino Uno, SMS. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi jarak jauh penting 
untuk pengiriman informasi, terkait 
dengan efisiensi waktu. Kecepatan 
pengiriman informasi dari dan kepada 
seseorang dapat menyelamatkan jiwa. 
Pemantauan, pengawasan aktifitas bayi 
penting bagi seorang ibu. Semakin rumit 
pemantauannya jika bayi sakit, umunya 
ditandai dengan panas/demam. Informasi 
cepat dan akurat pada perubahan suhu 
dapat menghindari insiden, misalnya bayi 
meninggal akibat kejang. Informasi dari 
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 
kenaikan suhu secara mendadak 
penyebab kejang bayi. Rata-rata suhu 
ambang kejang ketika > 38 ºC, dicegah 
dengan cara pengawasan. Sebelum suhu 
mencapai 38 ºC harus segera mengambil 
tindakan [1]. Tindakan antisipasi 
menghindari kejang akibat demam tinggi 
sudah banyak dilakukan. Setiap waktu 
tertentu (2 jam sekali) atau sesuai kondisi 
pasien diperiksa suhunya dengan 
termometer. Pemeriksaan ini selain untuk 
pengamatan perubahan suhu, 
mengindikasi jenis-jenis obat yang cocok 
untuk menyembuhkan penyakit pasien. 
Realisasi alat/sisytem pendeteksi suhu, 
terkoneksi ke Hand Phone (HP) 
mengintegrasikan modul-modul sensor 
suhu (pendeteksi), mikrokontroler 
(pengatur), interface (penampil data)  

Sensor suhu IC-LM35 mengubah 
besaran suhu (oC) menjadi tegangan 
(Volt), selain akurasinya tinggi, 
perakitannya mudah dibandingkan sensor 
lain [2]. Keistimewaan LM35; tidak perlu 
dikalibrasi, self-heating dan supply 
tegangan rendah. Range deteksi suhu (-

55 °C s/d 150 °C), dan konsumsi arusnya 
60 mA [3]. Tegangan outputnya 
proporsional terhadap derajat celcius (ºC) 
dengan koefisien sebesar 10 mV/ºC untuk 
setiap kenaikan suhu 1 ºC. Seri LM35 
dibuat dalam bentuk transistor, outputnya 
data analog sehingga memerlukan modul 
ADC (Analog to Digital Converter). 
Pertukaran informasi dari satu perangkat 
ke perangkat lain menggunakan 
bluetooth. Area kerja komunikasi dengan 
bluetooth pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 
sebuah frequency hopping traceiver 
menyediakan layanan komunikasi data. 
Output sinyal digital dari mikon1 dapat 
dihubungkan ke modul bluetooth dan 
Arduino Uno.   

Sistem minimum mikrokontroler 
Arduino Uno diprogram dengan bahasa 
C. Modifikasi dengan bootloader, 
berfungsi menghubungkan Software 

Compiler Arduino dengan mikrokontroler 
[4]. Pin-pin Hardware Arduino umumnya 
mirip dengan mikrokontroler lainnya, 
memerlukan penamaan agar mudah 
diingat. Software Arduino, open source 
sehingga dapat di download gratis, 
pemrogramannya sederhana, karena 
disediakan fungsi-fungsi khusus untuk 
memudahkan pemrogram [5]. Setiap 
instruksi berupa program dan diterima 
oleh mikrokontroler sebagai pemroses 
data. Kelebihan mikrokontroler Arduino, 
daya dapat disuplai melalui koneksi USB 
atau power supply eksternal. Sumber 
daya dipilih secara otomatis dari adaptor 
AC ke DC atau baterai. Output Arduino 
Uno dapat menampilkan data di LCD, 
mengaktifkan buzzer, dan mengirimkan 
SMS melalui modul GSM Shield. Liquid 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 3 

Crystal Display (LCD) sebagai tampilan 
membentuk angka dan huruf. LCD M1632 
dipilih karena harganya murah, tampilan 
2x16 (2 baris x 16 kolom) dan konsumsi 
daya rendah [6]. Buzzer dapat mengubah 
sinyal listrik menjadi sinyal suara. Bunyi 
yang dihasikan berfrekuensi 1-5 KHz, 
dapat digunakan sebagai alarm. GSM 
Shield merupakan modul yang dapat 
dipasang ke mikrokontroler Arduino Uno 
dan dapat menerima/mengirim SMS, 
dengan memasangkan SIM card operator 
pada GSM shield-nya. SIM card yang 
digunakan jenisnya sama dengan SIM 
card yang digunakan di Hand Phone. 
Spesifikasi GSM Shield Catu daya 5 volt 
dari mikrokontroler, Frekuensi GSM850 
MHz dan GSM900 MHz [7] 
 

METODE 

Untuk merealisasikan program agar 
dapat selesai dengan yang diharapkan, 
maka digunakan metode sebagai berikut: 
a. Studi literatur, mencari pustaka (buku 

dan jurnal) terkait dengan sensor 
LM35, Arduino Nano, Modul 
Bluetooth, Arduino Uno, LCD, Buzzer, 
dan GSM Shield. 
 

b. Blok Diagram pada alat/system yang 
dipasang untuk Kupluk Pendeteksi 
Demam Bayi (Gambar 2). Penjelasan 
tiap blok: 
Sensor LM35 mendeteksi besaran 
listrik , berupa sinyal analog yang 

diinput ke Mikrokontroler Arduino. 
Keluaran sinyal Arduino berupa sinyal 
digital. Hal tersebut dikarenakan 
dalam Arduino telah terdapat ADC 
pengonvesrsi sinyal analog ke digital. 
Bluetooth berfungsi sebagai pengirim 
dan penerima informasi sinyal digital 
dari Arduino Nano ke Arduino Uno. 
Arduino Uno mengolah data dari 
bluetooth kemudian hasilnya diterima 
oleh LCD, Buzzer, dan GSM Shield. 
LCD (Liquid Crystal Display) berfungsi 
untuk menampilkan suhu tubuh hasil 
pengukuran. Buzzer berfungsi sebagai 
peringatan waspada suhu tubuh 
demam (≥ 38 ºC). GSM Shield 
mengirimkan data suhu tubuh demam 
ke Hand Phone melalui SMS ketika 
suhu tubuh demam (≥ 38 ºC). 
 

c. Cara Kerja Kupluk Pedeteksi Suhu 

Bayi, Sensor LM35 mendeteksi suhu. 
Berbentuk sinyal analog yang 
dikonversi menjadi sinyal digital oleh 
ADC dalam modul Arduino Uno. Sinyal 
kluaran Aduino Uno dikirm ke Arduino 
Nano via. Bluetooth Seluruh proses 
kerja alat dalam system deteksi diatur 
secara otomatis oleh Arduino Uno. 
Tampilan suhu ke LCD dyang 
menerima data ari Arduino Uno, 
mengaktifkan buzzer & mengirimkan  
pesan. SMS GSM shield 
menginformasikan pesan terkait 
besaran suhu dan karakter lainnya.  
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Gambar 1. Diagram Blok Kupluk Pendeteksi Demam Bayi 
 
 

 
Gambar 2. Flowchart Kupluk Pendeteksi Demam Bayi 
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d. Pengambilan Data, untuk 
memastikan bahwa alat dan sistem 
berfungsi sesuai perancangan. Cara 
kerja pengujian dengan memasang 
lampu pada bagian dalam, bawah 
Mannequin. Panas yang ditimbulkan 
dari lampu merambat secara perlahan 
hingga suhu yang terdeteksi oleh 
sesnsor mencapai > 37 ºC. Saat suhu 
tersebut mensimulaisi temperatur bayi 
yang sedang demam. Perubahan suhu 
diukur oleh modul pendeteksi yang 
dipasang pada kupluk. Modul tersebut 
dilegkapi sensor LM35 (pendeteksi 
suhu) dan termometer sebagai 
pembanding hasil ukur 
 

e. Analisa Data, menentukan model 
matematika antara besaran deteksi 
sensor dengan data hasil pengukuran. 
Model tersebut dianalisa dengan 
regresi linier agar mendapat kekuatan 
hubungan kedua variable. Nilai 
koefisisen regresi R2 > 0.8 syarat 
cukup untuk membuktikan dua 
variable saling berkaitan. 

Alur sistem pada kupluk (Gambar 
2) terkoneksi ke Hand Phone (HP) dan 
buzzer, sesuai dengan urutan pada sub 
sistemnya 

 

HASIL 

Media uji bayi dimodelkan dengan 
mannequin untuk menguji system 
pendeteksi suhu. Alat pendeteksi terdiri 
dari modul-modul yang terangkai dan 
dipasang pada bagian dalam kupluk 
(Gambar 3).  

 

Gambar 3. Prototype Kupluk Pendeteksi 
Demam Bayi 

 

Gambar 4. Sampel Hasil Deteksi Sensor 
LM35 dengan Pembanding Termometer  

Pengujian terhadap cara kerja alat 
& system untuk memastikan fungsi modul 
deteksi suhu telah sesuai dengan 
perancangan. Tahapan pengujiannya; 
mengukur tegangan (volt) output dan 
mencatat/mendisplai besaran suhu hasil 
deteksi sensor LM35. Data Hasil deteksi 
sensor LM35 dibandingkan dengan 
thermometer suhu SNI. Spesifikasinya 
termometer jenis digital dengan range 
25 �  dan ketelitian 0.1 � . Hasil 
pengukuran suhunya relatif sama dengan 
data hasil deteksi sensor (Gambar 4).  
Kupluk atau topi yang biasa dikenakan 
bayi dilengkapi alat/system pendeteksi 
demam (perubahan suhu). Informasi 
kenaikan suhu atau perubahan 
perkembangannya dikirim via sms. Pesan 
terdiri dari karakter dan simbol yang dapat 
segera direspon oleh penerimanya. 
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Penerima pesan dapat segera 
menindaklanjuti sesuai maksud dan isi 
informasinya. 

Pengambilan data Kenaikan suhu 
(Gambar 5) yang terdeteksi sensor LM35 
dimulai dari 36� , yaitu batas normal 
suhu tubuh. Perubahan suhu diperoleh 
hasil deteksi sensor beriringan dengan 
semakin lama waktunya si model kepala 
mannequin menyerap panas dari nyala 
lampu. Perubahan suhu diukur juga 
dengan termometer sebagai pembanding 
dan hasilnya relatif sama. 

Tegangan output dari sensor LM35 
diukur menggunakan AVOmeter 
sebanyak 30 kali (Gambar 6). Hal yang 
sama juga dilakukan, jumlah pengukuran 
suhu dengan sensor LM35 dan 
termometer. Keduanya dilakukan untuk 
diuji linieritasnya. Hubungan linier dua 
variable pengukuran antara tegangan 

(volt) dan suhu (ºC) membuktikan bahwa 
modul sensor presisi. Modul telah 
berfungsi dan terkalibrasi sebagai alat 
deteksi perubahan suhu. Uji linieritas juga 
diperlukan untuk menunjujukkan hasil 
pengukurannya akurat. Besaran suhu 
diukur dengan sensor dan termometer, 
nilai akurasi diperoleh jika selisih 
pengukuran kecil. Grafik pada Gambar 6 
menunjukkan mayotitas hasil pengukuran 
suhu dengan kedua lat ukur hampir sama, 
walaupun pada awalnya perbedaannya 
cukup siknifikan. Kedua alat ukur 
menunjukkan selisih/perbedaan hasil 
terbesarnya adalah 1	� . Pengukuran 
lainnya menunjukkan perbedaan terbesar 
≤0.3	� kedua alat ukur. Hal ini 
menunjukkan hasil pengukurannya LM35 
akurat dan telah berfungsi sesuai dengan 
alat ukur SNI (termometer). 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Hasil Deteksi  dengan Sensor LM35 
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Gambar 6. Grafik Tegangan keluaran LM35 terhadap Suhu Hasil Deteksi LM35 

 

 

Keterangan: 
a. Temperature 39,3 

� terdisplai pada 
LCD, 
menunjukkan 
suhu telah 
melewati batas 
aman demam bayi 
(> 38,0 �) 

b. Pesan “Adik 
sekarang demam, 
mama cepat 
pulang ya” sampai 
ke HP ibu bayi, 
menunjukkan 
peringatan dan 
perlu 
diperhatikan. 
 

Gambar 7. SMS yang Terkirim ke HP ketika Suhu ≥ 38� 
 

Cara regression dipilih untuk 
membuat data analisis. Koordinat sumbu 
Y untuk pengukuran suhu hasil deteksi 
LM35 dan koordinat sumbu X untuk 
pengukuran tegangan output LM35. New 

workbook dipilih sebagai output options 

dan normal probability plots. Persaaan 
linier yang diperoleh dari data sesuai 
rumus adalah 6888.01017.0 += xy

dengan 9827.02 =R . Persamaan 
prediktif yang diperoleh dari data adalah
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xy 999.0= 12 =R . Kedua variable 

berhubungan erat, output tegangan pada 
LM35 dapat linear terhadap hasil deteksi 
suhu yang dideteksi dengan tegangan 
keluarannya memiliki persamaan regresi 
dengan nilai R2>0.8 (Gambar 6). 

Ketika suhu ≥ 38	�  maka buzzer 
pada box kontrol berbunyi dan SMS 
terkirim ke HP (Gambar 7). Bunyi buzzer 
ditriger jika tegangan keluaran sensor 380 
miliVolt, Pesan sms terkirim jika suhu 
telah ≥ 38 ºC. Bunyi buzzer terdengar 
oleh pengasuh bayi, bersamaan dengan 
terkirimnya sms yang ditujukan untuk ibu 
bayi. Fungsi keduanya sama yaitu, 
sebagai peringatan bahwa bayi harus 
mendapatkan penanganan khusus dan 
tindak lanjutnya agar tidak terjadi musibah 
lain. Prototype kupluk pendeteksi demam 
bayi merupakan alat yang tepat guna dan 
efisien dalam meringankan pengawasan 
suhu bayi ketika demam. Sensor LM35 
dapat mendeteksi suhu tubuh bayi, ketika 
≥38 ºC maka buzzer berbunyi sebagai 
peringatan untuk penghuni rumah dan 
GSM Shield dapat mengirimkan SMS 
kepada Ibunya yang terpisah oleh jarak. 

 

SIMPULAN 

LM35 yang dipasang pada kupluk 
telah teruji fungsinya sebagai alat 
pengukur perubahan suhu. Sistem pada 
alat juga telah dilengkapi dengan buzzer 
sebagai peringatan, bersaman dengan 
terkirimnya pesan penting untuk tindak 
lanjut dari penerimanya. Desain 
alat/system deteksi suhu siap dimodifikasi 
konstruksinya untuk memperoleh estetika 
dan kenyamanan penggunaannya.  
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ABSTRAK 
Pemerintah telah mempersiapkan berbagai media guna mempermudah  masyarakat menyampaikan 
partisipasinya, baik secara tradisional melalui komunikasi langsung maupun melalui pemanfaatan teknologi 
dalam format  electronic participation. Keberadaan e-participation memberikan ruang dan peluang bagi 
masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya, kapanpun dan di manapun, meskipun demikian minat 
masyarakat untuk menggunakannya sangat rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan dan 
penerimaan masyarakat terhadap e-participation. Derajat kesiapan  menentukan dan tingkat penerimaan 
menentukan strategi pemerintah untuk mengembangkan e-participation  sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi melibatkan masyarakat yang telah 
menggunakan dan berpotensi menggunakan e-participation  (memiliki alat komunikasi berkoneksi internet). 
Sampel ditentukan metode purposive random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 
skala Likert, sedangkan data dianalisis dengan metode analisis berbasis SEM -PLS 

 
Kata kunci: E-Participation,  Technology Readiness Index (TRI), Technology Acceptance Model, (TAM) 

Technology Readiness Acceptance Model (TRAM) 
  

ABSTRACT 
The government has prepared a variety of media to facilitate public participation,  traditionally through direct 
communication or through the use of technology in electronic  participation. e-participation provides an 
opportunity for the public to participation, anytime and everywhere, however  the public interest to use it is very 
low. This study aims to determine the readiness and acceptance community to use of e-participation. The 
degree of readiness and the level of acceptance determines the government's strategy to develop e-
participation in accordance with the needs of society. This study uses quantitative methods, pulation involve 
people who have used and potentially use e-participation (have an  internet access).  Samples determined 
purposive random sampling method and Collecting data using a Likert scale questionnaire, while the data were 
analyzed with SEM-PLS. 
 
Keyword: : e-participation, Technology Readiness (TR), Technology Acceptance Model (TAM), Technology 

Readiness and Acceptance Model (TRAM) 
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PENDAHULUAN 

Partisipasi publik telah dianggap 
sebagai mekanisme untuk menciptakan 
nilai-nilai demokrasi dan menjadi aspek 
krusial dari demokrasi [1][2]. Partisipasi 
publik merupakan cara masyarakat untuk 
menjadi bagian dari proses politik 
penyelenggaraan pemerintahan [3].   

 E-government tidak hanya ditandai 
dengan penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi, namun  juga 
peningkatan transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi publik, evaluasi kinerja 
pemerintah serta pengembangan 
manajemen komunikasi publik. 
Pemerintah harus terus berinisiatif dan 
berinovasi menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi yang kapabel 
[4]. Keberadaan teknologi informasi 
diharapkan mampu mereformulasi dan 
mempercepat restrukturisasi praktik 
penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan yang tidak hanya 
melibatkan lingkungan internalnya, tetapi 
juga melibatkan lingkungan eksternal 
pemerintahan, seperti lembaga sosial 
masyarakat, organisasi bisnis, serta 
masyarakat [5].  

Pada awal abad 21 dan menjadi 
sebuah fenomena besar yang disebut 
electronic participation (e-participation). 

E-participation merupakan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mensuport keterlibatan masyarakat agar 
turut berperan dalam proses perumusan 
kebijakan. 

Di Kabupaten Kulon Progo, partisipasi 
masyarakat, dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu konsultasi tatap muka secara 

langsung, dialog RRI, sms center, email 
skpd@kulonprogokab.go.id. Website 
Pemerintah, serta sistem aduan  
masyarakat (SEMAR).  

Proses partisipasi (sebagai bagian 
dari demokrasi) diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan pemerintah serta  
meningkatkan transparansi, dan 
kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah [6] Tingkat e-participation 
masyarakat dapat dipengaruhi olehi 
karakteristik sosiodemografi, 
penggunaan internet, persepsi politik, dan 
kegiatan politik, dan peran aplikasi e-

participation[7]. Tingginya penggunaan e-

participation akan mempengaruhi 
penilaian terhadap kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah serta 
tingkat transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan [8] 

Berdasarkan Laporan Layanan 
Informasi Publik tahun 2015 menunjukkan 
selama kurun waktu 2015 telah diterima 
sejumlah 680 (enam ratus delapan puluh) 
dengan variasi penggunaan media 
partisipasi sebagai berikut  :   

Tabel 1. Laporan Layanan Informasi 
Publik 2015 

Media  Frekuensi Prosentase 

Open house 267 39,26% 
Dialog RRI 156 22,94% 
Meja layanan  11 1,62% 
Email 120 17,74% 
SMS Center 81 11,91% 
Website 
PPID 

9 1,32% 

Website 
Pemkab 

36 5,29% 

Berdasarkan data tersebut terlihat 
bahwa terjadi kecenderungan yang cukup 
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signifikan bahwa masyarakat memilih 
layanan partisipasi tradisional melalui 
tatap muka langsung lebih sederhana dan 
mudah  dilakukan daripada menggunakan 
e-participation (email, website)  yang 
yang ada.  

Penelitian-penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa sikap dan perilaku 
pengguna justru menjadi faktor yang 
menentukan suskes atau gagalnya 
implementasi sistem. Untuk itu, dari 
aspek pengguna perlu ditangani agar 
dapat tidak terjadi penolakan dan dapat 
menerima penggunaan sistem [9]. 
Mengetahui tingkat kesiapan dan 
penerimaan masyarakat terhadap e-

participation agar teknologi ini dapat 
diadopsi dengan baik. 

Rumusan Masalah  

Rendahnya penggunaan e-

participation bila dibandingkan dengan 
layanan partisipasi tradisional karena 
masyarakat terbiasa berkomunikasi 
secara langsung dan lebih merasa 
nyaman berinteraksi tanpa perantara.  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kesiapan dan 
penerimaan masyarakat terhadap              
e-participation agar teknologi ini dapat 
diadopsi dengan baik. 

 
Landasan Teori 

E-participation 

E-participation merupakan proses 
yang menggambarkan upaya 
memperluas partisipasi politik oleh warga 
negara untuk berinteraksi satu sama lain 
dengan respresentasi politiknya melelui 
penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi[10]. E-participation dapat 
menggunakan teknologi seperti 
aplikasi,email, online chating, blog, 
facebook dan twitter memberikan variasi 
pilihan bagi masyarakat untuk 
berkomunikasi dengan pemerintah. 

Berdasarkan level partisipasi 
OECD, Macintos [11] mengemukakan 
tiga level e-participation, yaitu : e-

enabling, e-engaging, dan e-

empowerment  yang selaras dengan 
information, consultation, dan active 

participation. e-enabling dicirikan dengan 
memberikan kemudahan akses informasi. 
e-engaging merupakan bentuk kontribusi 
dan support bagi penyelenggaraan 
musyawarah sebagai media komunikasi 
dan konsultasi dengan masyarakat luas, 
sedangkan e-empowering  berfokus pada 
partisipasi aktif msyarakat yang mampu 
mempengaruhi perumusan kebijakan 
pemerintah.  

Merujuk klasifikasi partisipasi 
publik dari IAP2 (information, 

concultation, involvement, collaboration, 

dan empowerment), Tambouris et al [12] 
mentransfer pada dimensi electronic, 
yaitu e-informing, e-consulting, e-

involving, e-collaborating, dan e-

empowement. 

 
Technology Readiness Acceptance 

Model (TRAM) 

Parasuraman merumuskan model 
kesiapan teknologi yang disebut 
Technology Readiness Index (TRI)[13] 
yang disempurnakan menjadi TRI 2.0[14] 
dengan empat dimensi meliputi optimis 
dan inovasi sebagai motivator serta 
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ketidaknyamanan dan ketidakamanan 
sebagai inhibitor.  

Davis menyempurnakan Theory of 

Reasoned Action(TRA) Ajzen dan 
Fizben[15] TRA dapat diterapkan jika 
keputusan individu menerima teknologi 
dipengaruhi oleh tindakan sadar yang 
dapat dijelaskan atau diprediksi oleh niat 
pelakunya. TAM menambahkan dua 
konstruk utama pada model TRA, yaitu 
persepsi kegunaan (perceived 

usefullness) dan persepsi kemudahan 
penggunaan (perceive easy of use)[16]. 

Lin et al [17] mengkombinasi model-
model TR dan TA menjadii model 
kesiapan dan penerimaan teknologi 
(technology readiness acceptance 

model/TRAM. Dimensi TR meliputi 
optimis dan inovasi sebagai motivator 
serta ketidaknyamanan dan 
ketidakamanan sebagai inhibitor 
diintegrasikan dengan persepsi 
kemudahan, persepsi kegunaan dari 
dimensi TAM untuk memprediksi niat 
penggunaan sistem tertentu.  

Penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa  TR mempunyai dampak signifikan 
pada  niat penggunaan dengan  dimediasi 
oleh kedua dimensi TA, yaitu persepsi 
kegunaan dan persepsi kemudahan. Hal 
ini menegaskan bahwa TRAM secara 
substansial mampu memperluas 
penerapan dan menjelaskan lebih kuat 
daripada model TR maupun TA saja.   

 
METODE 

Pengumpulan data primer pada 
penelitian ini dilakukan dengan metode 
survei kepada responden, yaitu 
memberikan pertanyaan melalui 

instrumen kuesioner. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai literatur 
yang mempunyai korelasi topik penetilian, 
serta melakukan wawancara dengan 
narasumber, yaitu pengelola dan 
penanggung jawab aplikasi                     e-

participation.  

Populasi penelitian ini adalah 
masyarakat yang telah menggunakan e-

participation dan yang masyarakat 
memiliki media komunikasi berkoneksi 
internet. Sampel yang diambil sebanyak 
100 responden. Sampel ditentukan 
dengan teknik pursposive sampling, atau 
sampel sampel bertujuan yaitu penentuan 
sampel secara subjektif oleh peneliti 
dengan pertimbangan bahwa informasi 
yang dibutuhkan diperoleh dari kelompok 
sasaran tertentu[18]. 

Data primer yang berasal dari 
responden akan diolah dengan SEM-
PLS. Sebelumnya, perlu dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas terhadap 
kuesioner [19]. Pengujian  ini menguji 
sejauh mana nilai atau ukuran yang 
diperoleh secara akurat dapat 
merepresentasikan hasil pengukuran dari 
sesuatu yang diukur meliputi uji validitas 
dan reliabilitas. 

Validitas konvergen dalam PLS 
dapat dilihat dari nilai loading factor atau 
outer loading dari indikator-indikator yang 
mengukur konstruk tersebut. Loading 

factor merupakan korelasi antara skor 
item atau komponen dengan skor 
konstruk. Indikator dikatakan baik bila 
memiliki loading factor > 0,70. Sedangkan 
reliabilitas menguji seberapa jauh variabel 
observasi mengukur nilai dengan benar 
dan bebas dari kesalahan.  
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Dalam PLS, reliabilitas diuji dengan 
menggunakan cronbach’s alpha  dan 
composite reliability. Data dikatakan baik 

jika cronbach’s alpha  dan composite 

reliability nilainya Lebih dari 0,7 untuk 
confirmatory research atau lebih dari 0,6 
untuk explanatory research. 

 

HASIL 

Penelitian ini menggunakan model 
yang mengacu pada penelitian Lin [17] 
yang mengintegrasikan metode 
Technology Readiness dari Parasuraman 

[13] dan Technology Acceptance Model 

dari Davis[16].  
Technology Acceptance Model (TA).  

Technology Readiness (TR) mengacu 
pada kecenderungan individu terhadap 
adopsi dan penggunaan  teknologi baru 
untuk mencapai suatu tujuan., sedangkan 
Technology Acceptance (TA) berperan 
sebagai pengukur niat perilaku dan sikap 
individu dalam menggunakan teknologi. 

Menurut Lin [17] keempat dimensi 
pada TR (optimisme, inovasi, 
ketidakamanan, dan ketidaknyamanan) 
merupakan faktor pengukur kesiapan 
teknologi yang mempengaruhi 
penerimaan teknologi yang  (persepsi 
kegunaan dan persepsi kemudahan 
penggunaan). 

Optimisme dan inovasi sebagai 
kontributor dianggap dapat menyebabkan 
dimensi kegunaan dirasakan lebih tinggi, 
sedangkan ketidakamanan dan 
ketidaknyamanan sebagai inhibitor akan 
menjadi faktor penghambat penggunaan 
teknologi. 

Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 

Variabel Eksogen   

Technologi Readiness (Optimis, Inovasi, 
Ketidaknyamanan, Ketidakamanan) 

Parasuraman [13][14] menyatakan  
bahwa terdapat empat dimensi konstruk 
yaitu optimism (optimisme) dan 
inovativeness (inovasi) sebagai motivator 
atau faktor pendorong. serta discomfort  

(ketidaknyamanan) dan insecutity 
(ketidakamanan) sebagai inhibitor atau 
faktor penghambat.  

Dimensi optimis dan inovasi sebagai 
faktor pendorong akan mempengaruhi 
secara positif terhadap kesiapan 
penggunaan teknologi sedangkan 
dimensi ketidaknyamanan dan 
ketidakamanan sebagai faktor 
penghambat berpengaruh negatif 
terhadap kesiapan penggunaan 
teknologi. Optimis merupakan konstruk 
yang merefleksikan sikap seseorang 
bahwa teknologi adalah sesuatu yang 
baik dan dapat memberikan lebih banyak 
manfaat, meningkatkan produktivitas, 
fleksibilitas, dan efisiensi pegguna. [13]. 
Mereka akan memilih yang paling 
strategis dan efektif agar hasilnya sesuai 
dengan harapan [20], hipotesis 
dirumuskan sebagai berikut : 
H1 Optimis berpengaruh positif 

terhadap persepsi kemudahan 
penggunaan     e-participation 

H2 Optimis berpengaruh positif 
terhadap 
persepsi kegunaan penggunaan        
e- participation 

         Inovasi mengacu pada 
kecenderungan untuk menjadi pemimpin 
dan pelopor penggunaan teknologi serta 
dianggap sebagai faktor kognitif 
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penyerapan teknologi yang dapat 
mempengaruhi persepsi kemudahan 
pengggunaan dan persepsi kegunaan 
[21]. Individu dengan tingkat inovasi 
teknologi yang tinggi akan memiliki 
motivasi yang lebih kuat untuk menerima 
teknologi baru serta senantiasa tertarik 
mencoba terknologi baru tersebut[22], 
hipotesis diusulkan sebagai berikut : 
H3 Inovasi berpengaruh positif 

terhadap persepsi kemudahan 
penggunaan e-participation 

H4 Inovasi berpengaruh positif 
terhadap persepsi kegunaan 
penggunaan e-participation 

Ketidaknyamanan merupakan 
cenderung merasa cemas dan khawatir 
tentang penggunaan teknologi, sama 
seperti kecemasan  penggunaan 
komputer yang berpengaruh negatif 
terhadap persepsi kemudahan 
penggunaan dan persepsi kegunaan [23] 
[24], dengan demikian, hipotesis dapat 
diusulkan sebagai berikut: 
H5 
 
 
 
H6 

Ketidaknyamanan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi 
kemudahan penggunaan         
 e- participation 

Ketidaknyamanan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi 
kegunaan e-participation 

Ketidakamanan dapat didefinisikan 
sebagai ketidakpercayaan pada teknologi 
dan keraguan bahwa teknologi dapat 
berfungsi dengan baik[13]. tingkat 
ketidakamanan yang tinggi berimplikasi 
pada rendahnya kepercayaan terhadap 
teknologi baru, bahkan mereka 
mempertimbangkan faktor resiko dan 
meminta jaminan bahwa teknologi dapat 

penggunaan dan persepsi kegunaan, 
maka hipotesis yang dapat diusulkan 
adalah: 
H7  Ketidakamanan berpengaruh negatif 

terhadap persepsi kemudahan 
penggunaan  e-participation 

H8  Ketidakamanan berpengaruh negatif 
terhadap persepsi kegunaan               
e-participation 

Variabel Endogen 

Technology Acceptance (persepsi 
kemudahan, persepsi kegunaan, dan niat 
penggunaan) 

Persepsi kemudahan penggunaan 
merujuk pada tingkat kepercayaan 
seseorang bahwa sistem akan 
meringankan usaha penyelesaian 
pekerjaannya, sedangkan persepsi 
kegunaan merujuk  pada tingkat 
kepercayaan seseorang bahwa 
pengggunaan sistem mampu 
meningkatkan kinerja [25].  

Berdasarkan TAM [16], persepsi 
kemudahan penggunaan mempengaruhi 
persepsi kegunaan, semakin mudah 
sistem digunakan maka sistem akan 
semakin berguna. Jika sistem e-

participation mudah digunakan, maka 
akan mempengaruhi kegunaan sistem 
tersebut, kemudahan penggunaan dan 
kegunaan e-participation akan 
berpengaruh terhadap niat masyarakat 
menggunakannya[26].  

Sesuai teori tersebut, maka hipotesis 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
H9 Persepsi kemudahan penggunaan 

berpengaruh positif terhadap 
persepsi kegunaan e-participation  
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H10 Persepsi kemudahan penggunaan 
berpengaruh positif terhadap niat 
menggunakan e-participation  

H11 Persepsi kegunaan berpengaruh 
positif terhadap niat menggunakan 
e-participation.  

Berdasarkan hipotesis tersebut, 
pemodelan pada penelitian ini ditunjukkan 
oleh Gambar 1. 

 
Gambar 1 Model Penelitian yang diusulkan 

berdasarkan TRAM[17] 
 

SIMPULAN 

Topik kesiapan dan penerimaan e-
participation masyarakat dapat 
menggunakan model Technology 
Readiness Acceptance Model [17], yang 
terdiri atas 11 konstruk, yaitu 8 konstruk 
eksoen, dan 3 konstruk endogen, namun 
terdapat juga 2 konstruk yang berfungsi 
sebagai eksogen dan endogen.  
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ABSTRAK 
         Istana Kepresidenan Yogyakarta terletak tepat di ujung selatan Jalan Ahmad Yani, jantung ibu kota 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem pengarsipan di Istana ini khususnya di sub bagian bangunan belum 
terlaksana dengan baik, seperti blue print, As Built Drawing, perhitungan volume pekerjaan  dan data dukung 
lainnya dari pelaksanaan pekerjaan tahun-tahun sebelumnya belum terarsipkan dengan rapi, ada yang 
tercecer bahkan hilang, sehingga menyulitkan perencana ketika ingin mengetahui data existing untuk acuan 
perencanaan. Dalam penelitian ini dilakukan Analisis terhadap sistem pengarsipan dokumen dengan konsep 
paperless office untuk mendukung  terciptanya Good Governance di sub bagian bangunan Istana 
Kepresidenan Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan user-centered design berbasis Web. Hasil dari 
penelitian ini adalah sebuah sistem pengarsipan berbasis web yang dapat di gunakan oleh user/analis di Sub 
Bagian Bangunan, di lihat oleh pegawai dan dapat di pantau oleh Pimpinan di Istana Kepresidenan Yogyakarta. 
Perangkat yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk Istana Kepresidenan Yogyakarta, 
khususnya di Sub bagian bangunan yang dapat membantu proses pengelolaan file, pengarsipan file dan 
mempermudah pencarian file yang diinginkan, sehingga sistem good governance yang diinginkan dalam 
pengelolaan dokumen menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel. 
Kata Kunci : Pengarsipan Dokumen, UCD, Prototype, Paperless office, Good Governance. 

 
 

ABSTRACT 
 Yogyakarta Presidential Palace  is located right at the southern end of  Ahmad Yani Street, the heart of 
the capital city of Yogyakarta. Filing system in this Palace, especially in sub-section of the building has not 
done well, such as the blue print, As Built Drawing, the volume calculation of work and other data support of 
the works implementation previous years have not been archived neatly, there are scattered or lost, making it 
difficult planners when they want to know the existing data for planning reference. In this research, making the 
analysis documents filling system with paperless office concept to support the creation of good governance in 
the sub-section of the building at Yogyakarta Presidential Palace, using a user-centered design approach 
based on Web. Results from this study is a prototype web-based filing system that can be used by users/analyst  
in the Sub Section of  Building, viewed by employees and can be monitored by the Leader of Yogyakarta 
Presidential Palace. The resulting device is expected to contribute for Yogyakarta Presidential Palace, 
especially in sub-section of the building that can assist the process of file management, file archiving, and 
makes it easy to the desired file, so that the desired system of good governance in the management of 
documents more effective, efficient and accountable. 
Key Word: Document Filling, UCD, Prototype, Paperless office, Good Governance. 
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PENDAHULUAN 

       Istana Kepresidenan Yogyakarta 
terletak di jantung ibukota Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dengan lahan 
seluas 43.585 meter persegi, terdiri atas 
6 (enam) bangunan utama, yaitu Gedung 
Utama, Wisma Negara, Wisma 
Indraphrasta, Wisma Sawojajar, Wisma 
Bumiretawu, Wisma Saptapratala, dan 
kompleks Senisono seluas 5.600 meter 
persegi. [1] 
       Salah satu bagian dalam struktur 
organisasi yang ada adalah Sub Bagian 
Bangunan, yang memiliki tupoksi untuk 
melakukan perawatan/ pemeliharaan 
sarana/prasarana bangunan, mechanical 

electrical (ME) dan perawatan taman 
(Landscape). [2] 
       Banyak kegiatan yang telah di 
lakukan selama berpuluh-puluh tahun, 
tetapi sejauh ini sistem pengarsipan 
khususnya di sub bagian bangunan 
belum terlaksana dengan baik, seperti 
blue print, As Built Drawing atau gambar 
denah maupun detail gambar bangunan 
dari pelaksanaan pekerjaan belum ter-
arsipkan dengan rapi, tercecer bahkan 
hilang, sehingga menyulitkan perencana 
saat ini ketika ingin mengetahui data yang 
terdahulu untuk acuan pe-rencanaan. 
       Kebutuhan akan desain layanan 
informasi secara terpusat sangat di 
perlukan untuk memudahkan pencarian 
dan perbandingan informasi. Prototype 
sistem informasi dengan metode User-

centered design memiliki ketertarikan 
tersendiri sesuai kebutuhan secara positif 
dan sistem yang dikembangkan 
diperuntukkan bagi perkantoran modern 
yang telah didukung dengan piranti-

piranti teknologi informasi dengan me-
manfaatkan teknologi intranet dan 
perangkat lunak terbuka, berupa 
rancangan system paperless, algoritma 
enkripsi dan sistem informasi paperless 

office [3]. Pemodelan atau prototype 
dapat dikembangkan dalam basis 
teknologi informasi yang lebih luas, 
karena kandungan informasi yang 
semakin besar, diantaranya dapat 
diaplikasikan dalam produk sistem 
informasi berbasis web [4] menggunakan 
pengolahan database terpusat [5]. 
       Penelitian ini akan dilakukan analisis 
sistem pengarsipan dokumen dengan 
konsep paperless office untuk mendukung 
terciptanya good governance di sub 
bagian bangunan Istana Kepresidenan 
Yogyakarta, menggunakan pendekatan 
user-centered design yang berbasis Web, 

sehingga diharapkan pekerjaan menjadi 
lebih mudah, efektif dan efisien. 

Sistem Informasi Pengarsipan 

       Kebutuhan akan penggunaan data 
arsip saat ini semakin meningkat, per-
masalahan yang sering dihadapi dalam 
pengarsipan di sebuah lembaga yang 
menginginkan produktivitas secara 
maksimal terkendala oleh penyimpanan 
berkas yang menumpuk dan meng-
akibatkan pencarian berkas tersebut 
menjadi kendala. [6] 

        Rekaman proses bisnis dikenal 
dengan istilah arsip. Arsip dapat 
difungsikan sebagai acuan dalam 
pengambilan sebuah kebijakan bagi 
suatu organisasi dalam menentukan 
setiap langkah ke depan [7]. Perlunya 
sistem khusus yang diberlakukan dalam 
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pengelolaan, penataan dan penyimpan-
an arsip ataupun dokumen untuk me-
muaskan dan memahami dengan lebih 
baik  [8]. Implementasi rancangan sistem 
informasi juga dapat di gunakan untuk 
bangunan kompleks (bangunan yang 
mempunyai beberapa level/ tingkat di 
atas maupun di bawah permukaan tanah, 
jalan, dsb) sehingga diketahui informasi 
tiap unit ruang maupun penggunaannya 
[9]. Tujuan pemanfaatan teknologi 
informasi adalah untuk mencapai tujuan 
organisasi atau perusahaan [10].  

 User-Centered Design 

        UCD (User Centered Design) adalah 
sebuah filosofi perancangan yang 
menempatkan pengguna sebagai pusat 
dari sebuah proses pengembangan 
sistem [11] dan paradigma baru berbasis 
web yang digunakan untuk meng-
gambarkan filosofi perancangan [12]. 

       Konsep dari UCD adalah user 

sebagai pusat dari proses pengembang-
an sistem, tujuan/sifat-sifat, konteks dan 
lingkungan sistem yang didasarkan dari 
pengalaman pengguna [13]. 

Prinsip yang harus diperhatikan 
dalam UCD adalah : [14] 
1)  Fokus pada pengguna  
Perancangan harus berhubungan 
langsung dengan pengguna sesungguh-
nya atau calon pengguna melalui 
interview, survey, dan partisipasi dalam 
workshop perancangan. Tujuannya 
adalah untuk memahami kognisi, 
karakter, dan sikap pengguna serta 
karakteristik anthropometric. Aktivitas 
utamanya mencakup pengambilan data, 
analisis dan integrasinya ke dalam 

informasi perancangan dari pengguna 
tentang karakteristik tugas, lingkungan 
teknis dan organisasi.  
2)  Perancangan terintegrasi  
Perancangan harus mencakup antar-
muka pengguna, sistem bantuan, 
dukungan teknis serta prosedur instalasi 
dan konfigurasi.  
3)  Pengujian pengguna  
Satu-satunya pendekatan yang sukses 
dalam perancangan sistem yang 
berpusat pada pengguna adalah secara 
empiris dibutuhkan observasi tentang 
kelakuan pengguna, evaluasi umpan-
balik yang cermat, wawasan pemecahan 
terhadap masalah yang ada, dan motivasi 
yang kuat untuk mengubah rancangan.  
4)   Perancangan interaktif  
Sistem yang sedang dikembangkan 
harus didefinisikan, dirancang dan ditest 
berulang kali. Berdasarkan hasil test 
kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem 
bantuan, dokumentasi pengguna, dan 
pendekatan pelatihannya.  
 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

       Metode yang digunakan dalam 
melakukan pengumpulan data adalah : 
1. Wawancara 
Pengambilan data dengan cara meng-
adakan wawancara langsung dengan 
pegawai di Sub Bagian Bangunan Istana 
Kepresidenan Yogyakarta. 
2. Observasi (Pengamatan) 
Melakukan pengamatan secara langsung 
ke Sub Bagian Bangunan Istana 
Kepresidenan Yogyakarta. 
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3. Studi Pustaka 
Melakukan research atau pencarian 
melalui buku, internet serta literatur -
literatur lainnya tentang sistem 
pengarsipan dokumen, baik di Tahun 
Anggaran yang sudah berjalan maupun 
Tahun Anggaran yang sedang berjalan di 
Sub Bagian Bangunan Istana 
Kepresidenan Yogyakarta. 
Jenis Data 

       Jenis data yang dipakai adalah data 
kualitatif, dimana prosedur penelitian 
yang dihasilkan tidak dalam bentuk angka 
tetapi meliputi informasi tentang 
dokumen-dokumen pekerjaan, khusus-
nya arsip-arsip pendukung perencanaan 
seperti, identitas pekerjaan, analisa harga 
satuan, back-up perhitungan volume 

pekerjaan, gambar existing, desain 
perencanaan dan As built Drawing, baik 
yang pekerjan di Tahun Anggaran yang 
sudah berjalan maupun dokumen 
pekerjaan Tahun Anggaran berjalan, 
khususnya di Sub Bagian Bangunan 
Istana Kepresidenan Yogyakarta. 
Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari hasil wawancara terhadap 
15 (lima belas) informan di Istana 
Kepresidenan Yogyakarta tentang 
masalah yang terkait langsung dengan 
penelitian ini. 
2.  Data sekunder, yaitu data yang di-
peroleh dan dikumpulkan dari beberapa 
sumber lain seperti dokumen dan bahan-
bahan lain yang relevan dengan masalah 
dalam penelitian ini, seperti Dokumen 
Pengadaan barang dan jasa baik di 
Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun 
Anggaran berjalan. 

 
Metode Penelitian 

        Untuk merancang sistem informasi 
pengarsipan ini, penulis menerjemahkan 
langkah demi langkah yang ada dalam 
proses UCD, sebagai berikut : 
1. Memahami, menentukan Konteks 

Pengguna (Specify the Context of Use)  

Tahap ini peneliti akan mengidentifikasi 
orang yang akan menggunakan sistem 
dan menjelaskan untuk apa dan dalam 
kondisi seperti apa mereka akan 
menggunakan produk ini melalui teknik 
identify stakeholder. Sistem informasi ini 
dirancang untuk menyediakan informasi 
pengarsipan dokumen di Sub Bagian 
Bangunan Istana Kepresidenan 
Yogyakarta. Sasaran pengguna terdiri 
dari 3 (tiga) pengguna :  
1. Analis Bangunan, sebanyak 3(tiga) 
orang, yang bertanggung jawab atas 
update data tentang sarana/ prasarana 
bangunan, ME dan Landscape. Mereka 
dapat Login dan menyajikan update data 
dari  informasi tentang dokumen-
dokumen pekerjaan, khususnya arsip 
pendukung seperti, identitas pekerjaan, 
analisa harga satuan, back-up 
perhitungan volume pekerjaan, gambar 
existing, desain perencanaan dan As built 

Drawing, baik yang telah dilakukan 
ataupun dokumen pekerjaan Tahun 
Anggaran berjalan. 
2. Pegawai, adalah pegawai dari staff 
bangunan itu sendiri maupun pegawai di 
Subbag lainnya. Pegawai ini dapat 
mengakses secara garis besar tentang 
informasi setiap kegiatan yang di sajikan 
oleh para Analis Bangunan di Istana 
Kepresidenan Yogyakarta. 
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3. Pimpinan, yaitu Kepala Istana 
Kepresidenan Yogyakarta, Ka.Subbag 
Bangunan, Ka.Subbag Rumah Tangga 
dan Protokol, Ka.Subbag Tata Usaha dan 
Ka.Subbag Perlengkapan. Dimana beliau 
akan mendapatkan informasi secara 

detail, tetapi tidak dapat meng-edit dan 
hanya dapat  memberikan  kritik, saran 
ataupun petunjuk untuk kemajuan 
pekerjaan di Subbagian Bangunan. 
 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Sub Bagian Bangunan 

2. Menentukan Kebutuhan Pengguna 

dan Organisasi (Specify User and 

Organitional Requirements) 
Tahap ini peneliti akan mengidentifikasi 
terhadap kebutuhan data.  
 

a. Kebutuhan informasi :  
1. Identitas pekerjaan : Nama 

Pekerjaan, Penyedia barang/jasa, 
Nomor SPK, Nilai Pekerjaan, dll  

2. Analisa harga satuan 
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3. Back-up perhitungan volume 

pekerjaan,  

4. Gambar : Existing, Desain pe-
rencanaan dan As built Drawing 

b. Kebutuhan fungsional :  

1. Terhubung dengan server.  

2. Memiliki fasilitas administrator 
untuk pengelolaan data.  

3. Mampu menampilkan dan men-
yimpan data informasi bangunan. 

c. Kebutuhan non fungsional :  

1. Sistem memiliki fasilitas otentifi-
kasi untuk login ke halaman 
administrator.  

2. Mampu menampilkan informasi 
dalam bentuk grafik dan tabel.  

3. Sistem dapat diakses dari mana 
saja selama terkoneksi internet.  

4. Sistem dapat diakses melalui 
browser pada berbagai device.  

3. Solusi Perancangan yang di-

hasilkan (Produce Design Solutions)  

Pada tahapan ini membangun desain 
sebagai solusi dari produk yang sedang 
dianalisis, dimana produk yang di desain 
harus sesuai dengan kebutuhan 
user/pengguna. 
a. Program Utama  

Pada menu utama ini terdapat 3 bagian 
menu. Satu bagian menu khusus untuk 
administrator (analis), kemudian untuk 
pegawai dan satu menu lainnya 
merupakan menu-menu pilihan yang 
dapat dipilih oleh Pimpinan. Adapun 
menu-menu yang diperuntukkan khusus 
administrator di antaranya adalah Login 

untuk identifikasi pengguna, Master untuk 
melakukan perubahan baik terhadap 

data-data terkait kegiatan bangunan, ME 
dan landscape. About untuk 
menampilkan judul dari aplikasi dan 
perancang dari aplikasi tersebut, serta 
Exit untuk keluar dari aplikasi. Sedangkan 
menu-menu pilihan yang disediakan bagi 
pegawai lainnya dan pimpinan 
diantaranya adalah terkait analisa 
jabatan, anggaran, informasi dokumen 
kegiatan, mulai dari dokumen pengadaan 
barang dan jasa, gambar, back up volume 
dan informasi lainnya terkait kegiatan 
bangunan. 
b. Menu  

Pada bagian menu terdapat beberapa 
pilihan menu yang nantinya dapat dipilih 
oleh user untuk memperoleh beberapa 
informasi Bangunan, ME, Landscape, 
Analisa Jabatan, Anggaran, dan informasi 
lainnya. 
c. Struktur Menu Bangunan 

Pada menu ini, user dapat melihat data-
data detail baik Bangunan, ME dan 
Landscape, masing-masing menu ter-
sebut akan menampilkan detail dokumen 
pengarsipan tentang daftar kegiatan, 
dokumen pengadaan, gambar existing, 
perencanaan, as build drawing dan back 

up volume serta informasi lainnya. 
d. Rancangan Spesifikasi Sistem  

Pada perancangan aplikasi sistem 
pengarsipan ini dibutuhkan beberapa 
perangkat pendukung baik perangkat 
keras maupun perangkat lunak. 
Perangkat keras berupa Personal 

Computer (PC). Perangkat tambahan 
berupa printer. Perangkat lunak yaitu: 
sistem operasi Windows XP, Ms SQL 
Server 2000 dan Ms Visual Basic 6.0.  
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4. Evaluasi Perancangan ter-

hadap Kebutuhan Pengguna (Evaluate 

Design Againts User Requirement)  

Tahap evaluasi merupakan tahapan 
terakhir dalam pembuatan suatu 
rancangan. Untuk proses ini harus 
disediakan suatu fungsi yang 
menyediakan fasilitas untuk umpan balik 
yang diperlukan untuk memperbaiki 
rancangan (formative). Tahapan ini 
adalah tahapan akhir dari proses 
pembuatan sistem informasi peng-
arsipan, dimana dilakukan pembuatan 
laporan akhir tentang kinerja sistem yang 

telah dibangun dengan proses yang 
harus dilakukan peningkatan lebih lanjut. 
 

HASIL 

Pengolahan data secara umum dari 
sistem informasi  pengarsipan dokumen 
untuk mendukung terciptanya tata kelola 
yang baik (Good Governance) di Istana 
Kepresidenan Yogyakarta, terdapat tiga 
aktor utama yaitu Analis bangunan 
(Administrator), Pimpinan dan Pegawai. 
Secara umum fungsi-fungsi dari masing-
masing aktor dapat di lihat dari diagram 
Use Case berikut : 
 

 

Gambar 2. Diagram Use Case untuk materi Bangunan/ ME / Landscape

1. Analis Bangunan / Administrator 

Analis yang di maksud adalah pegawai di 
sub bagian bangunan yang memiliki 
jabatan sebagai : 

a. Analis bangunan yang bertanggung 
jawab atas kegiatan terkait sarana dan 

Prasarana bangunan, memiliki fungsi 
untuk :  

• Entry Data : melakukan input data 
tentang dokumen pengadaan, seperti: 
jenis pekerjaan, nilai kontrak, 
penyedia barang/jasa, gambar 
existing, perencanaan dan as build 

drawing, back up volume pekerjaan, 
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Request for Repair dan informasi 
penting lainnya terkait kegiatan sarana 
dan  prasarana bangunan. 

• Mengolah Data Base : melakukan re-
visi, pengolahan dan Update data 
tentang perubahan dan kemajuan ke-
giatan sarana dan prasarana 
bangunan. 

• Menerima Masukan Informasi : me-
lakukan perubahan dan perbaikan 
atas masukan dari Pimpinan ataupun 
saran dari pegawai lainnya terkait ke-
giatan sarana dan prasarana 
bangunan. 

b. Analis bangunan yang bertanggung 
jawab atas kegiatan terkait Mechanical 

Elektrical dan Plumbing, memiliki fungsi 
untuk :  

• Entry Data : melakukan input data 
tentang dokumen pengadaan : jenis 
pekerjaan, nilai kontrak, penyedia 
barang/jasa, gambar existing, 
perencanaan dan as build drawing, 
back up volume pekerjaan, Request 

for Repair dan informasi penting 
lainnya terkait kegiatan Mechanical 

Electrical dan Plumbing. 

• Mengolah Data Base : melakukan 
revisi, pengolahan dan Update data 
tentang perubahan dan kemajuan 
kegiatan terkait Mechanical Electrical 
dan Plumbing. 

• Menerima Masukan Informasi : 
melakukan perubahan dan perbaikan 
atas masukan dari Pimpinan ataupun 
saran dari pegawai lainnya terkait 
kegiatan Mechanical Electrical dan 
Plumbing. 

c. Analis Rencana Program dan Kegiatan 
yang bertanggung jawab atas kegiatan 
terkait Landscape, Anggaran, dan Analisa 
Jabatan, memiliki fungsi untuk :  

• Entry Data : melakukan input data 
tentang dokumen pengadaan : jenis 
pekerjaan, nilai kontrak, penyedia 
barang/jasa, gambar existing, 
perencanaan dan as build drawing, 
back up volume pekerjaan, Request 

for Repair dan informasi penting 
lainnya terkait kegiatan Landscape, 
juga membuat laporan tentang 
Anggaran dan Analisa Jabatan. 

• Mengolah Data Base : melakukan 
revisi, pengolahan dan Update data 
tentang perubahan dan kemajuan 
kegiatan terkait Landscape, 
Anggaran, dan Analisa Jabatan. 

• Menerima Masukan Informasi : 
melakukan perubahan dan perbaikan 
atas masukan dari Pimpinan ataupun 
saran dari pegawai lainnya terkait 
kegiatan Landscape, Anggaran, dan 
Analisa Jabatan. 

2. Pegawai / Staff Istana 

Pegawai disini yang di maksud adalah 
pegawai di sub bagian bangunan di luar 
analis dan seluruh pegawai yang ada di 
sub bagian lain yang ada di Istana 
Kepresidenan Yogyakarta, yang 
mempunyai fungsi untuk : 

• Memberikan saran dan kritik kepada 
analis bangunan, analis ME dan analis 
rencana program kegiatan, secara 
lisan ataupun tertulis setelah mereka 
melihat web tentang informasi 
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pengarsipan ini, yang bertujuan untuk 
kemajuan unit kerja 

• Melihat Informasi : mereka hanya 
dapat melihat informasi yang tersaji 
pada web sub bagian bangunan terkait 
seluruh kegiatan di sub bagian 
bangunan. 

3. Pimpinan 

Pimpinan disini adalah Kepala Istana, 
Kepala sub bagian bangunan, Kepala sub 
bagian Rumah Tangga dan Protokol, 
Kepala sub bagian Perlengkapan dan 
Kepala sub bagian Tata Usaha, berfungsi 
untuk : 

• Memberikan Evaluasi dan Arahan 
kepada Kepala Sub Bagian Bangunan 
secara online, lisan atau tertulis atas 
kondisi kegiatan yang berjalan. 
Selanjutnya Kepala Sub Bagian 
Bangunan dapat memberikan arahan 
kepada analis bangunan, analis ME 
dan analis rencana program kegiatan 
untuk melakukan perubahan terkait 
data yang di sajikan untuk kemajuan 
unit kerja. 

• Memantau Kegiatan : dapat me-
mantau jalannya kegiatan secara 
online untuk kemudian memberikan 
arahan kepada Kepala Sub Bagian 
Bangunan, tim analis dan pegawai di 
sub bagian bangunan, agar pekerjaan 
terkendali dengan baik. 

 

SIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 
analisa sistem pengarsipan berbasis web 
yang dapat di gunakan oleh user (analis) 

di Sub Bagian Bangunan, di lihat oleh 
pegawai dan dapat di pantau oleh 
Pimpinan di Istana Kepresidenan 
Yogyakarta. Perangkat yang dihasilkan 
mampu memberikan kontribusi untuk 
Istana Kepresidenan Yogyakarta, 
khususnya di Sub bagian bangunan yang 
dapat membantu proses pengelolaan file, 
pengarsipan file dan mempermudah 
pencarian file yang diinginkan, sehingga 
sistem good governance yang diinginkan 
dalam pengelolaan dokumen menjadi 
lebih efektif, efisien dan akuntabel. 
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ABSTRAK 

Kriptografi MARS merupakan salah satu metode pengamanan data yang termasuk salah satu contoh 
kriptografi simetrik. Di awal penyusunan algoritma kriptografi yang termasuk salah satu sebagai kandidat 
kategori Advanced Encryption Standard, kriptografi MARS dinilai masih sangat rentan terhadap permasalahan 
konsumsi memory yang dibutuhkan saat komputasi berlangsung. Terutama pada proses generate bit-bit kunci 
yang akan digunakan di komputasi kriptografinya. Metode Chaotic Function yang telah diteliti pada  penelitian 
yang berjudul Enkripsi Gambar Parsial dengan Kombinasi Metode Stream Cipher RC4 dan Chaotic Function 
menunjukkan hasil yang signifikan yakni bisa memangkas waktu proses komputasi sehingga konsumsi memory 
yang diperlukan pun menurun. Dalam penelitian ini, diusulkan pembaharuan pada kriptografi MARS tepatnya 
saat penjadwalan kunci yang di-generate, yakni dengan menerapkan Chaotic Function yang dipadankan 
dengan pseudo-random number Marsenne Twister (MT). Adapun waktu proses komputasi hasil dari pengujian 
yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa untuk ukuran data plaintext kurang dari 400KB, kriptografi MARS 
modifikasi lebih lambat 1,776957% tetapi konsumsi memory yang relatif sama yakni sekira 24,333% 
perbedaannya. 
Kata kunci: kriptografi MARS, Chaotic Function, Pseudo-random number, Marsenne Twister, komputasi 
 

ABSTRACT 

Mars cryptography is a method for securing data and it also belongs to symmetric cryptography. In the 
begining of arranging the algorithm which is also one of the candidates for Advanced Encryption Standard, 
Mars cryptography was still in minimum performance of memory consumption during computation is being 
conducted. Especially in conducting the bits generating which will be used in its computation. Meanwhile chaotic 
function that has been studied in previous research gave a significant results for performance in memory 
consumption and it also facilitated the computation. In this research, it is proposed a modification on Mars 
cryptography especially in its key scheduling process by implementing chaotic function as well as involving 
pseudo-random number generator using Marsenne Twister (MT). As the results of testing scenario for 
performance parameter time and space memory, it is showed that modified Mars cryptography runs slower 
1,776957% but it takes only 24.333% additional memory consumption. 
Keyword: MARS cryptography, Chaotic Function, Pseudo-random number, Marsenne Twister, computation 
    
PENDAHULUAN 

Kriptografi makin digunakan di 
kehidupan sehari-hari di beberapa instansi 
atau perusahaan. Salah satu diantaranya 
yakni instansi di perguruan tinggi yang 

diharuskan untuk mengamankan data 
dokumen-dokumen yang bersifat aman. 
Namun seiring perkembangan teknologi dan 
informasi yang tersebar luas baik melalui 
media majalah, blog atau pun lainnya 
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mengakibatkan algoritma kriptografi yang 
sudah teruji pun disebar. Hal ini menarik 
perhatian beberapa pihak diantaranya yakni 
engineer, software developer, dan cendekia 
aljabar, matematika serta algoritma yang 
mampu membaca susunan persamaan yang 
terdapat pada algoritma kriptografi. Sehingga 
memungkinkan mereka untuk mengkaji dan 
mempelajari lebih jauh dan mendapati 
beberapa lubang kebocoran / kebobolan 
algoritmanya.  

Terlebih pada kriptografi simetrik yang 
menggunakan kunci private (sama) antara 
pihak pengirim dan penerima, mengakibatkan 
ada sisi kerentanan dalam hal distribusi kunci 
[8][9]. Salah satu kriptografi simetrik yang 
diteliti yakni algoritma enkripsi MARS. 
Kriptografi MARS yang pernah menjadi salah 
satu usulan untuk calon algoritma kriptografi 
Advanced Encryption Standard masih memiliki 
parameter performansi yang rendah yakni dari 
sisi pemakaian memory yang tidak stabil. Hal 
ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya di 
[1][11][14][15] yang menjelaskan adanya 
pemakaian memory yang banyak dan 
seringkali tidak stabil untuk ukuran data 
dengan beda tipe format. 

 
USULAN PERANCANGAN SISTEM 

Adapun usulan perancangan yang 
dilakukan yakni penambahan proses pada 
saat terjadi penjadwalan kunci pada kriptografi 
MARS. Penambahan proses ini dilakukan 
dikarenakan nilai parameter ketahanan 
kriptografi MARS masih rendah yakni berkisar 
sekira 30% maksimalnya. Terlebih, pada 
penelitian [1] disebutkan bahwasanya 
diperoleh kriptografi MARS menghabiskan 
sejumlah memory yang hampir setara dengan 

kriptografi simetrik lainnya yakni AES dan RC4 
pada saat proses enkripsi/dekripsi pada file 
teks dengan ukuran file (file size) maksimal 1 
MB.  

Berikut urutan tahapan yang dilakukan 
pada proses kriptografi MARS (modifikasi): 
a. Set nilai panjang bit kunci (Len) yang 

digunakan 128-bit. Len = 128 
b. Input data plaintext yang akan diproses. 
c. Hitung panjang data L dari plaintext-nya. 

Adapun nilai L ≠ 0, 1 < L ≤ 1024 
d. Input nilai seed S (dengan domain integer 

positif dan tak nol) sebagai nilai awal untuk 
calon kunci (key) dengan batasan Len ≤ S 
≤ L. 

e. Lakukan generate random number rA 
dengan nilai seed S yang sudah di-input. 

f. Lakukan cek sebagai validasi apakah nilai 
rA adalah relatif prima dengan panjang 
kunci yang akan digunakan, yakni 128-bit. 

g. Input nilai key awal K untuk dijadikan 
pembanding di fungsi GCD (Greatest 
Common Divisor) dengan nilai random 

number rA yang sebelumnya sudah 
diperoleh. 

h. Hitung kalkulasi nilai key K’ baru yang 
diperoleh dari perhitungan relatif prima dari 
nilai key K yang di tahapan ke-d. GCD (K, 
K’) ≡ 1 mod rA 

i. Lakukan XOR key K’ terhadap K. 
j. Lakukan proses komputasi enkripsi pada 

data plaintext dengan menggunakan key 
K’. 

k. Tampilkan hasil ciphertext-nya. 

Untuk lebih jelasnya, tahapan proses 
dari usulan perancangannya sebagai berikut: 
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Gambar 1. Flowchart Usulan Sistem 

 
IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN 
ANALISIS 

Adapun implementasi mengenai usulan 
perancangan dilakukan pada file teks dengan 
format Notepad *.txt dan dikategorikan 
menjadi data homogen dan data heterogen. 
Konten pada data homogen berisi karakter 
yang sama yakni hanya satu jenis karakter 
(misal karakter ‘a’) sedang pada data 
heterogen berisikan data semua karakter 
(yakni: a-z, A-Z, 0-9, dan karakter tambahan 
lain). Masing-masing data tersebut memiliki 
ukuran file tersendiri, yakni untuk besar ukuran 
file beragam mulai dari 100KB, 200KB, 400KB, 
600 KB, 800KB dan 1000KB.  Berikut detail file 

yang dijadikan obyek untuk diproses pada 
enkripsi dan dekripsi di kriptografi pada 
penelitian ini.  
Tabel 1. Data Plain Homogen 

Nomor File 

Experiment 

File size plaintext 

File 0 100 KB 

File 1 200 KB 

File 2 400 KB 

File 3 600 KB 

File 4 800 KB 

File 5 1000 KB 
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Tabel 2. Data Plain Heterogen  
Nomor File 
Experiment 

File size plaintext 

File 0 100 KB 
File 1 200 KB 
File 2 400 KB 
File 3 600 KB 
File 4 800 KB 
File 5 1000 KB 

Sedangkan hasil pengujian yang 
dicapai setelah dilakukan impelementasi 
yakni: 
1. Hasil pengujian pada data homogen 

dengan kriptografi simetrik MARS murni 
yakni ditunjukkan pada tabel 3, sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3. Hasil Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi MARS murni 

Data Homogen 

No. File 
File Size 

(KiloBytes) 

Waktu En 

(detik) 

Memory En 

(Kilo Bytes) 
Waktu De (detik) 

Memory De 

(Kilo Bytes) 

0 100 0,062341622 219 0,061776588 254 

1 200 0,076009237 143 0,071889432 153 

2 400 0,206859771 268 0,121544856 288 

3 600 0,311241547 245 0,40208606 204 

4 800 0,337451658 171 0,149690752 212 

5 1000 0,508660473 121 0,166166898 150 

2. Hasil pengujian pada data homogen 
dengan kriptografi simetrik MARS yang 
telah dilakukan penambahan proses 

modifikasi yakni ditunjukkan pada tabel 4, 
sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Hasil Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi MARS modifikasi 

Data Homogen (kripto modifikasi) 

No. File 
File Size 

KiloBytes 

Waktu En 

(detik) 

Memory En 

(Kilo Bytes) 
Waktu De (detik) 

Memory De 

(Kilo Bytes) 

0 100 0,064312692 168 0,032674532 175 

1 200 0,151887657 180 1,291441245 195 

2 400 2,392166065 254 1,780666214 273 

3 600 0,523807553 80 1,360373879 94 

4 800 0,737418464 29 17,79888572 47 

5 1000 5,506838608 173 4,57391567 219 

3. Hasil pengujian pada data heterogen 
dengan kriptografi simetrik MARS murni 

yakni ditunjukkan pada tabel 5, sebagai 
berikut: 
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Tabel 5. Hasil Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi MARS murni 
Data Heterogen 

No. File File Size 
KiloBytes 

Waktu En 
(detik) 

Memory En 
(Kilo Bytes) 

Waktu De (detik) 
Memory De 
(Kilo Bytes) 

0 100 0,162024821 158 0,026042005 163 
1 200 0,19585818 54 0,079141905 65 
2 400 0,283753571 278 0,060457762 300 
3 600 0,542471643 226 0,13274442 259 
4 800 0,420892228 139 0,129642129 169 
5 1000 0,344931546 103 0,169299482 145 

4. Hasil pengujian pada data heterogen 
dengan kriptografi simetrik MARS yang 
telah dilakukan penambahan proses 

modifikasi  yakni ditunjukkan pada tabel 6, 
sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Hasil Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi MARS modifikasi 
Data Heterogen (kripto modifikasi) 

No. File File Size 
KiloBytes 

Waktu En 
(detik) 

Memory En 
(Kilo Bytes) 

Waktu De (detik) 
Memory De 
(Kilo Bytes) 

0 100 0,149127127 104 0,064596851 108 
1 200 0,192377863 42 0,100827221 59 
2 400 0,734560653 30 0,589127604 40 
3 600 1,644641583 281 1,473789462 293 
4 800 1,150477098 184 2,344579972 204 
5 1000 2,559301923 171 2,571083459 191 

Berdasar tabel hasil pengujian pada 
sistem yang diusulkan, juga bisa dilihat 
pada grafik yang menjelaskan 
perbandingan performansi pada 
kriptografi yang telah diuji, yakni sebagai 
berikut: 
 
 
 
 

Performansi waktu proses komputasi 
Adapun perbandingan performansi 

yang diperoleh dari hasil pengujian sebagai 
berikut: 
1. Grafik perbandingan waktu proses 

komputasi enkripsi dengan kriptografi 
MARS murni terhadap modifikasi kriptografi 
MARS pada data homogen, sebagai 
berikut:  

 
Gambar 1. Data hasil waktu proses enkripsi kriptografi 
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Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa 
perbandingan waktu komputasi antara 
kriptografi murni dengan modifikasi 
berselisih tinggi di saat ukuran file data 
plaintext yang dienkripsi melebihi 200KB. 
Hal yang sangat signifikan juga terlihat 
pada pemrosesan komputasi enkripsi 
terhadap ukuran file data plaintext 1000KB. 
Hal ini dikarenakan adanya penambahan 
proses pada kriptografi modifikasi yakni 
saat penjadwalan kunci berlangsung yang 

membutuhkan waktu tambahan untuk 
melibatkan beberapa komputasi 
perhitungan relatif prima yang selalu 
berubah-ubah. 

  
2. Grafik perbandingan waktu proses 

komputasi dekripsi dengan kriptografi 
MARS murni terhadap modifikasi kriptografi 
MARS pada data homogen, sebagai 
berikut: 

 

 
Gambar 2. Data hasil waktu proses dekripsi kriptografi 

 
Hal yang sama juga berkaitan dengan hasil 
pengujian pada gambar 1 yakni pada saat 
memproses dekripsi data ciphertext, 
ditunjukkan bahwa perbedaan konsumsi 
waktu proses komputasi yang dibutuhkan 
cukup besar yakni ditunjukkan pada hasil 
pengujian ke 5 pada file teks ke-4 dengan 
selisih waktu proses komputasi yang tinggi. 
Hal ini terjadi dikarenakan adanya 
penambahan proses pada penjadwalan 

kunci seperti yang dijelaskan di 
sebelumnya yang membutuhkan waktu 
untuk komputasi relatif prima di tiap men-
generate kunci. 

 
3. Grafik perbandingan waktu proses 

komputasi enkripsi dengan kriptografi 
MARS murni terhadap modifikasi kriptografi 
MARS pada data heterogen, sebagai 
berikut:  

 

 
Gambar 3. Data hasil waktu proses enkripsi kriptografi 
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Sementara pada gambar 3 ditunjukkan 
bahwa untuk data plaintext dengan konten 
data yang beragam yakni melibatkan 
berbagai karakter ternyata kriptografi 
MARS murni membutuhkan waktu proses 
yang berlebih dibandingkan dengan data 
plaintext yang seragam. Sedangkan, pada 
kriptografi modifikasi MARS bisa dilihat 
bahwasanya waktu proses komputasi yang 
diperlukan tetap tinggi dibandingkan 
dengan kriptografi MARS murni. Namun, 
besar selisih waktu proses komputasi 
kriptografi modifikasi MARS pada data 
plaintext homogen dan heterogen dapat 

dikatakan atau dikategorikan ke arah tetap 
stabil. Untuk ukuran data plaintext yang di 
bawah ukuran 200KB, waktu proses 
komputasi yang dibutuhkan untuk 
mengenkripsi masih tergolong rendah dan 
sama besar dengan kriptografi MARS 
biasa. 

  
4. Grafik perbandingan waktu proses 

komputasi dekripsi dengan kriptografi 
MARS murni terhadap modifikasi kriptografi 
MARS pada data heterogen, sebagai 
berikut: 

 

 
Gambar 4. Data hasil waktu proses dekripsi kriptografi 

 
Untuk proses dekripsi yang dilakukan pada 
kriptografi MARS modifikasi juga terlihat 
makin meningkat seiring bertambahnya 
ukuran data yang diproses. Selisih 
perbedaan waktu antara kriptografi MARS 
biasa dan modifikasi sangat jelas 
ditunjukkan pada gambar 4, namun untuk 
data dengan ukuran maksimal 200KB, 
kriptografi MARS modifikasi bisa dan layak 
digunakan dikarenakan dari sisi efisiensi 
pemakaian waktu komputasi sama 
besarnya dengan kriptografi MARS biasa. 
Di samping kompleksitas waktu yang 
dijadikan parameter pengukuran pada 
kriptografi MARS modifikasi, juga dari sisi 

parameter konsumsi pemakaian memory 
saat proses komputasi berlangsung perlu 
ditinjau dan dievaluasi. 

 
Performansi konsumsi memory 
komputasi 

Adapun perbandingan performansi 
yang diperoleh dari hasil pengujian sebagai 
berikut: 
1. Grafik perbandingan konsumsi memory 

untuk komputasi enkripsi dengan 
kriptografi MARS murni terhadap 
modifikasi kriptografi MARS pada data 
homogen, sebagai berikut:  
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Gambar 5. Data hasil konsumsi memory pada proses enkripsi kriptografi 

  
Pada gambar 5 ditunjukkan bahwa 
pemakaian atau konsumsi memory 
selama proses komputasi berlangsung 
antara kriptografi MARS biasa dan 
modifikasi masih relatif sama. Memang 
terlihat ada selisih antara kedua sistem 
kriptografi yang dilakukan pada data 
plaintext saat proses komputasi enkripsi 
berlangsung. Namun selisih yang 
dihasilkan antara kedua proses tersebut 
rendah yakni berkisar kurang lebih 15KB. 

Hal ini juga diperkuat dengan data pada 
hasil pengujian file ke-4 yang 
menunjukkan bahwa kriptografi MARS 
biasa membutuhkan konsumsi memory 
yang lebih besar dibanding dengan 
kriptografi modifikasi. 

2. Grafik perbandingan konsumsi memory 
untuk komputasi dekripsi dengan 
kriptografi MARS murni terhadap 
modifikasi kriptografi MARS pada data 
homogen, sebagai berikut: 

 

 
Gambar 6. Data hasil konsumsi memory pada proses dekripsi kriptografi 
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bahwa selisih konsumsi memory yang 
dibutuhkan untuk memproses data 

ciphertext tidak terlalu besar, yakni 
sejumlah 5KB~15KB. 

3. Grafik perbandingan konsumsi memory 
untuk komputasi enkripsi dengan 
kriptografi MARS murni terhadap 
modifikasi kriptografi MARS pada data 
heterogen, sebagai berikut:  
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Gambar 7. Data hasil konsumsi memory pada proses ekripsi kriptografi 

 
Sedangkan pengujian pada data plaintext 
yang heterogen, berdasarkan pada grafik 
gambar 7 ditunjukkan bahwa adanya 
ketidak-stabilan pada konsumsi memory 
yang dibutuhkan untuk memproses 
komputasi sistem kriptografi yang 
dibangun. Hal ini terlihat untuk data 
dengan ukuran di bawah 400KB, 
konsumsi memory yang dibutuhkan oleh 
kriptografi MARS biasa lebih besar 
dibanding kriptografi modifikasi MARS. 
Namun untuk ukuran data lebih besar dari 
400KB, modifikasi kriptografi MARS 

membutuhkan memory lebih besar 
dibanding dengan kriptografi MARS 
biasa. Selisih konsumsi memory antara 
kriptografi MARS biasa dan termodifikasi 
seperti yang ditunjukkan di gambar 7 
tersebut adalah relatif besar. 

4. Grafik perbandingan konsumsi memory 
untuk komputasi dekripsi dengan 
kriptografi MARS murni terhadap 
modifikasi kriptografi MARS pada data 
heterogen, sebagai berikut: 

 

 
Gambar 8. Data hasil konsumsi memory pada proses deripsi kriptografi 

 
Pada data hasil proses komputasi 
dekripsi pun ditunjukkan dan 
memperkuat hasil analisis yang telah 
diuraikan di sebelumnya yakni pada 
grafik gambar 7 mengenai konsumsi 
memory saat proses enkripsi 
berlangsung.  

 
Ketidak-stabilan pada grafik 
konsumsi memory ini terjadi 

dikarenakan beberapa hal. Pada 
kriptografi MARS biasa dikarenakan 
adanya proses pembentukan blok-
blok data pada saat memproses 
enkripsi atau pun dekripsi yang 
menyesuaikan dengan ukuran 
panjang kunci. Pemecahan data 
menjadi blok tersebut bisa saja tidak 
sama besarnya untuk blok terakhir 
meskipun dengan ukuran file yang 
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sama. Sedangkan pada kriptografi 
MARS yang sudah dimodifikasi 
terdapat komputasi tambahan yang 
menghitung relatif prima antara dua 
bilangan untuk penentuan bilangan 
acak dan kunci yang diperlukan. 
Sehingga memory tambahan pun 
diperlukan untuk mendukung proses 
komputasi. Juga disebutkan di [1] 
bahwasanya untuk parameter 
konsumsi memory dan throughput 
juga sangat ekstrim minimum. 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang 
ditunjukkan dengan tabel hasil 
pengukuran parameter waktu proses 
dan konsumsi memory saat 
komputasi dilakukan, terlihat bahwa 
kriptografi MARS yang ditambahi 
proses pada penjadwalan kuncinya 
masih terkategorikan bisa bersaing 
dengan kriptografi MARS biasa. 
Namun, pada penelitian sejenis [4], 
ditunjukkan bahwa konsumsi 
memory yang dibutuhkan pada 
kriptografi simetrik AES tetap stabil, 
baik antara AES murni dan yang 
sudah dimodifikasi. Hal yang serupa 
juga ditunjukkan di penelitian [2] 
yakni melibatkan kriptografi simetrik 
RC4 dengan konsumsi memory yang 
tetap sama di tiap proses komputasi 
pada penelitian yang dilakukan. 
 
Sedangkan pada penelitian [3] 
dijabarkan bahwa kriptografi simetrik 
DES dan VEA juga membutuhkan 
memory yang stabil saat memproses 
komputasi kriptografi pada file video 
baik enkripsi dan dekripsinya. 
Proses modifikasi yang dilakukan 
yakni dengan men-XOR-kan bit-bit 
kunci yang dihasilkan dari permutasi 
pseudo-random dan diselipkan 
menyebabkan adanya percepatan 

pada proses komputasi 
kriptografinya. 
 

SIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan usulan perancangan dan 
pengujian yang telah dilakukan, sebagai 
berikut: 

 
a. Waktu proses kriptografi MARS 

termodifikasi yang dibutuhkan selama 
proses lebih lama dibandingkan 
dengan kriptografi MARS murni, yakni 
diperoleh waktu tambahan sebesar: 

- 0,796031% untuk ukuran data 
100KB, 

- 1,776957% untuk ukuran data 
200KB, 

- 61,37698% untuk ukuran data 
400KB, 

- 67,01581% untuk ukuran data 
600KB, 

- 63,41585% untuk ukuran data 
800KB, 

- 86,5224% untuk ukuran data 
1000KB, 

Untuk ukuran data plaintext dengan 
ukuran kurang dari 200KB maka 
modifikasi kriptografi MARS masih 
dapat digunakan. 

b. Ada ketidak-stabilan pada konsumsi 
memory yang dibutuhkan saat proses 
kriptografi terjadi, baik pada kriptografi 
MARS biasa maupun yang sudah 
dimodifikasi pada proses penjadwalan 
kuncinya. Hal ini dikarenakan karena 
mode pemrosesan komputasi per blok 
yang dilakukan di komputasi 
kriptografi MARS. 

c. Memory yang diperlukan saat proses 
kriptografi MARS termodifikasi yakni 
ada penambahan sebesar 24,333% 
dibandingkan dengan kriptografi 
MARS murni. Namun, untuk ukuran 
data kurang dari 400KB, kriptografi 
MARS yang sudah dimodifikasi masih 
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mumpuni bersaing dengan kriptografi 
MARS biasa dalam hal konsumsi 
memory yang diperlukan saat 
komputasi kriptografi berlangsung.  

 
Sedangkan saran untuk penelitian 

berikutnya yang bisa dilakukan yakni 
sebagai berikut: 
a. Data plaintext yang dijadikan obyek 

untuk proses kriptografi MARS 
termodifikasi bertipe multimedia audio, 
baik yang sudah terkompres atau pun 
tidak. 

b. Usulan kriptografi MARS termodifikasi 
bisa di-support dengan membumbuhi 
Watermarking atau pun 
Steganography. 

c. Usulan kriptografi MARS termodifikasi 
digabung dengan proses Selective bit 
plane pada data plaintext-nya 
sehingga dapat memangkas atau 
menghemat konsumsi memory dan 
waktu proses enkripsi maupun 
dekripsi. 
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ABSTRAK 
Institusi pemerintah di Indonesia mulai menyadari pentingnya penggunaan Business Intelli-gence (BI) 

dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis organisasi. Oleh sebab itu, beberapa institusi 
pemerintah mulai berinisiatif untuk mengimplementasikan BI di organisasinya. Implementasi BI biasanya 
menghabiskan sumber daya yang besar, waktu yang cukup lama dan melibatkan stakeholder cukup banyak, 
namun kesuksesan organisasi dalam mengambil manfaat dari implementasi BI masih bervariasi. Beberapa 
penelitian menyebutkan berbagai penyebab kegagalan pembangunan BI serta faktor-faktor penentu 
kesuksesan implementasi BI pada suatu organisasi, namun tidak ditemukan penelitian terkait faktor-faktor 
penentu kesuksesan bagi institusi pemerintah. Seperti kita ketahui, institusi pemerintah sebagai sektor publik 
memiliki proses bisnis, tujuan dan cara mengambil keputusan yang berbeda dengan sektor swasta. Oleh sebab 
itu, sistem BI yang diimplementasikan serta faktor penentu kesuksesan juga akan berbeda. Dalam penelitian 
ini penulis melakukan identifikasi faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi BI di Institusi Pemerintah 
Indonesia dengan metode analisis konten. Penelitian ini menghasilkan Critical Success Factor (CSF) 
pembangunan BI yang sesuai dengan karakteristik proses pengambilan keputusan di Institusi Pemerintah. 
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman bagi peneliti maupun praktisi dalam 
mengimplementasikan sistem BI di Institusi Pemerintah agar mencapai kesuksesan yang diinginkan. 
Kata kunci: Business Intelligence; Critical Success Factors; Decision Support System; Institusi Pemerintah 
 

ABSTRACT 
Indonesia’s Government institutions are starting to realize the importance of using Business Intelligence 

(BI) to support the organization's strategic decision making process. Therefore, several government agencies 
have initiated to implement BI in organizations. BI implementations typically spend huge resources, a long time 
and involve stakeholder quite a lot, but the success of the organization in taking the benefits of BI 
implementation still varies. Some studies mention various failure causes of BI development and determinants 
of successful implementation of BI in an organization, but a related study about the determinants of success 
for government institutions have not been found yet. As we all know, government institutions as public sector 
have different business processes, goals and decisions making processes from private sector. Therefore, BI 
systems implementation and the determinants of success will also be different. In this study, the authors identify 
the determinants of successful BI implementation in Indonesia Government Institutions using content analysis 
method and methodical analysis. This research resulted in Critical Success Factor (CSF) BI development 
corresponding to the characteristics of the decision-making process in government institutions. This research 
is expected to produce guidelines for researchers and practitioners in implementing BI systems in government 
institutions in order to achieve the desired success. 
Keyword: Business Intelligence; Critical Success Factors; Decision Support System; Government Institution. 
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PENDAHULUAN 

Ketersediaan data dan informasi 
yang lengkap, benar dan tepat 
merupakan kebutuhan utama bagi setiap 
organisasi dalam usaha memper-
tahankan kelangsungan hidupnya [1]. 
Demikian juga institusi pemerintah 
merupakan suatu organisasi yang dalam 
melakukan kegiatan operasionalnya 
sehari-hari akan menghasilkan berbagai 
macam jenis data. Oleh sebab itu, institusi 
pemerintah membutuhkan data yang 
tersusun dengan baik untuk membantu 
para pimpinan/pengambil kebijakan 
dalam melaksanakan rencana kegiatan 
serta melakukan proses pengambilan 
keputusan. Business Intelligence (BI) 
merupakan solusi bagi organisasi dalam 
mengolah dan memanfaatkan data yang 
mereka miliki untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan yang tepat 
sasaran [2]. BI menyediakan kemampuan 
untuk menggali data, membersihkan dan 
menggabungkan data dari berbagai 
sistem informasi operasional kedalam 
datamart atau data warehouse enterprise 
[3].  

Faktanya, perencanaan dan 
pengembangan proyek BI di dalam suatu 
organisasi membutuhkan sumber daya 
yang sangat besar dan melibatkan hampir 
seluruh stakeholder di dalam organisasi 
serta memerlukan waktu yang cukup 
lama [4], namun kesuksesan dari 
implementasi BI masih bervariasi. Sekitar 
60% dari pengembangan proyek BI gagal 
atau ditinggalkan karena perencanaan 
yang kurang matang, tahapan yang keliru, 
tenggat waktu yang salah, proses 
manajemen proyek yang buruk, 

kebutuhan bisnis yang tidak terdefinisi 
dengan jelas atau kualitas informasi yang 
dihasilkan tidak baik [4]. Bahkan, 50%-
80% implementasi BI gagal karena 
berbagai masalah yang berhubungan 
dengan teknologi, organisasi, kultur dan 
infrastruktur [5],[6], [7]. 

Kesuksesan inisiatif BI yang 
dilakukan oleh organisasi tergantung 
pada berbagai macam faktor. Faktor-
faktor tersebut harus menjadi perhatian 
khusus bagi organisasi untuk 
meningkatkan peluang kesuksesan 
pembangunan proyek BI [8], oleh sebab 
itu faktor-faktor tersebut disebut sebagai 
Critical Success Factor (CSF) atau faktor 
penentu kesuksesan. Kemampuan suatu 
organisasi dalam mengidentifikasi CSF 
dapat memberikan keuntungan antara 
lain [7]: 
1. Mengurangi kerugian yang diperkirakan 

akan diderita organisasi karena proyek  
pembangunan BI dengan nilai CSF yang 
rendah. 

2. Memberikan informasi bagi organisasi 
agar lebih fokus pada masalah kritis yang 
dapat menimbulkan kegagalan proyek 
pembangunan BI. 

3. Memfasilitasi manajemen dalam 
memutuskan untuk berinvestasi dengan 
BI atau tidak.  

Pada proses pencarian literatur di 
tahap awal penelitian ini, penulis 
menemukan bahwa Business Intelligence 
(BI) telah dibahas dalam sejumlah besar 
artikel akademis dan buku-buku. Namun, 
penelitian terkait faktor-faktor penentu 
kesuksesan pembangunan BI di institusi 
pemerintah masih sangat jarang 
dilakukan. Beberapa artikel 
mengungkapkan hasil analisis faktor-
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faktor yang mempengaruhi tingkat 
kesuksesan pembangunan BI di berbagai 
industri sektor swasta [7]–[11]. Beberapa 
yang lainnya, mengembangkan kerangka 
kerja [8], [10], [12]. Namun, tidak satupun 
dari penelitian dan artikel tersebut yang 
membahas CSF pembangunan BI di 
institusi pemerintah. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan CSF yang 
paling penting dan paling sesuai bagi 
sektor publik atau institusi pemerintah di 
Indonesia.   

Pada paper ini, identifikasi CSF BI 
di institusi pemerintah dan sektor publik 
dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan analisis konten. Dengan 
mengetahui CSF yang mempengaruhi 
kesuksesan pengembangan BI, 
organisasi diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai area-area penting 
yang harus menjadi fokus utama 
sehingga mampu mendapatkan 
keuntungan optimal yang ingin dicapai 
dari inisiatif penggunaan BI [2]. 

 

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH  

Penelitian ini diawali dengan 
proses pencarian literatur, paper dan 
artikel-artikel yang membahas mengenai 
faktor- faktor penentu kesuksesan dan 
penyebab kegagalan implementasi BI di 
institusi pemerintah. Namun hingga saat 
ini, tidak ditemukan artikel dan literatur 
yang relevan dengan permasalahan, 
sehingga penulis melakukan pencarian 
dengan kategori yang lebih umum yaitu 
CSF untuk implementasi Decision 

Support System (DSS) dan CSF untuk 
implementasi Information System (IS) di 

institusi pemerintah. Hal ini disebabkan 
karena BI merupakan bagian dari DSS 
dan DSS merupakan bagian dari IS. 

Proses pencarian dilakukan di 
jurnal ilmiah online internasional JStor, 
ieee dan researchgate dengan periode 
waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2006 
dan 2016. Ketiga jurnal ilmiah online 
internasional tersebut dipilih karena 
penulis memiliki akses yang mudah dan 
disediakan secara online oleh institusi 
pendidikan tempat penulis melakukan 
penelitian. Dari proses pencarian literatur 
yang telah disebutkan, ditemukan 12 
buah paper dan artikel membahas topik 
yang relevan dengan tema penelitian. 
Namun, 4 buah paper dieliminasi karena 
tidak secara spesifik membahas 
mengenai CSF implementasi BI, DSS 
maupun IS. 2 buah paper ditemukan, 
dengan periode waktu penulisan yang 
tidak sesuai dengan kategori rentang 
paper yang diteliti dalam penelitian ini. 
Sehingga, jumlah akhir paper yang akan 
dianalisis adalah 6 buah. Tabel 1 
menunjukkan rangkuman isi dari ke 6 
paper yang ditemukan. 

 
Tabel 1. Ringkasan Literatur CSF 

Ref Scope Penjelasan 

[13] IS Membahas mengenai 
hal-hal yang dapat 
dipelajari dari kegagalan 
proyek Sistem Informasi 
di sektor publik pada 
organisasi rumah sakit di 
New Zealand, Australia 

[14] IS Paper ini 
mengidentifikasi CSF 
Sistem Informasi di 
sektor publik. 

[15] IS Paper ini bertujuan untuk 
mengevaluasi CSF pro-
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yek implementasi IS di 
sektor publik dengan 
studi kasus pada sektor 
public Malaysia. 
Penelitian berfokus pada 
korelasi CSF proyek 
termasuk Proses, Orang, 
Alat Proyek (Hardware 
dan Software) dan 
lingkungan Proyek. 

[16] IS Paper ini menganalisa 
kerangka kerja yang 
mendasari kesuksesan 
implementasi DSS di 
institusi local pemerintah 
Perancis. 

[17] IS/ERP Penelitian ini melakukan 
eksplorasi pada faktor 
penentu keberhasilan 
dalam 
mengimplementasikan 
ERP pada sistem 
administrasi publik. 

[18] BI Paper ini memberikan 
usulan sebuah kerangka 
kerja untuk mengadopsi 
BI pada institusi sektor 
publik dengan melakukan 
studi kasus di Afrika 
Selatan. 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 
 
Setelah ke 6 paper diatas diiden-

tifikasi kata kunci yang mengandung CSF 
untuk BI kemudian kata kunci ter-sebut 
diproses lebih lanjut yaitu klasifi-kasi. 

Menurut Yeoh [19] yang di sitasi oleh 
Vodapalli [20], CSF dapat diklasifi-
kasikan kedalam 4 kategori besar antara 
lain Organisasi, Proses, Teknologi dan 
Lingkungan. 4 kategori diperlihatkan pada 
gambar 1 dibawah ini. Langkah 
selanjutnya, dari kata kunci CSF BI yang 
telah diklasifikasi berdasarkan 4 kategori 
besar tersebut kemudian dilakukan 
identifikasi sub-sub kategori yang 
dijelaskan secara detil pada tabel 2 
berikut ini. Sub-sub kategori ini yang 
kemudian akan diidentifikasi sebagai CSF 
BI di Institusi Pemerintah. 

Proses pengklasifikasian CSF 
teridentifikasi kedalam sub-subkategori 
baru dilakukan dengan proses 
standarisasi yaitu memasangkan kata, 
istilah maupun kalimat yang memiliki 
makna atau arti yang sama lalu kemudian 
memutuskan 1 kata standart yang 
mewakili aspek yang sama, misalnya 
pada paper [15] menggunakan istilah “top 

management” dan paper [17] 
menggunakan istilah “top executive” 
keduanya menunjukkan aspek yang 
sama sehingga ditetapkan sebuah istilah 
standar yang mewakili maksud dari 
keduanya yaitu ‘Manajemen’. 
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Gambar 1. Kategori CSF 

Sumber : Dikutip dari Vodapalli [20] 
 
 

Tabel 2. Kategorisasi CSF 
Kategor
i 

CSF 

O
rg

an
is

as
i 

1. Tujuan dan Sasaran 
2. Dukungan Manajemen 
3. Struktur Organisasi yang fleksibel 
4. Budaya 
5. Keuangan 
6. Manajemen SDM 
7. Strategi 
8. Manajemen Resiko 

P
ro

se
s 

9. Manajemen Proyek 
10. Ketrampilan Teknis 
11. Penerimaan Pengguna 
12. Proses Operasional 
13. Manajemen Perubahan 

T
ek

n
o

lo
g

i 14. Teknologi 
15. Data dan Informasi 
16. Arsitektur BI 
17. Infrastruktur BI 
18. Tenaga Ahli 

L
in

g
ku

n
g

an
 

19. Pengaruh Politisasi 
20. Ketergantungan positif pada pihak 

ketiga 
Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 

Dapat dilihat pada tabel 1 dan 
gambar 1 bahwa penulis menambahkan 
beberapa CSF yang belum tercantum 
dalam paper Vodapalli. Beberapa CSF 
tambahan tersebut merupakan CSF khas 
yang hanya ada pada Institusi 
Pemerintah. Misalnya pada kategori 
Lingkungan, proses pengambilan 
keputusan pada Institusi Pemerintah 
kebanyakan dipengaruhi oleh situasi 
politik, berbeda halnya dengan organisasi 
swasta, oleh sebab itu vodapalli 
menghilangkan kategori “Lingkungan” 
pada penelitiannya. Hal ini didukung oleh 
penelitian Peignot [16]. Langkah 
selanjutnya adalah memetakan CSF dari 
ke 6 paper yang telah teridentifikasi 
kedalam kategori dan CSF pada tabel 2 
diatas dengan menggunakan metode 
content analysis. 
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HASIL 

Dari proses content analysis pada 
langkah sebelumnya memperlihatkan 
hasil yang terlampir pada tabel 3 berikut 
ini dapat dilihat pada gambar 2 bahwa 
CSF yang paling banyak disebutkan 
dalam paper penelitian terkait adalah 
Tujuan dan Sasaran, Dukungan 
Manajemen, Manajemen Proyek dan 
Penerimaan Pengguna. Sedangkan CSF 
dengan nilai total sebesar 0 yang 
menandakan, CSF tersebut tidak terlalu 
berpengaruh terhadap kesuksesan 
implementasi BI di Institusi Pemerintah 
antara lain Arsitektur BI dan Infrastruktur 

BI. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Peignot [16] yang 
menyatakan bahwa Institusi Pemerintah 
tidak memerlukan Infrastruktur dan 
Arsitektur BI yang kompleks dan canggih 
dalam mengelola data-datanya. Karena, 
budaya yang dimiliki oleh Institusi 
Pemerintah dalam mengelola data lebih 
mengandalkan aplikasi spreadsheet 
sederhana dalam membuat laporan (Do-
It-Yourself Culture). DIY Culture adalah 
sebuah istilah yang disebutkan dalam 
penelitian Peignot yang menjelaskan 
mengenai kebiasaan para staff di Institusi 
Pemerintah dalam membuat laporan 
menggunakan peralatan manual.

 
 

 
Gambar 2. Grafik CSF 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 
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Tabel 3 Analisis CSF 

Kategori CSF 
Paper Referensi TOT

AL [13] [14] [15] [16] [17] [18] 

Organisasi 

Tujuan dan Sasaran * *   * * * 5 

Dukungan Manajemen * * * * *   5 
Struktur Organisasi yang fleksibel *     * * * 4 
Budaya * * *   *   4 
Keuangan       * * * 3 
Manajemen Sumber Daya Manusia *     * * * 4 
Strategi *       *   2 

Manajemen Resiko       * *   2 

Proses 

Manajemen Proyek * * *   * * 5 
Ketrampilan Teknis   *   * * * 4 

Penerimaan Pengguna * * * * *   5 
Proses Operasional     *     * 2 

Manajemen Perubahan         *   1 

Teknologi 

Teknologi   * *     * 3 

Data dan Informasi   *     * * 3 
Arsitektur BI             0 
Infrastruktur BI             0 

Tenaga Ahli   *         1 

Lingkungan 
Pengaruh Politik *           1 
Ketergantungan positif pada pihak 
ketiga 

* 
      

* 
  2 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 
 

 
Sedangkan berdasarkan gambar 3 

dapat dilihat bahwa kategori dengan CSF 
paling banyak terpilih adalah Kategori 
Organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa, 
untuk menjamin kesuksesan 
implementasi pada Institusi Pemerintah 
diperlukan Transformasi Organisasi 
antara lain :  
1. Menjelaskan tujuan dan sasaran 

organisasi dengan jelas dan 
terperinci. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Peignot 
[16] bahwa tujuan dan sasaran 
terperinci yang dilakukan menjadi 

salah satu syarat kesuksesan 
implementasi BI di Institusi 
Pemerintah. 

2. Dukungan Manajemen, Manajemen 
menjembatani perbedaan persepsi 
antar departemen yang muncul 
dalam proses implementasi [16]. 

3. Struktur organisasi yang fleksibel. 
Menurut Peignot [16], kesuksesan 
DSS dipandang sebagai proyek 
transformasi organisasi. Dibutuhkan 
struktur organisasi yang 
lincah/fleksibel dalam memudahkan 
proses transformasi. 

. 
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Gambar 3. Kategori CSF 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 
 
4. Perubahan budaya di dalam 

organisasi, melibatkan staff 
operasional dalam mengambil 
keputusan, pimpinan terlibat dalam 
proses pencarian solusi, tidak hanya 
pada saat pengambilan keputusan 
dilakukan. Sejalan dengan penelitian 
[21]. Termasuk perubahan budaya 
SILO (tarik menarik kepentingan 
dalam memberikan data yang terjadi 
antar departemen) 

5. Manajemen SDM dapat dilakukan 
dengan memberikan insentif bagi 
staff yang memiliki keahlian terkait 
implementasi BI, pengaturan beban 
pekerjaan yang adil. 

6. Strategi. Strategi yang diambil dalam 
proses implementasi BI, antara lain 
memutuskan ukuran proyek, apakah 
dalam ruang lingkup yang besar atau 
dipecah menjadi scope yang lebih 
kecil, serta menentukan tahapan-
tahapan proses adopsi BI di Institusi 
Pemerintah. 

7. Manajemen Resiko. Melakukan 
antisipasi pada setiap dampak yang 

dihasilkan dari implementasi BI pada 
organisasi [16]. 

 

SIMPULAN 

Setiap organisasi menggunakan 
metode yang bervariasi dalam mengelola 
BI, sehingga masing-masing organisasi 
memperoleh hasil yang berbeda-beda 
sesuai dengan metode yang digunakan. 
Para peneliti telah memetakan 
penggunaan dan best practices dari BI 
untuk dijadikan acuan bagi organisasi 
dalam memaksimalkan keuntungan BI 
[22]. Salah satu pendekatan yang 
digunakan adalah dengan 
mengidentifikasi CSF. Oleh sebab itu, 
sangat penting melakukan pemilihan CSF 
BI dengan benar, sesuai dengan 
karakteristik organisasi. 

Dalam paper ini, penulis 
memberikan penjelasan mengenai CSF 
BI yang dikhususkan bagi institusi 
pemerintah. Penulis menganalisa 
berbagai penelitian terkait bermacam-
macam jenis CSF BI yang pernah 

52%

30%

13%
5%

Sebaran CSF Kategori

Organisasi Proses Teknologi Lingkungan
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dilakukan, pembahasan mengenai 
kategorisasi yang dicakup oleh masing-
masing metode CSF BI, serta aplikasi 
identifikasi CSF BI di beberapa institusi 
pemerintah. Dari studi literatur, penulis 
menemukan bahwa kebutuhan BI antara 
institusi pemerintah dengan swasta 
berbeda seiring dengan berbedanya 
kebutuhan dan pemanfaatan DSS di 
lingkungan pemerintah. Oleh sebab itu 
dilakukan pemilihan CSF BI berdasarkan 
prioritas yang ditemukan dari paper-paper 
terkait dan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan institusi. Pada tabel 4 
merupakan CSF yang disarankan untuk 
implementasi BI di Institusi Pemerintah. 

Tabel 4 CSF yang disarankan 
Prioritas CSF 

1 1. Tujuan dan Sasaran 
2. Dukungan Manajemen 
3. Manajemen Proyek 
4. Penerimaan Pengguna 

2 5. Struktur Organisasi yang 
fleksibel 

6. Budaya 
7. Manajemen SDM 
8. Ketrampilan teknis 

3 9. Keuangan 
10. Teknologi 
11. Data dan Informasi 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 
 
Dari penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam memberikan petunjuk 
bagi praktisi maupun akademisi yang 
hendak mengimplementasikan BI pada 
Institusi Pemerintah. Penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan dengan 
menguji CSF yang disarankan pada 
penelitian ini pada beberapa institusi 
pemerintah. Selain itu, pencarian CSF 
institusi dapat diperluas dan diperpanjang 
jangkauan waktunya. 
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ABSTRAK 
 Pengembangan eGovernment dan Open Government merupakan upaya untuk mengembangkan 
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis pada elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 
publik secara efektif dan efisien. Atas amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seluruh 
desa di Kabupaten Bantul telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) untuk memudahkan pelayanan di 
tingkat desa, serta menyajikan data dan profil desa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti 
empiris dari enam variabel keberhasilan SID, serta manfaat yang diperoleh oleh Organisasi (desa) setelah 
menerapkan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bantul. Enam variabel tersebut adalah System Quality, 
Service Quality, Information Quality, System Use, dan User Satisfaction, serta menambahkan satu dimensi 
variabel Organizational Impact dari Updated DeLone McLean. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif. 
Instrumen menggunakan kuesioner dan pengumpulan data dengan skala Likert, data dianalisis menggunakan 
Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi software SmartPLS. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Desa (SID), Updated DeLone Mc Lean, Dampak Organisasi.  
 

ABSTRACT 
The Development of EGovernment and Open Government is attempt to develop governance electronic 

in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. Based on The Regulation about 
Desa No. 6 of 2014, all the village in Bantul Region has implemented SID to facilitate the services at village 
level, and in order to presents data and profiles village . This article aims to knowing the empirical from six 
variables Information Systems Success of SID and the benefit which gained by the organization after using the 
SID. Six variable such as System Quality, Service Quality, Information Quality, System Use, dan User 
Satisfaction from model Updated DeLone McLean, and add one variable Organizational Impact. This research 
by Quantitative Methode and Use Questionnere by Likert, and analysis by SEM PLS. 
Keyword: IS Desa (SID), Updated DeLone & McLean, Organizational Impact 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan 
berbanding lurus dengan perkembangan 
teknologi khususnya internet. Seluruh 
aspek kehidupan menggunakan internet 
sebagai upaya untuk keterbukaan dan 
transparansi. Dalam Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003 [1] tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional. 
EGovernment merupakan upaya untuk 
mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis pada 
elektronik dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan publik secara efektif dan 
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efisien. EGovernment  didefinisikan lebih 
dari sebuah website, email, atau proses 
transaksi via internet, Egovernment 
menjadi perwujudan alami dari revolusi 
teknologi di dalam masyarakat [2] . 
Dengan  berdasarkan pada inpres 
tersebut [1], maka penerapan 
eGovernment dalam upaya mewujudkan 
Open Government Data pada seluruh 
kepemerintahan seharusnya telah dapat 
diterapkan dengan baik, sehingga bisa 
mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan peningkatan kualitas 
dan akuntabilitas layanan publik.  

Desa merupakan suatu wilayah 
administrasi di bawah Kecamatan yang 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan. 
Kemajuan teknologi dan era keterbukaan 
informasi publik menuntut desa untuk 
mulai menggunakan teknologi elektronik 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Fenomena nasional ini mencuat 
setelah disahkannya Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [3]. 
Disebutkan dalam Undang-undang 
tersebut bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan Sistem Informasi Desa 
dan pembangunan kawasan perdesaan. 
Serta disebutkan dalam Nawacita 
Pembangunan Presiden RI  Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla 2014-2019, dalam cita ke 
3 disebutkan bahwa “Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka Negara Kesatuan”.  
Berdasarkan amanat Undang-undang 
tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Bantul  terus mendorong 
implementasi  Sistem Informasi Desa 

(SID) kepada 75 desa se-Kabupaten 
Bantul, dengan melaksanakan fasilitasi 
pelatihan SID bagi 75 desa di Kabupaten 
Bantul. Penerapan Sistem informasi Desa 
di Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk 
memudahkan pelayanan kepada 
masyarakat di lapisan terbawah dan 
menambah akurasi data dasar guna 
pengambilan keputusan di tingkat 
kabupaten, seperti data kemiskinan.  
 Sistem informasi Desa merupakan 
sistem informasi yang berbasis web 
dimana melalui keberhasilan penerapan 
sistem tersebut diharapkan bisa 
meningkatkan kinerja pengguna sistem 
informasi tersebut dan menghasilkan nilai 
tambah dan keuntungan terhadap 
organisasi. Kinerja dan dampak 
organisasi merupakan faktor yang penting 
dalam sistem informasi karena apabila 
kinerja pengguna bagus maka akan 
berpengaruh positif terhadap organisasi 
[4].  Sedangkan penerapan Sistem 
Informasi Desa (SID) di Kabupaten Bantul 
masih belum optimal dikarenakan 
kurangnya kepedulian pemangku 
kepentingan di tingkat desa terhadap SID, 
yang berdampak belum optimalnya 
penggunaan SID untuk kepentingan 
organisasi. Sehingga ppeneliti ingin 
mengetahui faktor-faktor penggunaan 
Sistem Informasi Desa yang 
mempengaruhi dampak Organisasi.    
 Dalam usulan model penelitian ini, 
peneliti menggunakan pendekatan 
terhadap model Delone & McLean 
dengan lebih memfokuskan kepada user 
satisfaction atau kepuasan pengguna. Hal 
ini dikarenakan tingkat kepuasan 
pengguna dianggap dapat menimbulkan 
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efek yang signifikan terhadap dampak 
organisasi.   
 

Landasan Teori  

Banyak penelitian tentang 
kesuksesan implementasi sistem 
informasi di tingkat organisasi yang 
menggunakan model pengukuran 
multidimensional DeLone & McLean. 
DeLone McLean Tahun 1992 [4] 
melakukan penelitian dan studi literatur 
tentang pengukuran kesuksesan sistem 
informasi perpajakan, dengan hasil 
bahwa kualitas informasi yang 
disampaikan kepada user dan system 

quality yang baik akan mempengaruhi 
penggunaan kembali dan mempengaruhi 
kepuasan pengguna sistem informasi, 
sehingga akan berdampak akhir pada 

organizational impact.   
Delone McLean Tahun 2012 [5]  

melakukan penelitian yang  lebih sering 
disebut sebagai model kesuksesan 
sistem informasi diperbarui (updated 

information system success model). 

Penelitian ini menggunakan model yang 
menggabungkan individual impact dan 
organizational impact menjadi sebuah 
konstruk yaitu net benefit. Penelitian ini 
juga menambahkan suatu konstruk yaitu 
service quality.  

Menurut Yogesh et al [6] faktor-faktor 
seperti system quality, use, user 

satisfaction berpengaruh positif terhadap 
sikap konsumen (pemustaka) setelah 
digunakannya RFID system; apabila 
system quality baik, dapat memicu 
meningkatnya usage dan meningkatkan 
user satisfaction; information quality 
berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap system use dan user 
satisfaction; dari sisi service quality 
sistem telah diadopsi dan digunakan 
beberapa kali oleh users; Use atau 
penggunaan sistem berpengaruh positif 
kepada user satisfaction.  

Dalam penelitian ini, penulis 
mencoba memvalidasi kepuasan 
pengguna SID, yang akan berpengaruh 
terhadap kinerja atau dampak organisasi. 
Model yang digunakan adalah model 
Updated DeLone & McLean [5] dan 
menggunakan faktor yang ada dalam 
konsep model perbandingan user 

adoption of RFID yang berasal dari 
penelitian Yogesh [6], serta 
menambahkan satu variabel yaitu 
organizational impact dari model DeLone 

& McLean [4], karena ingin mengetahui 
kepuasan atau user satisfaction para 
pemangku kepentingan dan pembuat 
kebijakan di tingkat desa serta 
pengaruhnya terhadap organisasi 
mereka. Dengan pengukuran sebanyak 6 
variabel yaitu : Kualitas sistem, kualitas 
informasi, kualitas service, penggunaan 
sistem informasi, kepuasan pengguna 
dan dampak organisasi.  
 
Sistem Informasi  

 Menurut Turban, Mc. Lean dan 
Wetherbe [7] sebuah sistem informasi 
merupakan kegiatan mengumpulkan, 
memproses, menyimpan, menganalisis 
dan menyebarkan informasi untuk tujuan 
spesifik. Sistem informasi merupakan 
suatu kombinasi antara prosedur kerja, 
informasi itu sendiri, orang dan teknologi 
informasi yang diorganisasikan untuk 
mencapai tujuan dalam sebuah 



 

 PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 52 

organisasi [8]. Sistem informasi dalam 
suatu organisasi dibuat dan diadakan 
karena terdapat kebutuhan informasi 
untuk mendukung otomasi kerja yang 
dilakukan oleh sistem-sistem kerja [9]. 
 
METODE 

Pengumpulan Data  

Data dari penbelitian ini berupa 
data primer dan sekunder. Data primer 
dikumpulkan melalui teknik survei, yaitu 
memberikan pertanyaan kepada 
responden menggunakan kuesioner. 
Sementara data sekunder diperoleh dari 
studi literatur buku, jurnal, serta artikel 
yang relevan dengan topik penelitian ini.  

Populasi penelitian ini adalah 
semua Lurah Desa dan Sekretaris Desa 
di Kabupaten Bantul sebagai pemangku 
kepentingan terhadap Sistem Informasi 
Desa. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden.  

 
Analisis Data 

Data yang diperoleh dari 
kuesioner akan dianalisis. Sebelum data 
dianalisis, akan dilakukan uji validitas dan 
uji reliabilitas terhadap data yang 
diperoleh [10]. Uji Validitas  konvergen 
dalam PLS dinilai berdasarkan loading 

factor >0.7 [10]. Sedangkan uji reliabilitas 
digunakan ketika mengukur konsistensi 
alat ukur dalam mengukur konsep atau 
untuk mengukur konsistensi responden. 
terdapat dua pengujian reliabilitas dalam 
PLS, yaitu cronbach alpha dan composite 

reliability. Nilai composite reliability harus 
>0.7 meskipun nilainya hanya mencapai 
>0.6 masih dapat diterima [10].  
 

HASIL 

Dalam penelitian ini mengacu 
pada Model penelitian Updated DeLone & 
McLean [5] dengan merujuk pada Yogesh 
[6] dengan hasil akhir untuk mengetahui 
dampak organisasi.  Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain:  
 

Variabel Eksogen 

a. Kualitas Sistem; 
menggambarkan tentang kualitas 
informasi SID [5], dengan pengukuran 
Access, Convenience, customization, 

data Accuracy, Data Currency, Ease of 

Learning, Ease of Use, efficiency, 

Flexibility, Integration, Interactivity, 

navigation, reliability, response time, 

sophistication, system accuracy, system 

features, turnaround time. Menurut Davis 
[11] dalam kualitas system, pengukuran 
yang paling umum adalah ease of use. 

Dengan Hipotesis  
H1: Kualitas Sistem akan berpengaruh 
signifikan terhadap penggunaan sistem; 
H2: Kualitas Sistem akan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pengguna 
SID. 
b. Kualitas Servis; menggambarkan 
semua layanan yang diberikan oleh 
organisasi dan perusahaan [5] dengan 
pengukuran Assurance, Emphaty, 

Flexibility, Interpersonal quality, Intrinsic 

Quality, IS Training, Reliabilitty, 

Responsiveness, Tangibles. Dengan 
Hipotesis  
H3: Kualitas Servis berpengaruh 
signifikan terhadap penggunaan SID. 
H4: Kualitas Servis berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pengguna.  
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c. Kualitas Informasi  
menggambarkan kualitas informasi SID 
[5] dengan pengukuran Accuracy, 

Adequacy, Availability, Completeness, 

Conciseness, Consistency, Format, 

Precision, Relevance, Reliability, Scope, 

Timeliness, Understandability, 

Uniqueness, Usability, Usefulness. 
Dengan Hipotesis :  
H5: Kualitas Informasi berpengaruh 
signifikan terhadap penggunaan SID 
H6: Kualitas Informasi berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pengguna 
SID. 

 
Variabel Endogen 

a. Penggunaan SID; berisikan 
tentang segala seseatu yang bersifat 
seperti kunjungan, navigasi, penarikan 
informasi dan juga transaksi [5] dengan 
pengukuran Actual use, Daily Use, 

Frequency of Use, Intention to (re) use, 

nature of use, navigation patterns, 

number of site visits, number of 

transactions. Dengan Hipotesis  
H7 : Penggunaan SID berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pengguna 
SID. 
b. Kepuasan Pengguna SID; 
berisikan pendapat atau opini dari 
pelanggan yang berhubungan dengan 
pengalaman pelanggan, terutama tentang 
pembelian, pembayaran, penerimaan 
barang/jasa, dan layanan pelanggan. 
Dengan pengukuran Adequacy, 

Effectiveness, Efficiency, Enjoyment, 

Information Satisfaction, Overall 

Satisfaction, System Satisfaction. Dengan 
menggunakan Hipotesis  

H8: Kepuasan Pengguna SID 
berpengaruh signifikan terhadap Dampak 
Organisasi. 
c. Dampak Organisasi; dampak 
atau akibat yang mempengaruhi 
organisasi [5] dengan pengukuran 
Bussiness Prosess Change, Competitive 

Advantage, Cost Reduction, 

Enhancement of Communication and 

Collaboration, Enhancement of 

coordination, Enhancement of internal 

operations, enhancement of reoutation, 

improved decision making, Increased 

capacity, Overall productivity, Overall 

Success, Quality Improvement, Customer 

Satisfaction, management Control.  

 

Pemodelan yang akan digunakan dalam 
penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.  
 

 
Gambar 1. Model yang akan digunakan 

 
SIMPULAN 

Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang pengunaan Sistem Informasi Desa 
(SID) dampak organisasi dari penerapan 
Sistem Informasi Desa (SID), model yang 
dirujuk adalah model Updated DeLone & 
McLean dengan variabel net benefit 
diganti menjadi dimensi Organizational 
Impact. Model ini terdiri dari 6 dimensi 
utama dengan 3 variabel eksogen dan 3 
variabel endogen.   
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ABSTRAK 
Fenomena permainan mobile "Pokemon Go" sempat mencuri perhatian melalui teknologi yang 

digunakan, salah satunya Augmented Reality (AR). Penerapan teknologi AR kedalam aktivitas mendongeng 
dapat menambah interaktifitas dalam bercerita kepada anak. Persepsi tentang objek cerita antara pendongeng 
dan pendengar dapat dikatakan sama, karena objek cerita yang tampil pada aplikasi AR dapat ditunjukkan 
secara langsung. Artikel ini mempresentasikan bahwa aktivitas mendongeng melalui konten digital (digital 
storytelling) menggunakan aplikasi AR lebih menarik dan menggembirakan bagi anak. Penelitian dilakukan 
dalam bentuk survey pada murid PAUD dan kelas 1 SD sebanyak 30 orang dan dongeng terbatas pada cerita 
binatang. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa 85% anak-anak lebih senang memperoleh dongeng melalui 
aplikasi AR dibanding cerita lisan. Sekitar 75% audiens juga lebih aktif saat aktivitas bercerita dilakukan. 
Kata kunci: storytelling, augmented reality, konten digital 
 

ABSTRACT 
The phenomenon of mobile game "Pokemon Go" had stolen attention through the technologies used, 

Augmented Reality (AR). Applying AR application technology into storytelling activity is able to adds interactivity 
in storytelling for children. The object story perception between storyteller and listener can be said almost the 
same, because the story object that appeared in AR application can be shown directly. This article presents 
the storytelling activities through digital content (digital storytelling) using AR application is more interesting 
and exciting for children. The study was conducted from survey on children in early education level and first 
grade which have amount of 30 students and the tales limited to animal stories. From the survey results showed 
that 85% of children preferred to obtain a fairy tale through the AR application compared to oral storytelling. 
About 75% of the audiences are also more active during storytelling activities performed. 
Keyword: storytelling, augmented reality, digital content 

 

PENDAHULUAN 

Permainan mobile “Pokemon Go” 
sempat mencuri perhatian di kalangan 
masyarakat baik lokal maupun global 
pada beberapa waktu lalu. Fenomena ini 
disebabkan kekhawatiran masyarakat 
terhadap kemungkinan terjadinya 

pencurian data lokasi yang digunakan 
untuk bermain game, karena permainan 
ini berbasis lokasi sebagai salah satu 
tempat untuk bermain.  

Di sisi lain, sebenarnya permainan 
ini sangat menarik karena menggunakan 
teknologi Augmented Reality (AR) untuk 
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menambah realitas dan interaktivitas 
dalam bermain game. Dimana objek-
objek maya dalam game dapat 
dimunculkan dan dipadukan dengan 
objek nyata pada lingkungan real. Lebih 
menarik lagi jika AR ini diterapkan pada 
aktivitas mendongeng atau bercerita 
kepada anak karena objek dalam cerita 
dapat ditampilkan secara nyata. 

Bercerita atau mendongeng 
tentang suatu kisah merupakan salah 
satu kegiatan yang disukai anak. Melalui 
cerita, perkembangan kecerdasan dan 
karakter anak dapat terbentuk secara 
perlahan. Karena masa anak-anak 
merupakan waktu emas untuk 
menanamkan kepribadian yang baik bagi 
mereka. Permasalahannya, cerita yang 
disampaikan kadang kurang menarik dan 
muncul perbedaan persepsi tentang objek 
karakter dalam cerita antara storyteller 
dan anak sebagai audiens. Untuk itulah 
perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat 
menunjukkan objek dalam cerita untuk 
menyamakan persepsi tersebut, salah 
satunya yaitu memanfaatkan teknologi 
AR. 

A. AUGMENTED REALITY 

Augmented Reality (AR) 
merupakan variasi dari Virtual 

Environment (VE) yang umumnya disebut 
sebagai Virtual Reality (VR). Teknologi 
VE secara penuh membenamkan 
pengguna di dalam lingkungan sintetik. 
Saat terbenam itulah, pengguna tidak 
dapat membedakan lingkungan nyata 
didalamnya. Sebaliknya, AR 
memungkinkan pengguna untuk melihat 
objek real dan objek maya sekaligus 
dalam satu lingkungan real world[1]. AR 

merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggabungkan objek nyata dengan 
objek maya pada komputer yang disajikan 
secara bersamaan. Berbeda dengan VR, 
aspek reality lebih ditonjolkan pada 
lingkungan AR. 

Saat ini, teknologi AR telah banyak 
digunakan dalam berbagai bidang antara 
lain bidang militer, kesehatan, 
manufaktur, entertainment, olah raga, dll 
[1], [2]. Selain itu, teknologi AR juga dapat 
diterapkan pada permainan serius[3] 
maupun storytelling [4]. Contoh 
penggunaan teknologi AR yang 
dikombinasikan dengan konsep 
storytelling pernah  diterapkan pada 
sebuah taman publik di Portugal untuk 
menciptakan interaksi secara personal 
terhadap ruang publik warisan budaya 
guna lebih meresapkan cerita dan 
estetika[5].  

Aplikasi AR membutuhkan device 
berupa kamera untuk menangkap serta 
menampilkan lingkungan nyata real world 
dan menentukan lokasi objek maya yang 
dihasilkan melalui komputer maupun 
smartphone.  

B. DIGITAL STORYTELLING 
Secara umum, digital storytelling 

merujuk pada penggunaan media atau 
konten digital seperti teks, hypertext, 

gambar, audio maupun video dalam 
aktivitas bercerita[3] dengan cara 
menggabungkan narasi pembuat cerita 
dengan multimedia. Manfaat digital 

storytelling berdasarkan standar 
pendidikan nasional tahun 2007 antara 
lain dapat meningkatkan kreativitas dan 
inovasi, memperlancar komunikasi dan 
kolaborasi, berpikir kritis dalam 
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pemecahan masalah dan pengambilan 
keputusan[6]. 

Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penerapan digital 

storytelling yaitu perlunya menulis cerita 
terlebih dahulu sebelum merancang 
storyboard dan mengembangkan ide 
serta penyajian kepada audiens. Namun 
tidak menutup kemungkinan untuk 
menggunakan cerita dan skenario yang 
sudah ada kemudian diubah kedalam 
format konten digital. 

Digital storytelling interaktif 
berkaitan dengan komunikasi dua arah 
antara storyteller dalam bercerita 
menggunakan konten digital, dengan 
audiens yang saling aktif serta memiliki 
timbal balik.  Dengan demikian, persepsi 
yang dimaksud antar keduanya dapat 
memiliki kesamaan, karena perbedaan 
persepsi dapat menimbulkan cerita yang 
berbeda. Dengan interaksi ini, sangat 
mungkin bagi audiens untuk memesan 
cerita diawal sesuai dengan keinginan, 
sehingga alur cerita dapat berjalan 
dinamis[3]. 

Pemanfaatan teknologi AR dalam 
aktivitas mendongeng atau bercerita 
dapat menjadikan suasana menjadi lebih 
hidup, karena objek yang diimajinasikan 
oleh storyteller akan tampak dengan jelas 
melalui aplikasi AR. Selain itu, audiens 
juga dapat berinteraksi secara langsung 
terhadap objek maya yang dihasilkan 
komputer pada aplikasi AR, karena 
teknologi AR memungkinkan objek yang 
tampil untuk dimanipulasi dan 
menghasilkan hubungan timbal balik saat 
dilakukan aksi, seperti disentuh, diputar 
dan berhubungan dengan objek lain. 

Pemanfaatan teknologi AR 
memang sudah banyak diterapkan pada 
berbagai macam bidang[1], namun dalam 
kasus pemanfaatannya untuk 
kepentingan storytelling masih sangat 
minim, utamanya di Indonesia saat ini. Di 
beberapa negara, salah satunya di 
Portugal, pemanfaatan teknologi AR 
untuk storytelling diterapkan pada salah 
satu warisan budaya taman publik[5].  

 

METODE 

Penelitian pada artikel ini dilakukan 
dengan metode campuran antara 
eksperimental dan kuantitatif, yaitu 
dengan cara melakukan pengujian 
aplikasi AR untuk digital storytelling yang 
narasi cerita terbatas pada kehidupan 
binatang dan diterapkan pada beberapa 
anak kelas 1 Sekolah Dasar (SD) sebagai 
sampel. Cerita dasar diambil dari kisah-
kisah yang sudah ada dari buku-buku 
dongeng di toko buku. Sedangkan 
perancangan aplikasi AR, image target 

yang digunakan menyesuaikan buku 
dongeng tersebut, sehingga menjadikan 
storytelling lebih interaktif dan 
menggembirakan bagi anak-anak. 

A. APLIKASI AUGMENTED REALITY 
Aplikasi AR yang dibangun untuk 

aktivitas digital storytelling ini berbasis 
perangkat lunak Vuforia[7]. Dengan 
software ini, aplikasi AR dapat dibuat dan 
didistribusikan ke berbagai macam 
platform mobile (iOS, Android) maupun 
desktop (Windows, Macinthos). Fungsi 
yang terdapat didalamnya antara lain 
pengenalan teks (text recognition), cloud 

recognition, multi-target, frame markers, 
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video playback, cylinder recognition, 

virtual button interactive, dll[8]. Secara 
umum, arsitektur Vuforia dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Arsitektur Vuforia[7] 

 
Hampir mirip dengan aplikasi AR 

berbasis Vuforia dengan pemodelan 
berbasis Rajawali[7], penelitian ini 
menggunakan image recognition. 
Database dari target gambar disimpan 
dalam lokal device sehingga respon 
pengenalan pola image target menjadi 
lebih cepat dibanding menggunakan 
cloud database yang membutuhkan 
koneksi internet. 

Konsep rancangan aplikasi AR yang 
digunakan pada penelitian ini terlihat 
seperti pada Gambar 2. Proses dimulai 
dari kamera smartphone menangkap 
buku dongeng yang digunakan sebagai 
image target, dibarengi dengan aplikasi 
AR yang dijalankan pada perangkat 
Android. Setelah dilakukan proses 
rendering oleh sistem operasi Android, 
maka objek cerita yang dimaksudkan oleh 
storyteller akan tampil pada layar 
smartphone. 

 

 
Gambar 2. Konsep desain aplikasi AR 

 
B. KONTEN DIGITAL STORYTELLING 

Proses pembuatan konten digital 

storytelling dapat dilakukan berdasarkan 
buku dongeng yang sudah ada di toko 
buku. Cara lain yang bisa dilakukan 
adalah mendapatkan kisah dongeng dari 
internet sumber terbuka, atau membuat 
cerita narasi sendiri yang disesuaikan 
dengan kebutuhan dan tujuan storyteller.  

Pada artikel ini, kisah storytelling 
diperoleh dari internet. Gambar yang 
diunduh dari internet secara terbuka dan 
legal tersebut dijadikan image target 
untuk diolah secara cloud database 
menggunakan sistem yang dimiliki oleh 
Vuforia. Melalui portal developer Vuforia, 
image target akan diolah untuk 
memperoleh fitur bintang. Semakin tinggi 
fitur tersebut, maka hasil pengenalan 
gambar target akan semakin cepat 
dikenali oleh aplikasi AR yang dibuat. 
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HASIL 

Aplikasi AR untuk digital storytelling 
ini dibuat menggunakan perangkat lunak 
Vuforia 6, yang merupakan versi terbaru 
saat ini (Agustus 2016). Dijalankan diatas 
game engine Unity3D versi terbaru juga 
version 5.4.0f3 dengan lisensi personal 
64 bit. Dalam proses build ke format 
Android membutuhkan build-tools, 
dimana versi paling tinggi yang didukung 
oleh Vuforia 6 yaitu build-tools versi 
23.0.3. Apabila menggunakan versi 
diatasnya, misalnya versi 24.0.0 maka 
saat dilakukan build akan muncul 
kesalahan yang mengakibatkan distribusi 
file APK tidak dapat dibuat. 

Dalam ujicoba yang dilakukan, 
image target yang digunakan adalah 
Chips karena memiliki tingkat fitur bintang 
yang bagus, yaitu bintang 5. Objek digital 
yang dijadikan sebagai karakter dalam 
aktivitas mendongeng adalah serigala 
berwarna hitam yang dapat diunduh gratis 
dan legal dari internet. Gambar 3 
merupakan salah satu hasil tangkapan 
gambar dari Android smartphone yang 
menjalankan aplikasi AR untuk digital 
storytelling. 

 

 
Gambar 3. Screenshot aplikasi AR. 

 
Dalam penerapannya, ujicoba 

dilakukan pada beberapa anak PAUD dan 
SD kelas 1 sebanyak 30 orang. Selain 
menunjukkan aplikasi AR yang ditanam di 
smartphone Android, mereka juga harus 
mendengarkan cerita yang diberikan oleh 
storyteller. Dari beberapa kali ujicoba, 

diperoleh hasil bahwa anak-anak lebih 
tertarik melihat kejadian yang muncul 
pada smartphone, bukan cerita secara 
keseluruhan. Namun dengan sedikit 
arahan, cerita yang dimaksud menjadi 
lebih mengena sasaran kepada mereka. 

Hal yang menjadi kendala dalam 
digital storytelling berbasis teknologi AR 
ini adalah menentukan image target yang 
memiliki rating bintang 5, karena jika 
kurang dari itu maka pengenalan pola 
marker menjadi lebih sulit yang 
mengakibatkan objek tidak tampil di layar. 
Kesulitan lainnya adalah menentukan 
objek 3D maupun environment yang 
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
storyteller, karena memerlukan 
rancangan karakter dan model yang 
menarik supaya rasa keingintahuan anak 
menjadi lebih besar. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil ujicoba yang dilakukan 
diperoleh kesimpulan bahwa anak-anak 
usia dini dan kelas 1 SD lebih menyukai 
cerita yang menggunakan media interaktif 
dibanding carita lisan. Media interaktif 
tersebut salah satunya adalah 
Augmented Reality. Suasana juga lebih 
aktif dan menggembirakan karena 
terdapat interaksi antara seluruh audiens 
dan storyteller. Melalui pengamatan, 
diperoleh bahwa 85% anak-anak lebih 
senang memperoleh dongeng melalui 
aplikasi AR dibanding cerita lisan, dan 
sekitar 75% audiens lebih aktif dengan 
aktivitas ini. 
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ABSTRAK 
Perkembangan E-Government mentransformasikan pola kerja pemerintah dari metode layanan publik 

konvensional menuju ke layanan publik berbasis elektronik, Menyebabkan terjadinya perkembangan informasi 
elektronik, hasil dari perubahan tersebut salah satunya adalah dokumen elektronik yang bersifat rahasia dan 
mengandung aset informasi yang sensitif, dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah tentang 
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik No. 82 Tahun 2012 membawa pandangan baru tentang standar 
keamanan informasi berupa tanda tangan elektronik atau sertifikat digital pada aset informasi pemerintah, akan 
tetapi terdapat perbedaan bentuk pola mekanisme administrasi dan tata kelola di pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat serta instansi lembaga vertikal, membawa kepada kebutuhan penyusunan kerangka 
penerapan teknologi dan tata kelola pada pemerintah daerah sebagai pelaksana layanan publik, kerangka  
penerapan tanda tangan elektronik ini mencakup tentang gambaran kondisi terkini, memetakan fungsi dan 
operasional serta prosedur menggunakan model RACI Matrix dengan mengadopsi pendekatan dan 
pengembangan kerangka E-Government pada cetak biru sistem aplikasi E-Government Pemerintah Daerah, 
agar dapat selaras dan diterapkan pada pola mekanisme tata kelola, kebijakan, prosedur serta sistem 
pelayanan organisasi Pemerintah Daerah, sehinga tercipta kontrol mekanisme keamanan informasi terhadap 
aset informasi pemerintah. 
Kata kunci: kerangka  e-government, kerangka penerapan, keamanan informasi, tata kelola 

 

ABSTRACT 
Development of E-Government transform the pattern of government work from conventional method toward 

electonics based public service, causing the incremental usage of electronic information, the results of these 

changes one of which is an electronic document that is confidential and contain sensitive asset information, by 

the policy of the Government Regulation on the Implementation of Electronic Transaction System Act Number. 

82 year 2012 brought a new perspective of information security standards in the form of an electronic signature 

or digital certificate on the government information assets, but there are differences in the shape pattern 

administrative mechanisms and governance at the local and central government also agencies or vertical 

institution, bringing to the needs of preparation implementating of technology framework and governance in 

local governments as the public service, the application framework of electronic signatures include an overview 

of the current conditions, mapping functions and operations also procedures using RACI Matrix models by 

adopting approach and development of E-government framework in the blueprint application system E- 

government for Local government, aligned and applied to the pattern of governance mechanisms, policies, 

procedures and organizational service system for regional government, creating a control mechanism of 

information security on government information assets. 

Keyword: e-government framework, application framework, information security, governance 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi informasi serta 
potensi pemanfaatannya secara luas, 
membuka peluang bagi peng-aksesan, 
pengelolaan, dan pendaya-gunaan 
informasi dalam skala besar dan luas 
secara cepat, tepat dan akurat, kenyataan 
telah menunjukkan bahwa penggunaan 
media elektronik merupa-kan faktor yang 
sangat penting dalam berbagai transaksi 
internasional, ter-utama dalam transaksi 
perdagangan dan pelayanan pada sektor 
publik.  

Ketidakmampuan menyesuaikan 
diri dengan perkembangan global ter-
sebut akan membawa bangsa Indonesia 
ke dalam jurang digital divide, yaitu 
keterisolasian dari perkembangan global 
karena tidak mampu memanfaatkan 
informasi [1]. 

Dalam penerapan sistem manaje-
men dokumen elektronik [2] menyebab-
kan perkembangan kebutuhan akan 
penggunaan dokumen elektronik, 
menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik [3], 
Dokumen Elektronik adalah setiap 
Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, 
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 
didengar melalui Komputer atau Sistem 
Elektronik[4], Penggunaan aplikasi ter-
sebut secara luas dan terus menerus 
menghasilkan output dokumen elektronik 
dalam jumlah yang cukup besar [5][6], 
sebagian dari dokumen elektronik 
tersebut berisi informasi dan data penting 
yang bersifat rahasia [6], hal ini me-

nimbulkan kekhawatiran akan munculnya 
sebuah resiko. salah satunya yang timbul 
dari penggunaan dokumen elektronik ini 
adalah tentang menjaga validitas, legal-
itas dan riwayat dokumen elektronik 
termasuk pencegahan terhadap tindakan 
menduplikasi dengan merubah isi dari 
dokumen elektronik[3], [5] secara ilegal. 

Pada Peraturan Pemerintah No. 82 
Tahun 2012 Pasal 41 butir 1. yang 
berbunyi “Penyelenggaraan Transaksi 
Elektronik dalam lingkup publik atau privat 
yang menggunakan Sistem Elektronik 
untuk kepentingan pelayanan publik wajib 
menggunakan Sertifikat Keandalan 
dan/atau Sertifikat Elektronik. [4]”, 
Beberapa instansi vertikal seperti 
contohnya Lembaga Kebijakan Pengada-
an Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 
bekerjasama dengan lembaga sandi 
negara sebagai otoritas sertifikat digital 
dalam mengamankan sistem pengadaan 
secara elektronik yang digunakan dalam 
layanan pengadaan secara elektronik 
(LPSE) [7], akan tetapi penjelasan secara 
detail tentang peran fungsi masing-
masing instrumen yaitu Certificate 

Authority (CA) maupun Registration 

Authority (RA) tidak dijelaskan dalam 
peraturan tersebut, hal ini dapat 
mengakibatkan terjadinya perbedaan 
pola tata kelola yang diadopsi oleh 
masing-masing instansi maupun 
organisasi. 
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Adopsi PP 82 dalam pelaksanaan 
pelayanan publik seperti contoh 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan 
bekerjasama dengan BPPT dalam 
mengamankan transaksi digital layanan 
perizinan online[8], BPPT selaku badan 
yang ditunjuk oleh Kementrian Kominfo  
(Root-CA) sebagai CA dalam 
menyediakan infrastruktur CA kepada 

instansi daerah memberikan pola tata 
kelola yaitu RA  terletak pada pemerintah 
daerah kota Tangerang Selatan yang 
melekat pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) dengan alasan bahwa sertifikat 
digital melekat pada individu yang 
memiliki identitas, akan tetapi tata kelola 
harus didukung oleh kesiapan SKPD 
dalam melaksanakan proses pendaftaran 
maupun tata kelola teknologi informasi 
terkait penerapan kerangka tanda tangan 
elektronik.  

Penempatan struktur dan tata 
kelola organisasi bisa berbeda antara 
daerah satu dan yang lain dalam hal 

membentuk struktur unit layanan teknis 
sebagai fasilitator dan pelaksana teknis 
organisasi, dengan pandangan satuan 
kerja perangkat daerah yang sudah ada 
tidak terbebani dengan tugas, pokok dan 
fungsi diluar dari kapasitas organisasi 
tersebut, memetakan Unit Layanan 
Sertifikat Digital sebagai Unit Pelaksana 
Teknis terhadap kegiatan pendaftaran 

dan tata kelola sertifikat digital. 
Inisiatif Penelitian ini mengambil 

titik awal dari Kebijakan Pemerintah yaitu 
Inpres No. 3 Tahun 2003, Cetak Biru 
Sistem Aplikasi E-Government bagi 
Lembaga Pemerintah Daerah, Undang 
Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik No. 11 Tahun 2008, Peraturan 
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan sistem transaksi 
elektronik (PSTE) dan beberapa jurnal 
dengan bahasan tentang Public Key 

Infrastructur dan Kerangka E-

Government berbasiskan keamanan 
informasi, beberapa penelitian sebelum-
nya menerangkan penerapan pada 

Gambar 1. Fishbone Diagram Timeline Kebijakan dan Jurnal 
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instansi pemerintah daerah adalah salah 
satu bentuk penelitian lanjutan khusus-
nya pada lokasi instansi daerah yang 
memiliki tipe tata kelola berbeda dengan 
instansi vertikal [9], akan tetapi peneliti 
meyakini terdapat beberapa gap bahwa 
penerapan di beberapa daerah akan 
memberikan perbedaan, kematangan 
sumberdaya terutama pada sumber daya 
manusia dan kemampuannya dalam 
mengelola teknologi informasi dan 
komputasi akan membawa perbedaan 
dampak dan tata kelola penerapan. 

Maka kerangka penerapan tanda 
tangan elektronik seperti apa yang akan 
diterapkan pada pemerintah daerah 
kabupaten semarang serta bagaimana 
kerangka penerapan tanda tangan 
elektronik tersebut mendukung terhadap 
kebijakan strategis dan standar prosedur 
operasional di lingkungan pemerintah 
daerah. 
 

Gambaran Umum 

Kabupaten Semarang sebagai 
salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah, terletak pada posisi 110° 14’ 
54,75” - 110° 39’ 3” Bujur Timur dan 7° 3’ 
57” -7° 30’ 0” Lintang Selatan, Luas 
wilayah Kabupaten Semarang adalah 
95.020,67 Hektar (Ha) atau sekitar 2,92% 
dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara 
administratif terdiri dari 19 wilayah 
Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan 
dengan jumlah penduduk Kabupaten 
Semarang pada akhir tahun 2014 
berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Semarang berjumlah 
955.481 jiwa dengan 299.566 KK.  

Dengan besarnya luasan serta 
demografi penduduk maka sangat 
dibutuhkan akan penerapan teknologi 
tepat guna untuk melayani kebutuhan 
masyarakat luas, salah satunya adalah 
penerapan E-Government dengan 
pemanfaatan teknologi Informasi dan 
komputasi (TIK) dan inovasi layanan 
berbasis TIK guna dapat mencukupi 
kebutuhan pelayanan publik masyarakat 
hingga kepelosok desa. 

 
Implementasi ROOT-CA Kominfo 

Pada Tanggal 1 Desember 2014 
Kementrian Komunikasi dan Informasi 
meluncurkan program Root-CA 
(Certification Authority) menjadi pijakan 
awal terhadap penerapan Government 
Root-CA dan tanda tangan elektronik 
yang dikelola oleh pemerintah, tanda 
tangan elektronik digunakan untuk 
menjamin dokumen dan transaksi elek-
tronik agar memiliki kekuatan hukum yang 
sah, dengan jaminan sertifikat digital pada 
tanda tangan elektronik maka dokumen 
akan terjaga integritas, nirsangkal dan ter-
autentikasi pada server sertifikat 
elektronik pemerintah (PsrE)[10]. 

 
Trend dan Era Keamanan Informasi 

Perkembangan E-Government, yaitu 
sistem pelayanan yang handal dan 
terpercaya (trusted) yang bisa kita 
terjemahkan menjadi handal (integrity) 
dan aman (secure)[11] perkembangan 
sistem tersebut tidak akan berjalan tanpa 
adanya penerapan Public Key 
Infrastructure[6][11][12][9][13] menurut 
setiadi et. al. E-Government [6] 
menghasilkan dokumen elektronik dalam 
jumlah yang besar. sebagian dari 
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dokumen elektronik tersebut 
mengandung data dan informasi yang 
sensitif dan vital, sedang menurut prima 
et. al[12], isu kepercayaan menjadi 
penting ketika tidak ada kontak fisik 
antara pengguna dikala melakukan 
transaksi dalam E-Government[12], 
perlunya penerapan Public Key 
Infrastructure adalah memfasilitasi 
penyimpanan dan pertukaran data 
elektronik dengan cara aman, keamanan 
tersebut dipastikan dengan meng-
gunakan public key cryptograhpy, dan 
tipe keamanan yang diberikan oleh 
layanan tersebut adalah[14]: kerahasia-
an, integritas, keaslian (autentic) [6]dan 
nirsangkal[12][15][16]. 

Menurut setiadi et. al[6] faktor kunci 
sukses dari keamanan informasi adalah :  

1. Kepemimpinan. 

2. Komitmen terhadap Anggaran. 

3. Budaya Organisasi.  

4. Teknis dan Prosedur.  

Penerapan manajemen keamanan 
informasi di  beberapa instansi vertikal 
seperti contohnya Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
(LKPP) bekerjasama dengan lembaga 
sandi negara sebagai otoritas sertifikat 
digital dalam mengamankan sistem 
pengadaan secara elektronik yang 
digunakan dalam layanan pengadaan 
secara elektronik (LPSE) yang di adopsi 
oleh Pemerintah Daerah sebagai 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
Analisa Terhadap Kebijakan 

Analisa kebijakan pemerintah ter-
hadap pemanfaatan keamanan informasi, 
sertifikat digital (tanda tangan elektronik). 
 

Tabel 2.1 Kebijakan Pemerintah 
No. Kebijakan Tahun 

1. 

Instruksi presiden No. 3 Tahun 
2003 “Tentang Kebijakan 
Strategi Nasional Pembangunan 
E-Government 

2003 

2. 
Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 “Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik” 

2008 

3. 

Peraturan Pemerintah No. 82 
Tahun 2012”Tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik” 

2012 

 

Analisa Ketersediaan Infrastruktur 

Analisa ketersediaan infrastruktur 
dalam penerapan sertifikat digital (tanda 
tangan elektronik) : 

 
Tabel 2.2 Ketersediaan Infrastruktur 

No. Jenis Jumlah 

1. Datacenter 1 Set 
2. Jaringan Wireless 116 nodes 
3. Jaringan Fiber Optik 29 nodes 
4. Sistem Informasi 45 set 
5. Layanan Website 70 set 
6. Layanan Internet 2 Link 

 
Analisa Kesiapan Kebijakan, 

Anggaran, Tata Kelola dan Sumber 

Daya Manusia. 

Analisa Kesiapan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Semarang dalam 
mempersiapkan Kebijakan, Penataan 
Anggaran, Penyiapan Tata Kelola 
(Governance) dan persiapan sumber 
daya manusia di tahun 2016 dalam 
menerapkan sertifikat digital  (Tanda 
Tangan Elektronik ) : 
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Tabel 2.3 Kesiapan Kebijakan, Anggaran, 
Tata Kelola dan Sumber daya manusia 

 Uraian 
Ketersediaan 
Ada Tidak 

1 Visi – Misi Kabupaten 
Semarang terkait TIK 

√  

2 Draft Masterplan TIK 
(Domain Keamanan 
Informasi) 

√  

3 Peraturan daerah 
Penyelenggaran TIK 

 √ 

4 Peraturan Bupati 
Penyelenggaraan TIK 

 √ 

5 Surat Keputusan 
Bupati Pembentukan 
Unit Layanan  

 √ 

6 Prosedur, Tata Kelola 
dan Manajemen 
Keamanan Informasi 

 √ 

7 Pos Anggaran 
Program Kegiatan 
keamanan informasi 

√  

8 Kegiatan pelatihan 
Sumber daya 
manusia penerapan 
tanda tangan 
elektronik 

√  

 

METODE 

Sistematika penelitian kualitatif 
dengan melakukan tahapan penyusunan 
kerangka penerapan tanda tangan 
elektronik sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data 
a. Studi pendahuluan dengan melaku-

kan pengkajian literatur, observasi dan 
menggunakan metode delphi dengan 
melakukan wawancara pada praktisi 
kementrian kominfo sebagai penyedia 
infrastruktur kunci publik (Root-CA) 
maupun pihak BPPT (Govt-CA) yang 
digunakan dalam tanda tangan 
elektronik untuk mendapatkan 
gambaran besar dan terperinci 
tentang kondisi terkini, untuk 

mendapatkan data primer maupun 
sekunder[17].  

b. Studi lanjutan dengan mengkaji dan 
mempelajari kerangka pemanfaatan 
dari penelitian terdahulu dan terapan-
nya terhadap kerangka E-Government 
berbasis keamanan informasi 

 
Gambar 2. Tahapan Perancangan 

Framework 

2. Penyesuaian Model Kerangka 
Menyesuaikan model penerapan 

kerangka pe-nerapan yang sesuai 
dengan pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan data yang terkumpul 
dan kesesuaian terhadap kebijakan, 
peraturan dan perundangan yang 
berlaku. 

3. Perancangan Model Kerangka 
Perancangan awal kerangka pe-

nerapan tanda tangan elektronik ber-
dasarkan kerangka penelitian terdahulu 
melalui identifikasi kondisi existing,  
kebijakan, peraturan dan perundangan 
yang berlaku. 

4. Penerapan Model Kerangka 
Melakukan Penerapan kerangka 

penerapan awal yang telah dibuat dengan 
memanfaatkannya untuk me-nyusun 
strategi kebijakan, kerangka kerja dan 
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prosedur penerapan tanda tangan 
elektronik pada aset informasi pemerintah 
daerah berikut alur pe-nerapan aplikasi di 
pemerintah daerah kabupaten semarang. 

 
 
 

5. Evaluasi Penerapan Kerangka 
Melakukan Evaluasi kerangka 

penerapan menggunakan Metode RACI 

Matrix dengan melakukan validasi 
terhadap Kerangka Penerapan sesuai 
dengan peran dan fungsi masing-masing 
dalam tata kelola organisasi. 

 
Gambar 3. Model Raci Matrix[18] 

 
 

KEMENTRIAN 
KOMINFO

(ROOT -CA)

BPPT
(GOVERNMENT-CA)

SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH

(Bag. PDE, BKD, BPMTSP, 
LPSE..)

Unit Layanan 
Sertifikat Digital

(Registration -Authority)

Infrastruktur 

PKI

Layanan Publik Penyelenggaraan Sertifikat Digital
(Tanda Tangan Elektronik)

 
Gambar 4. Alur Kerangka Tanda Tangan Elektronik 
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HASIL 

Alur model kerangka penerapan 
tanda tangan elektronik Gambar 4.: 

Dimensi dalam kerangka 
Penerapan Tanda Tangan Elektronik. 

1. Dimensi Kebijakan 

a. Penuangan klausul Teknologi 
Informasi dan Pemanfaatannya 
dalam Visi Misi Kepala Daerah 
sebagai jaminan adanya dukungan 
dari Pemangku Kebijakan 

b. Pencantuman  Program Kegiatan 
Teknologi Informasi serta kaitannya 
dengan keamanan Informasi Pada 
Rencana Strategis Pemerintah 
Daerah 

c. Perumusan Kebijakan Anggaran 
Kegiatan Program Kegiatan 
Teknologi Informasi kaitannya 
dengan keamanan informasi. 

d. Penyusunan dan Pembentukan 
Peraturan Daerah atau Peraturan 
Bupati yang mengatur tentang 
Penerapan Tanda Tangan 
Elektronik. 

e. Penyusunan Surat Keputusan 
Kepala Daerah tentang 
pembentukan unit atau tim khusus 
terkait penerapan Tanda Tangan 
Elektronik. 

 

Gambar 5. Dimensi Penerapan Kerangka Tanda Tangan Elektronik 

2. Dimensi Kelembagaan 

a. Penyiapan tata kelola Unit 
Layanan Sertifikat Digital. 

b. Penyusunan dokumen keputusan 
terkait tata kelola dan struktur 
organisasi Unit Layanan Sertifikat 
Digital. 

c. Penyiapan sumber daya manusia 
terkait pengelolaan Unit Layanan 
Teknis Sertifikat Digital atau 
Sertifikat Elektronik. 

d. Pembentukan Unit Layanan 
Sertifikat Digital dengan adanya 
landasan Surat Keputusan 
Pembentukan Unit Layanan dan 
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Pertanggungjawaban Unit Layan-
an Sertifikat Digital. 

e. Penyiapan instrumen Monitoring 
dan Evaluasi kinerja Unit Layanan 
Sertifikat Digital. 

f. Penyiapan instrumen tata kelola 
dan laporan indikator kinerja Unit 
Layanan Sertifikat Digital. 

3. Dimensi Infrastruktur 

a. Perencanaan tahapan (staging) 
ketersediaan infrastruktur. 

b. Penyiapan Kebutuhan Infra-
struktur (Perangkat Keras, 
Jaringan dan Aplikasi) 

c. Perencanaan kebutuhan Akses 
Interkoneksi dan interoperabilitas 

d. Perencanaan dokumen spe-
sifikasi dan rincian anggaran 
biaya kebutuhan teknis infra-
struktur. 

e. Penyiapan dokumen  spesifikasi 
alur manajemen resiko dan 
pengamanan infrastruktur. 

f. Penyiapan integrasi infrastruktur. 

g. Penyusunan dokumen kinerja 
dan output. 

h. Penyiapan instrumen tata kelola 
infrastruktur dan rancangan audit 
dan evaluasi performa infra-
struktur  

4. Dimensi Pelayanan Publik 

a. Penyiapan dokumen Prosedur 
Standar Pelayanan 

b. Penyusunan dokumen bagan alur 
pelayanan 

c. Penyusunan dokumen tata cara 
penggunaan dan pelayanan. 

d. Penyusunan materi sosialisasi 
dan publikasi Program kegiatan 

Penerapan tanda tangan elek-
tronik 

e. Penyiapan fasilitas Aduan dan 
Keluhan layanan 

5. Dimensi Layanan Aplikasi 

a. Perencanan dokumen spesifikasi 
kebutuhan teknis layanan 
aplikasi. 

b. Perencanaan dokumen ke-
butuhan sistem basis data, 
struktur data dan manajemen 
data. 

c. Perencanaan diagram alur dan 
bisnis proses layanan aplikasi.  

d. Peyusunan rancangan peng-
amanan layanan aplikasi dan 
keamanan informasi. 

e. Penyusunan dokumen uji ke-
handalan dan kelayakan layanan 
aplikasi 

f. Penyusunan kebutuhan pelatih-
an operasional layanan aplikasi 
terhadap sumber daya manusia 
pelaksana layanan. 

g. Penyusunan rancangan inter-
operabilitas dan interkoneksi 
layanan aplikasi. 

h. Penyusunan dokumen laporan 
teknis layanan aplikasi 
(Prosedur, Fungsi dan 
Operasional) 

 

SIMPULAN 

Kerangka tanda tangan elektronik 
harus diselaraskan dengan struktur 
organisasi dan tata kelola organisasi, 
terdapat 5 Dimensi penting yang menjadi 
tolak ukur dalam penerapan tanda tangan 
elektronik dengan tingkat pengaruh 
kematangan TIK sebagai enabler, perlu 
adanya sinergi antara instansi terkait 
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terutama dalam interoperabilitas layanan 
sertifikat digital.  

Pada penelitian selanjutnya perlu 
membahas pengembangan layanan 
sertifikat digital dalam wilayah teknis 
pengamanan aplikasi sistem informasi 
dan layanan portal pemerintah, proses 
interoperabilitas dan mekanisme 
pengelolaan pertukaran sertifikat digital 
antar instansi daerah maupun vertikal 
serta penggunaanya secara luas dalam 
ranah pengamanan informasi. 
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ABSTRAK 
Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, kebutuhan akan informasi sangat penting dalam 

setiap instansi pemerintah. Salah satunya adalah instansi kependudukan, Namun pada kenyataannya, sistem 
yang dimiliki oleh instansi kependudukan belum mampu membantu pihak eksekutif untuk menjadi dasar 
pengambilan keputusan, sementara itu data yang dimiliki cukup besar dan meningkat setiap periodenya, 
sehingga timbul kebutuhan analisis data dari sistem untuk membantu proses pengambilan keputusan strategis. 
Keterbatasan kemampuan sistem yang telah digunakan dalam memberikan informasi dari data pelayanan 
menjadi salah satu permasalahan yang penting. Bisnis  Intelijen  merupakan  salah satu cara yang  dapat 
digunakan untuk mempermudah proses analisis data, namun dalam pengembangan sistem bisnis intelijen 
memerlukan proses pengembangan yang cukup berbeda agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan 
kebutuhan, untuk memecahkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini dilakukan pengembangan model 
elisitasi kebutuhan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi kependudukan, kemudian 
dikembangkan sebuah perangkat lunak bisnis intelijen sebagai penerapan dari model yang dikembangkan 
pada penelitian ini. Model yang dikembangkan dalam pengembangan sistem bisnis intelijen berupa elisitasi 
kebutuhan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pihak eksekutif, sehingga sistem memberikan informasi 
pelayaan yang valid dan terpercaya serta dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data 
pelayanan. 
Kata kunci : Kependudukan, Pelaporan Eksekutif, Bisnis Intelijen, Elisitasi Kebutuhan. 

 
ABSTRACT 

In order to provide a maximum service, the need for information is vital in every governmental 
institution. One of them is the department of population and civil registration. However, up to this moment, the 
department's system has not been able to provide its executives with the sufficient information that can be use 
as the basis for making decisions. Meanwhile, the data owned by the institution is quite large and increasing in 
each period, which means it will raise the need for analysis of data from the system. The analysis process is 
important because the result will aid strategic decision making process.Therefore, the limited ability of the 
system has became one of the important problems that need to be solved immediately. Business Intelligence 
is one of the solutions that can be used to simplify the process of data analysis. 
Despite its promising result, the business intelligence system requires a unique treatment so that the resulting 
system will meet the department's need. In effort to solve these problems, in this research, a development of 
need elicitation model was conducted with regard to the characteristics and needs of population department; 
a business intelligence software then also created as an application of the model developed in this study. The 
model developed in the establishment of business intelligence system is in the form of requirements elicitation, 
which is in conformity with the requirements of the executive. Finally, the system shall provide the department 
with valid and reliable information, which in turn help the executive make decisions based on  services data. 
Keyword : Population, Executive Reporting, Business Intelligence, Requirements Elicitation. 
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PENDAHULUAN 

Peranan teknologi informasi dan 
komunikasi semakin dirasakan penting 
dalam menunjang kegiatan operasional 
dan manajerial pada organisasi 
pemerintah, perubahan terhadap segala 
aspek kegiatan dalam organisasi 
pemerintahan disebabkan oleh semakin 
berkembangannya teknologi. Informasi 
menjadi suatu hal yang berharga dan 
dapat menentukan arah kebijakan 
pemerintahan. Kemajuan informasi ini 
menempatkan informasi sebagai salah 
satu sumber daya yang penting dan 
penyajian informasinya pun menjadi 
beragam bentuk. 

Informasi diperlukan oleh pihak 
eksekutif untuk mengetahui keadaan 
organisasi dan lingkungannya dan juga 
informasi dapat membantu pihak 
eksekutif dalam menentukan pilihan dan 
menetapkan strategi tindakan [1], 
ketersediaan informasi dapat 
merangsang kreatifitas, mengembangkan 
strategi, mengetahui tren lingkungan, 
memantau capaian dan mengendalikan 
aktifitas [2] dan tanpa informasi tersebut 
pihak eksekutif menjadi tidak dapat 
berfungsi dengan baik [3]. 
Kebutuhan informasi merupakan 
kebutuhan primer di dalam setiap 
organisasi pemerintahan untuk 
mendukung proses pelayanan yang 
terjadi didalamnya. Kebutuhan informasi 
ini semakin meningkat setiap waktunya. 
Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari 
segi jumlah informasi yang dibutuhkan 
tetapi dilihat juga dari bobot informasi 
yang dibutuhkan. Bobot informasi ini 

menjadi salah satu faktor yang dapat 
digunakan dalam memberikan 
pandangan bagi pemangku kebijakan 
dalam organisasi pemerintahan dalam 
proses pengambilan keputusan di dalam 
organisasi tersebut. 

Salah satu organisasi 
pemerintahan yang membutuhkan 
penyajian informasi yang lebih informatif 
dari data pelayanan yang tersedia adalah 
instansi kependudukan. Instansi 
kependudukan tentunya memiliki data 
yang terkait dengan proses pendataan 
penduduk. Data ini biasanya diolah 
menggunakan aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) yang 
dimiliki oleh masing-masing instansi 
Kependudukan.  

Setiap hari pada proses 
pelayanannya akan mengalami 
peningkatan jumlah data yang 
diakibatkan bertambahnya jumlah data 
penduduk, akan tetapi peningkatan 
jumlah data ini belum dapat dimanfaatkan 
secara maksimal untuk mendukung 
proses pelaporan eksekutif yang 
dilakukan oleh organisasi tersebut. 

Perubahan Undang-Undang No. 
24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan [4] yang tujuan utamanya 
adalah untuk meningkatkan efektivitas 
pelayanan administrasi kependudukan 
kepada masyarakat, menjamin akurasi 
data kependudukan dan  ketunggalan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta 
ketunggalan dokumen kependudukan, 
dimana dalam salah satu pasalnya 
menjelaskan perubahan stelsel aktif yang 
semula diwajibkan kepada penduduk, 
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diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan 
kepada pemerintah melalui petugas, 
menjadikan peranan instansi 
kependudukan di daerah sangat 
diutamakan kontribusinya. Penggunaan 
data kependudukan pun dapat 
dimanfaatkan untuk tujuan kebijakan 
inovasi pelayanan publik untuk 
mendorong pembangunan inovasi 
pelayanan publik, mempercepat 
peningkatan kualitas pelayanan publik, 
dan meningkatkan kepuasan masyarakat 
[5]. Sejalan dengan itu maka proses 
pelayanan yang dilakukan harus dapat 
dikontrol dengan sebaik-baiknya guna 
mencapai tujuan strategis di organisasi 
pemerintahan tersebut. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan 
oleh instansi kependudukan yaitu 
melakukan pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan peristiwa 
penting lainnya. Penggunaan data 
pelayanan tersebut dengan metoda yang 
tepat dapat menghasilkan penyajian 
informasi menjadi lebih efektif, efisien, 
dan lebih informatif. Pada akhirnya 
informasi yang disajikan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dan 
pendukung keputusan yang bersifat 
faktual berdasarkan data pelayanan 
kepada pihak pimpinan organisasi. 

Kementerian Dalam Negeri 
menginstruksikan kepada setiap Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kota di Indonesia untuk 
menggunakan aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) 
dalam hal pelayanan kependudukan, 
namun aplikasi SIAK yang ada hanya 
mengolah data transaksional pelayanan 

saja tanpa memiliki fasilitas sebagai 
sarana monitoring pelayanan dan 
pendukung keputusan, sehingga bagi 
pihak pimpinan organisasi akan 
mengalami kesulitan dalam mengambil 
suatu keputusan berdasarkan data yang 
ada. Sehingga dengan adaya penelitian 
ini akan membantu pihak eksekutif dalam 
instansi kependudukan dalam melakukan 
kegiatan monitoring dan pelayanan di 
organisasinya berdasarkan pelaporan 
yang disajikan guna mendukung proses 
pengambilan keputusan yang lebih lanjut. 
 
Elisitasi Kebutuhan 

Elisitasi kebutuhan merupakan 
tahapan di mana seorang perekayasa 
perangkat lunak berusaha menemukan 
layanan-layanan yang harus disediakan 
pada sistem pada domain aplikasi 
tersebut. Layanan-layanan ini bisa 
diidentifikasi terhadap pelanggan maupun 
terhadap calon pengguna perangkat 
lunak. Elisitasi sebenarnya bukan bahasa 
yang baik untuk menggambarkan proses 
semacam ini akan tetapi karena istilah ini 
sering digunakan maka istilah elisitasi 
menjadi populer [6]. 

Elisitasi kebutuhan terbagi menjadi 
empat proses. Proses-proses yang ada 
pada tahap elisitasi kebutuhan adalah 
sebagai berikut : 
1. Requirements Discovery 

Proses ini merupakan tahap interaksi 
dengan pemangku kepentingan untuk 
menemukan kebutuhan. 
2. Requirements Classification and 

Organization 
Pada proses ini dilakukan 

pengelompokan kebutuhan yang semula 
acak menjadi lebih terstruktur. 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 75 

3. Requirements Prioritization and 

Negotiation  

Proses ini dijalankan ketika terjadi 
konflik kebutuhan antar pemangku 
kepentingan. 
4. Requirements Specification 

Pada proses ini dilakukan 
pendokumentasian terhadap kebutuhan-
kebutuhan yang sudah ditemukan. 
 

Proses elisitasi kebutuhan sistem 
akan mendukung pengembangan sistem 
bisnis intelijen secara menyeluruh, 
dimulai dari perencanaan, pengendalian 
dan proses koordinasi kebutuhan sistem 
yang pada setiap proses pengembangan 
sistemnya harus melibatkan pengguna 
sistem bisnis intelijen (User-Centered) [7]. 
Konsep pemetaan pada proses desain 
suatu sistem bisnis intelijen seperti proses 
elisitasi kebutuhan sistem merupakan 
konsep yang menghasilkan informasi 
bisnis yang lebih valid  [8]. 
 
 
 

Persepsi Visual 

Informasi yang melibatkan data-
data kuantitatif dalam bentuk angka yang 
mengukur sesuatu hal, maka informasi 
tersebut akan menggunakan data 
kategori juga. Dalam suatu bentuk grafik, 
data kategori muncul sebagai label untuk 
nilai numerik yang memiliki nilai batasan, 
sederhananya data kategori akan dapat 
menginformasikan jenis kelompok apa 
dan data kualitatif akan 
menginformasikan jumlah kelompoknya, 
sehingga data kuantitatif yang tidak 
menggunakan data kategori maka data 
tersebut menjadi tidak berguna [9]. 

Penggunaan ukuran bentuk dan 
warna pada suatu grafik untuk mewakili 
nilai-nilai kuantitatif akan sangat sulit 
dimengerti dan ditafsirkan oleh 
kebanyakan orang. Terdapat cara terbaik 
untuk mempresentasikan nilai-nilai 
kuantitatif dalam bentuk grafik, terdapat 
tujuh jenis grafik yang berbeda yang 
dapat digunakan untuk 
mempresentasikan data-data kuantitatif, 
seperti yang ditunjukan pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Jenis grafik untuk menampilkan data 
No Jenis Data Grafik 

1 
 

2 

3 

4 

5 

6 

Perbandingan Nominal & Ranking 

Time Series 

Bagian dari keseluruhan 

Deviasi 

Distribusi Frekwensi 

Korelasi 

Grafik Batang dan Grafik Tititk 
 

Grafik Garis, Grafik Batang dan Grafik Titik 

Grafik Batang, Grafik Stack Bar dan Pie Chart 

Grafik Garis dan Grafik Titik 

Grafik Batang (Vertikal) dan Grafik Garis (Vertikal) 

Grafik Titik dan Grafik Garis 
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METODE 

Metode yang digunakan untuk 
perancangan sistem mengikuti alur pada 
daur hidup pengembangan Sistem 

Informasi Eksekutif [10][11] yang telah 
disesuaikan dengan menerapkan teknik 
elisitasi kebutuhan [12][7]. Tahapan 
penelitian ditunjukan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Metodologi Pengembangan Sistem 

 

Berikut ini penjelasan dari masing-
masing tahapan yang ada pada 
metodologi penelitian tersebut: 
1. Justification 

Tahap Awal dilakukan identifikasi 
kebutuhan bisnis instansi kependudukan 
dimulai dari laporan awal kepada pihak 
eksekutif tentang sumber daya yang 
dibutuhkan dan manfaat yang didapatkan. 
2. Planning 

Tahap Evaluasi dari kondisi 
infrastruktur yang ada dari instansi 
kependudukan, selanjutnya dibuatkan 
dokumen perencanaan yang berisi 
perencanaan kegiatan secara umum, 
kebutuhan bisnis, sumber daya manusia 
dan tim pelaksana. Setiap tahapan 
dilakukan ceklist sesuai dengan tahapan 
yang sudah dilakukan. 
3. Business Analysis 

Menentukan KPI (Key Performance 

Indicator) dan kebutuhan bisnis dengan 

melakukan proses wawancara dengan 
pihak eksekutif dan pihak operator dari 
instansi kependudukan. Hal ini dilakukan 
agar kebutuhan bisnis dapat diidentifikasi 
dan disesuaikan dengan semua 
kepentingan yang ada, selanjutnya 
dilakukan analisis data untuk dapat 
mengidentifikasi dan merancang diagram 
relasi antar data. 
4. Elisitasi Kebutuhan & Spesifikasi 

Kebutuhan 

Tahap ini dilakukan identifikasi 
terhadap proses elisitasi kebutuhan 
berdasarkan pada perencanaan umum 
yang telah dibuat, kemudian dipetakan 
kedalam model elisitasi kebutuhan yang 
baru dan lebih spesifik terhadap domain 
permasalahan instansi kependudukan. 
Langkah Elisitasi Kebutuhan dapat dilihat 
pada gambar 2 dan penjelasannya pada 
tabel 2. 
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Gambar 2. Model Elisitasi dan Spesifikasi Kebutuhan 

 
Tabel 2. Tahapan Elisitasi dan Spesifikasi Kebutuhan 

No Jenis Data Grafik 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

    4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

      

    7 
 
 
 

8 

Identifikasi proses bisnis 
 
 
Pemahaman tujuan bisnis 
 
Penilaian situasi 
 
 
 
Identifikasi kebutuhan 
penerapan metode prediks 
 
 
 
Klasifikasi dan 
Pengorganisasian 
Kebutuhan 
 
Prioritas dan Negosiasi 
Kebutuhan 
 
 
 

Spesifikasi kebutuhan 
pengguna 
 
Spesifikasi kebutuhan 
Sistem 

Tahap ini merupakan tahap yang dimunculkan untuk 
menentukan proses bisnis yang terlibat dalam 
pengembangan aplikasi bisnis intelijen. 
Tahap ini merupakan tahap pemahaman domain 
proyek dan tahap penentuan tujuan bisnis. 
Tahap ini merupakan tahap pemahaman domain 
data dan tahap penilaian situasi serta identifikasi 
terhadap alternatif hubungan data pada perangkat 
lunak yang akan dibangun. 
Tahap ini merupakan tahap tambahan pada 
penemuan kebutuhan karena salah satu komponen 
kebutuhan perangkat lunak yang dibangun adalah 
penerapan metode bisnis intelijen yang akan 
digunakan. 
Proses pengklasifikasian dan pengorganisasian 
kebutuhan pada domain ini dapat dilakukan dengan 
cara menggunakan kelompok-kelompok kebutuhan 
pada proses penerapan metode yang digunakan. 
Proses pengklasifikasian dan pengorganisasian 
kebutuhan pada domain ini dapat dilakukan dengan 
cara menggunakan kelompok-kelompok kebutuhan 
pada proses penerapan metode yang digunakan. 
Tahap ini bertujuan untuk menspesifikasikan 
kebutuhan yang muncul dari sisi pengguna 
perangkat lunak yang akan dibangun. 
Tahap ini merupakan penggabungan detil 
kebutuhan yang ada pada kebutuhan pengguna dan 
kebutuhan penerapan metode. 
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5. Design 

Pada tahap ini dilakukan desain data 
berupa pengolahan dan penyimpanan 
data dari relasi data yang telah dibentuk 
sebelumnya, selanjutnya dirancang pula 
proses ETL (Extraction, Transformation, 

Loading) yang akan dilakukan. 
6. Construction 

Pada tahapan ini dikembangkan 
sistem bisnis intelijen dan aplikasi ETL 
guna mempermudah proses pengiriman 
data ke IDM (Independent Data Mart). 
7. Deployment 

Pada tahapan ini dilakukan proses 
pengenalan awal kepada pihak pengguna 
dalam hal ini pihak eksekutif instansi 
kependudukan, pembuatan dokumen 
teknis guna mendukung proses 
pengenalan / pelatihan bagi pengguna. 

8. Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian 
terhadap sistem yang telah dibangun 
pada tahap sebelumnya dan hasil 
pelaporannya disesuaikan dengan data 
yang sebelum diolah, proses ini dilakukan 
bersama-sama dengan pihak instansi 
kependudukan. 
9. Release Evaluation 

Tahapan ini adalah tahapan akhir dari 
proses pengembangan sistem bisnis 
intelijen ini, dimana dilakukan pembuatan 
laporan akhir tentang kinerja sistem yang 
telah dibangun dengan menjelaskan 
proses-proses yang sudah sesuai dan 
atau proses yang harus dilakukan 
peningkatan lebih lanjut.

 

Gambar 3. Proses Pengolahan Data menjadi Informasi 
HASIL 

Secara umum proses pengolahan 
data menjadi informasi dapat dilihat pada 
gambar 3. Sistem SIAK dan Bisnis 
Intelijen yang dibangun merupakan dua 
sistem yang berkaitan diawali dengan 
sistem siak yang mengelola secara 
keseluruhan pelayanan kependudukan 
kemudian data hasil pelayanan diolah 

kembali oleh sistem bisnis intelijen yang 
telah dikembangkan, dari keseluruhan 
sistem yang ada terdapat tiga aktor utama 
yaitu Operator, Administrator dan 
Eksekutif. Secara umum fungsi-fungsi 
dari masing-masing aktor dapat dilihat 
pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Fungsional Sistem 

No Aktor Fungsi 

1 
 

2 

3 

Operator SIAK 
 

Administrator SIAK 

Eksekutif 

Entri Data Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

Mengelola Database SIAK dan Bisnis Intelijen 

Monitoring Pelayanan melalui sistem bisnis intelijen 

 
Hubungan antara Fungsi dan Aktor 

digambarkan dengan menggunakan 
diagram Use Case, dapat dilihat pada 
gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Diagram Use Case SIAK – Bisnis Intelijen 

 
Aplikasi Bisnis Intelijen 

Dashboard Kependudukan 
dikembangkan dengan platform android 
sehingga aplikasi ini bersifat mobile dapat 
diakses dimana saja dengan hanya 
berbekal perangkat smartphone dan 
akses jaringan internet, database yang 
digunakan adalah MySQL dan disimpan 
di hosting milik Pemda Kabupaten 
Purwakarta (purwakartakab.go.id), hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
pengguna aplikasi adalah pihak eksekutif 
dan tidak selalu berada di lingkungan 
kantor kependudukan untuk melakukan 
monitoring pelayanan, 
sehingga diperlukan sarana berupa 
aplikasi yang dapat digunakan dengan 
mudah serta dapat diakses kapan saja 
dan dimana saja. Berikut adalah 

beberapa tampilan antarmuka dari 
aplikasi yang dikembangkan, pada 
gambar 5 menampilkan antarmuka awal 
ketika aplikasi dieksekusi dan melakukan 
koneksi ke database purwakartakab.go.id   

 
Gambar 5. Antarmuka Awal 
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Setelah koneksi berhasil dilakukan maka 
tampilan selanjutnya adalah Antarmuka 
Login aplikasi yang digunakan untuk 
mengotorisasi pengguna aplikasi, seperti 
pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Antarmuka Login 

 
Setelah proses login berhasil 

dilakukan maka akan masuk ke menu 
utama, dimana terdapat beberapa menu 
yang dapat diakses yang berisi informasi 
pelayanan kependudukan, salah satu 
diantaranya adalah menu yang dapat 
gunakan untuk menampilkan data Jumlah 
Penduduk dalam bentuk diagram, seperti 
pada gambar 7 dan Jumlah Kepala 
Keluarga, seperti pada gambar 8. 
 

 
Gambar 7. Antarmuka Informasi 

Aggregat Jumlah Penduduk 
 

 
Gambar 8. Antarmuka Informasi 

Aggregat Jumlah Kepala Keluarga 
Informasi lainnya yang dapat 

ditampilkan adalah Jumlah Kepemilikan 
Akta Kelahiran, seperti pada gambar 9. 
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Gambar 9. Antarmuka Informasi 

Kepemilikan Akta Kelahiran 
 

SIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini adalah 
terbangunnya Aplikasi Sistem Bisnis 
Intelijen Dashboard Kependudukan yang 
memiliki beberapa informasi terkait 
dengan data pelayanan kependudukan 
dan pencatatan sipil, sistem 
dikembangkan dengan metoda elisitasi 
data dan mengikuti daur hidup sistem 
informasi eksekutif terbukti dapat 
menghasilkan aplikasi yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna dalam hal 
ini adalah pihak eksekutif kependudukan, 
dikarenakan semua alur pengembangan 
aplikasi dari awal hingga akhir melibatkan 
pihak pengguna. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menganalisis faktor usability 
dari aplikasi pembelajaran Tahsin al-quran berbasis windows phone 7. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian dan pengembangan (R&D). Tahapan penelitian meliputi komunikasi (analisis 
kebutuhan), aplikasi perencanaan, desain aplikasi, implementasi, penyebaran, dan analisis faktor 
berdasarkan faktor kualitas usability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pembelajaran 
Tahsin al-quran dapat berjalan di perangkat windows phone 7 dan analisis usability menghasilkan 
total nilai rata-rata 5,64 sehingga termasuk dalam kategori “sangat layak”. Aplikasi mobile learning 
ini dapat menjadi lingkungan belajar yang lebih mampu untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat. 
Keywords: pengetahuan masyarakat, aplikasi pembelajaran tahsin al-quran, usability 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is for developing and analyzing the usability factor of Tahsin 
Al-Quran learning application using windows phone 7-based smartphone. Research conducted with 
R&D (Research and Development) method. Stages through which include communication (needs 
analysis), planning applications, application design, implementation, deployment, and factor analysis 
based on usability quality factors. The results reveal that application of Tahsin al-quran learning can 
run in windows phone 7-based smartphone and the usability aspect has produced in a total average 
value of 5.64 (Very Good). This mobile learning application is to become a more capable learning 
environment to enhance knowledge society. 
Keywords: knowledge society, tahsin al-quran learning, usability 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan platform 
komputasi bergerak (mobile computing), 
Windows Phone 7 yang baru dirilis tahun 
2012 merupakan salah satu strategi 
reboot dari Microsoft. Peluang untuk 
memasuki pasar aplikasi Windows Phone 

saat ini masih terbuka lebar bagi 
pengembang aplikasi lokal karena 
aplikasi yang tersedia di Windows Phone 
Marketplace belum terlalu banyak dan 
kebanyakan masih kurang kualitasnya. 
Berdasarkan data dari Flurry (2012), 
aplikasi mobile dengan kategori foto dan 
video menjadi kategori aplikasi yang 
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paling sering digunakan pengguna 
smartphone dunia  mengungguli kategori 
musik, produktivitas, jaringan sosial, dan 
hiburan (Firman Nugraha, 2012)[1]. Data 
ini menunjukkan bahwa masih sedikit 
pengguna aplikasi kategori edukasi 
karena pada kenyataannya masih sedikit 
aplikasi edukasi di Windows Phone 
Marketplace. Pada pasar aplikasi 
Windows Phone sendiri belum terdapat 
aplikasi khusus untuk belajar tajwid 
(hukum membaca Al-Quran). 

Aplikasi pembelajaran tahsin Al-
Quran ini dirancang untuk membantu 
pengguna dalam mempelajari cara 
membaca Al-Quran dengan benar. 
Berdasarkan data dari koordinator 
Program Pendampingan Baca Al-Quran 
(P2BQ) Tutorial Pendidikan Agama Islam 
Universitas Negeri Yogyakarta 2012, 
Rizal Ahmad, menunjukkan bahwa pada 
seleksi baca Al-Quran mahasiswa baru 
tahun ajaran 2012/2013, dari total 4.349 
mahasiswa baru yang mengikuti seleksi, 
113 mahasiswa belum dapat membaca 
Al-Quran, 878 mahasiswa terbata-bata, 
2.733 mahasiswa lancar tapi belum tartil, 
dan 535 mahasiswa lancar dengan tartil. 
Kondisi ini memunculkan peluang akan 
dikembangkannya media pembelajaran 
Tahsin Al-Quran yang memiliki konten 
yang berciri khas dan bermanfaat untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang bagaimana membaca Al-Quran 
dengan benar. 

Berdasarkan uraian tersebut 
diperlukan suatu inovasi untuk 
mengembangkan sebuah aplikasi baru 
yang lebih menarik. Aplikasi tersebut 
diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk 
mempelajari cara membaca Al-Quran 
dengan baik dan benar. Keberadaan 
informasi yang ditampilkan dalam bentuk 
teks lafal bacaan, tampilan huruf arab, 
suara, dan gambar ilustrasi yang saling 
terintegrasi sehingga dapat mendukung 
proses belajar secara mandiri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: (1) menghasilkan aplikasi 
pembelajaran tahsin Al-Quran pada 
platform Windows Phone 7, dan (2) 
mengetahui hasil analisis terhadap aspek 
kualitas usability untuk aplikasi 
pembelajaran tahsin Al-Quran pada 
platform Windows Phone 7. 

 

METODE 

Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan metode 
penelitian pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Metode 
penelitian pengembangan adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan produk tersebut 
(Sugiyono, 2013:407)[2]. Proses 
pengembangan perangkat lunak yang 
dikembangkan didasarkan pada model 
pengembangan perangkat lunak Spiral. 
Pengembangan dilakukan dengan model 
spiral meliputi tahapan komunikasi 
pelanggan, perencanaan, analisis resiko, 
perekayasaan, konstruksi dan 
peluncuran, dan evaluasi pelanggan 
(Agarwal, 2010: 41-42)[3]. 
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Gambar 1. Spiral model 

Sumber: Software Engineering and Testing 

Agarwal, 2010 

 

Target/Subjek Penelitian 

Subjek penelitian variabel 
usability adalah pengguna aplikasi. 
Sampel yang digunakan adalah 15 orang 
mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta. 

Prosedur 

Penelitian Pengembangan dan 
Analisis Aplikasi Pembelajaran Tahsin Al-
Quran menggunakan prosedur penelitian 
dan pengembangan. Prosedur terdiri dari 
2 tahap utama yaitu pengembangan 
aplikasi dan pengujian aplikasi. 
Pengembangan aplikasi terdiri dari 
komunikasi, analisis resiko, desain 
(meliputi perancangan UML), konstruksi, 
deployment, dan evaluasi. Pengujian 
aplikasi dilakukan terhadap aspek 
usability. 

Data, Intrumen, dan Teknik 
Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik studi dokumentasi 
dan kuisioner. Studi dokumentasi meliputi 
pencarian literatur, jurnal, browsing 
internet dan bacaan-bacaan yang 

berkaitan dengan topik baik berupa e-

book, textbook atau paper. Kuisioner 
berisi daftar pertanyaan untuk 
memperoleh data dari responden. 
Kuesioner (angket) pada penelitian ini 
digunakan untuk mengumpulkan data dari 
para responden. Pada penelitian ini 
terdapat 3 macam kuesioner. kuesioner 
dimanfaatkan untuk kepentingan validasi 
ahli media, validasi ahli materi, dan 
pengujian usability. 

Validasi Ahli 

 Validasi ahli diperlukan pada 
tahap deployment pada proses 
pengembangan aplikasi. Validasi meliputi 
validasi ahli media dan validasi ahli 
materi. Instrumen yang digunakan 
berbentuk angket. Hasil dari validasi akan 
digunakan kembali pada iterasi 
berikutnya hingga menghasilkan produk 
yang layak untuk diuji lebih lanjut pada 
pengguna. 

Instrumen dan Teknik Uji Usability 

Pengujian usability dilakukan 
dengan mengukur tingkat kemudahan 
penggunaan aplikasi pembelajaran 
Tahsin Al-Quran dari sisi pengguna. 
Instrumen yang digunakan adalah angket 
Computer System Usability 

Questionnaire. Hasil perhitungan 
kemudian diolah dan dianalisis. 
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HASIL 

Deskripsi Pengembangan Perangkat 

Lunak 

 
Gambar 2. Use Case Aplikasi 

Gambar 2 menunjukan use case 
aplikasi yang dikembangkan. Fungsi 
utama yang ada di dalam aplikasi 
mencakup akses ke materi makhraj, 
pengantar tahsin, mad, ghunnah, about 
dan video. Ketika pengguna memilih 
menu “makhraj”, ”mad”, ”ghunnah”, atau 
“pengantar tahsin”, maka sistem akan 
menampilkan materi baik berupa tulisan, 
suara, maupun gambar. 

Pengujian 

Hasil pengujian terhadap aplikasi 
pembelajaran tahsin Al-Quran adalah 
sebagai berikut: 

 
Usability 

Pengujian faktor kualitas usability 
dimulai dengan menentukan kriteria 
penilaian konversi nilai. Kuesioner 
usability menggunakan angket berskala 
7. Rentang kriteria penilaian konversi nilai 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Rentang Kriteria Penilaian Uji 
Kelayakan Ahli  

Skala Kriteria 
Rentang 

Nilai 

5 
Sangat 
Layak 5,5 
 �� 

4 Layak 4,5 
 ��  
5,5 

3 Cukup 3,5 
 ��  
4,5 

2 
Kurang 
Layak 

2,5 
 ��  
3,5 

1 
Sangat 
Kurang 
Layak 

��  2,5 

 
Hasil dari pengujian usability 

yang telah diperoleh adalah sebagai 
berikut :  

Gambar 3. Diagram Distribusi Hasil 
Pengujian Usability Berdasarkan Score 

Name 

Diagram menunjukkan bahwa 
penilaian System Usefulness memiliki 
distribusi rata-rata sebesar 5,68. Rata-
rata tersebut masuk ke dalam kategori 

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5
5,68 5,56 5,53

5,64

Data Usability Berdasarkan 

Score Name
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“Sangat Layak”. Information Quality 

memiliki distribusi penilaian dengan rata-
rata 5,56 dan masuk ke dalam kategori 
“Sangat Layak”. Sedangkan Interface 

Quality memperoleh penilaian dengan 
rata-rata 5,53 dan masuk ke dalam 
kategori “Sangat Layak”. Hasil pengujian 
usability secara Overall mencapai rata-
rata 5,64 dengan kategori “Sangat 
Layak”. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa Aplikasi 
Pembelajaran Tahsin Al-Quran telah 
memenuhi kaidah software quality ditinjau 
dari aspek usability. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka peneliti daat 
mengambil simpulan sebagai berikut: (1) 
Aplikasi Pembelajaran Tahsin Al-Qur’an 
pada platform Windows Phone 7 
dikembangkan menggunakan Windows 

Phone Software Development Kit. Proses 
pengembangan berdasarkan model spiral 
yang terdiri dari beberapa tahap yaitu : (1) 
Komunikasi; (2) Perencanaan; (3) 
Perancangan; (4) Konstruksi; (5) 
Evaluasi. Aplikasi dapat menampilkan 
pembelajaran tahsin Al-Qur’an dalam 
bentuk tulisan, teks arab, gambar, suara, 
dan video. (2) Aplikasi lolos dalam 
pengujian kualitas perangkat lunak 

berdasarkan aspek kualitas usability 
menghasilkan rata-rata keseluruhan 5,64 
sehingga dinyatakan lolos pengujian 
dengan kategori “sangat layak”. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Kutipan yang diacu dan ditulis dalam 
teks artikel ilmiah harus dicantumkan 
dalam daftar rujukan serta rujukan yang 
ada dalam daftar rujukan adalah hanya 
rujukan yang diacu dan dikutip dalam teks 
artikel ilmiah (kesesuaian acuan kutipan 
dan rujukan). Daftar rujukan berisi 
pustaka-pustaka yang berasal dari 
sumber primer (prioritas utama). 
Penulisan daftar rujukan menggunakan 
model IEEE, seperti contoh berikut: 

 
[1] Nugraha, Firman. Jumlah Pelanggan 

Seluler di Indonesia Hampir Mendekati 
Jumlah Penduduk Indonesia. Diakses 
dari 
http://www.teknojurnal.com/2012/01/1
8/jumlah-pelanggan-seluler-di-
indonesia-hampir-mendekati-jumlah-
penduduk-indonesia/  pada tanggal 8 
Juli 2012. 

[2] Sugiyono. Metode Penelitian 
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2013. 407. 

[3] Agarwal, B.B., S.P. Tayal, M. Gupta. 
Software Engineering & Testing. 
Sudbury; Jones and Barlett 
Publishers. 2010. 41-42.
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ABSTRAK 

Dili Institute of  Technology (DIT) adalah suatu institusi swasta dan non profit yang bergerak 
dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan masyarakat yang memiliki visi dan misi 
agar dapat menjadi sebuah institusi yang terhormat di Timor Leste, serta berkeinginan agar 
pendidikannya dapat diakui secara nasional dan internasional di tahun 2020 yang akan datang. 
Salah satu contoh pemanfaatan IT dalam bidang akademik adalah dengan pembuatan Sistem 
Informasi Geografis (SIG).Sehingga dirancanglah suatu Sistem Informasi Geografis untuk 
memberikan informasi mengenai profil mahasiswa berdasarkan total dari setiap distrik yang 
masuk mengikuti perkuliahan di kampus DIT. Aplikasi Sistem informasi geografis tentang profil 
mahasiswa dibuat sesuai tujuan yaitu mampu menginformasikan kepada masyarakat luas secara 
aplikatif serta didukung oleh fasilitas pendukung baik berupa profil dan informasi yang terkait tentang 
kampus DIT. Sistem yang dibangun mampu menampilkan data total mahasiswa, data distrik, dan 
keadaan geografis wilayah setiap distrik di timor leste. SIG yang dibangun juga dilengkapi 
dengan peta wilayah negara timor leste yang dapat difilter sesuai dengan kondisi geografis. SIG 
dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek dan fenomena dimana daerah 
geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Aplikasi sistem informasi 
geografis yang dibuat dalam dua bagian yaitu admin dan public user. Admin akan bersifat tertutup, 
sehingga harus membutuhkan verifikasi untuk masuk ke dalam sistem, dan admin pun yang berhak 
melakukan administrasi pemetaan dan administrasi situs. Sedangkan Public user tidak 
membutuhkan suatu metode verifikasi untuk masuk ke dalam sistem karena yang dibuat untuk Public 
user bersifat terbuka. Public user hanya dapat melihat informasi-informasi yang ada di sistem 
tersebut seperti informasi distrik, informasi total mahasiswa di kampus DIT dari 5 tahun terakhir yaitu 
total mahasiswa  dari tahun 2011 sampai 2015. 
Kata Kunci: Kampus DIT,SIG,Web. 

ABSTRACT 

Dili Institute of Technology (DIT) is a private institution and a non profit institution which take 
part in educating, training, researching and providing services to the comunity, it has vission and 
mission to be an excelent institution in Timor Leste, and to be recognized whether in national or 
international level in incoming year of 2020. One use of IT for the academical system is creating an 
application with Geografic Information System (GIS). Designing an aplication of  geografic 
information system is to provide information of student profile based on total of every district which 
atend the educational process in this Campus. The aim of the aplication is to give information to a 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 89 

wide society in an aplicative form and to help them by providing a fine supported application such as 
profile and related information to the campus of DIT. This system is able to publish total data of 
students, district data and regional geografic condition in every district of Timor Leste. The GIS which 
has been developed also completed with regional map of Timor Leste that can be filtered based on 
geographic condition of a region. This application designed for collecting, saving, and analizing object 
and phenomena of a geographic condition which is an important or critical characteristic to be 
analized. The Geografic Information System is devided into two parts which is administrator and 
public user. The administrator user is private, therefore the verification is needed to enter to the 
system, and the administrator also has the right to make administration maping and administration 
sites. The public user does not need a verification method to enter to the system because it created 
to public users, every one is able to access. In the public user, the users only can see the informations 
that contain in the system such as district information, total students of DIT in the last five years from  
2011 until 2015.  
Keyword: DIT Campos, GIS, Web. 
 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sekarang ini 
komputer berperan penting di segala 
bidang pekerjaan. Penggunaan komputer 
membantu pekerjaan dengan cepat, 
efektif dan efisien. Perkembangan sistem 
informasi dimasa sekarang juga semakin 
berkembang pesat seiring dengan 
tuntutan persaingan bisnis dalam 
menghasilkan suatu informasi yang 
handal dan efisien [1]. Begitu juga dengan 
adanya perkembangan sistem informasi 
di negara Timor Leste yang masih sangat 
minim, apabila dibandingkan dengan 
negara-negara yang berkembang lainnya. 

Secara geografis negara Timor 
Leste atau Timor Timur (sebelum 
merdeka) yang bernama resmi Republik 
Demokratik Timor Leste (juga disebut 
Timor Lorosa’e) adalah sebuah negara di 
Asia Tenggara. Terletak di sebelah utara 
Australia dan di bagian timur pulau Timor. 
Wilayah negara ini meliputi pulau 
Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave 
Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Luas 
negara Timor Leste adalah sekitar 15,410 
km2 . Timor Leste pernah dijajah Portugis 
pada abad ke 16 dan dikenal sebagai 

Timor Portugis sampai Portugis melepas 
negara ini. Pada tahun 1975, Timor Leste 
memproklamasikan kemerdekaannya, 
tetapi Indonesia menjadikan wilayah 
Timor Leste ini sebagai provinsi ke-27 
dengan nama Timor Timur. Setelah 
referendum yang diadakan pada tanggal 
30 Agustus1999, di bawah perjanjian 
yang disponsori oleh PBB antara 
Indonesia dan Portugal, mayoritas 
penduduk Timor Timur memilih merdeka 
dari Indonesia. Timor Timur menjadi 
negara berdaulat pertama pada abad ke-
21 yaitu pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika 
menjadi anggota PBB, masyarakat 
memutuskan untuk memakai nama 
Portugis "Timor Leste" sebagai nama 
resmi negara Timor Leste [2]. Timor Leste 
menjadi salah satu dari dua negara yang 
didominasi oleh umat Katolik Roma di 
Asia Timur setelah Filipina [3]. Timor 
Leste memiliki 13 (Tiga Belas) distrik yang 
terbagi dalam dua bagian yaitu dengan 
nama Lorosae (Matahari Terbit) dan 
Loromonu (Matahari Terbenam). Pada 
bagian Lorosae terdapat tiga distrik 
antara lain Baucau, Lautem dan 
Lospalos. Sedangkan bagian Loromonu 
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ada 10 Distrik antara lain Aileu, Ainaro, 
Bobonaro, Covalima, Dili, Ermera, 
Manatuto, Manufahi, Liquisa dan 
Oecusse [4]. 

Dili Institute of  Technology (DIT) 
adalah suatu institusi swasta dan non 

profit yang bergerak dibidang pendidikan, 
pelatihan, penelitian dan pelayanan 
masyarakat. DIT memiliki visi dan misi 
agar dapat menjadi sebuah institusi yang 
terhormat di Timor Leste, serta 
berkeinginan agar pendidikannya dapat 
diakui secara nasional dan internasional 
di tahun 2020 yang akan datang [5]. 

Untuk dapat mewujudkan visi dan 
misi tersebut, maka DIT berupaya untuk 
meningkatkan kualitas staf, fasilitas 
pengajaran dan sistem administrasi, 
namun  pada kenyataannya DIT masih 
mengalami keterbatasan yang perlu 
diperbaiki. Beberapa keterbatasan atau 
permasalahan yang dialami kampus DIT 
tersebut adalah: 

1. Pimpinan Kampus DIT sulit 
mengakses informasi tentang 
mahasiswa dari setiap distrik di Timor 
Leste, yang paling banyak dan paling 
sedikit masuk kuliah di Kampus DIT 
dalam setiap periode dengan cepat. 

2. Kampus DIT belum memiliki sistem 
informasi yang menjelaskan tentang 
peta, lokasi, jarak, luas, serta data 
statistik lainnya di setiap distrik dimana 
mahasiswa tersebut berasal. 

Tentu  hal  ini  tidak  efektif  dan  
kurang akurat,  karena  penerimaan 
mahasiswa tidak  disertai dengan  data-
data  yang  akurat  sesuai  dengan 
kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu 
untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut yang dialami kampus DIT maka 
perlu membangun suatu aplikasi sistem 
informasi geografis sesuai dengan profil 
mahasiswa yang ada. 
TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah 
1. Dengan adanya sistem ini, akan 

lebih mempermudahkan pimpinan 
dan staff bisa mengakses informasi 
tentang profil mahasiswa Dili 
Institute of Technology. 

2. Dengan adanya sistem ini, dapat 
memberikan informasi yang lebih 
lengkap mengenai distribusi 
mahasiswa baru di kampus DIT 
dengan sistem informasi geografis 
(SIG). 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem 

Sistem adalah sekumpulan 
komponen yang saling berhubungan, 
bekerja sama untuk mencapai suatu 
tujuan dengan menerima input serta 
menghasilkan output dalam proses 
transformasi yang teratur [6] 

2. Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang dapat 
dianalogikan dengan data – data , yang 
belum di kelolah dan  harus diolah untuk 
menjadi informasi yang akurat [6]. Agar 
informasi yang penulis sajikan lebih 
bermanfaat maka terlebih dahulu dibuat 
aliran informasi yang lebih jelas dan 
lengkap [7]. 
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3. Geografi  

Istilah ini digunakan karena GIS 
dibangun berdasarkan pada ‘geografi’ 
atau ‘spasial’. Object ini mengarah pada 
spesifikasi lokasi dalam suatu space. 
Objek bisa berupa fisik, budaya, atau 
ekonomi alamiah. Penampakan tersebut 
ditampilkan pada suatu peta untuk 
memberikan gambaran yang representatif 
dari spasial suatu objek sesuai dengan 
kenyataannya dibumi. Simbol, warna dan 
gaya garis digunakan untuk mewakili 
setiap spaisal yang berbeda pada peta 
dua dimensi [8]. 

 
4. Sistem Informasi Geografis 

Geographic Information Sistem (GIS) 
atau Sistem Informasi Geografis (SIG) 
diartikan sebagai sistem informasi yang 
digunakan untuk memasukkan, 
menyimpan, memangggil kembali 
Mengolah, menganalisis dan 
menghasilkan data bereferensi geografis 
atau geospatial, untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam 
perencanaan dan pengelolaan 
penggunaan lahan, sumber daya alam, 
lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan 
pelayanan umum lainnya [9]. 

SIG adalah sistem yang 
berbasiskan komputer yang digunakan 
untuk menyimpan dan memanipulasi 
informasi – informasi geografi. SIG 
dirancang untuk mengumpulkan, 
menyimpan, dan menganalisis objek dan 
fenomena dimana daerah geografi 
merupakan karakteristik yang penting 
atau kritis untuk dianalisis [10]. 

 
 

METODE  

Penelitian ini meliputi dua aspek 
utama yaitu pengumpulan data (studi 
literatur dan studi lapangan) dan  
Pembangunan perangkat lunak ( analisis 
kebutuhan sistem, perancangan sistem, 
pengkodean, pengujian sistem dan 
laporan).  

1. Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
oleh penulis untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data adalah sebagai 
berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur  yaitu dengan mendatangi 
perpustakaan dan mencari buku-buku 
literatur dan jurnal jurnal baik nasional 
maupun internasional yang sesuai 
dengan masalah yang diangkat, dan 
informasi  yang didapat digunakan untuk  
memecahkan  masalah  yang  berkaitan  
dengan  topik tersebut.  Data  yang  
diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  
adalah  sumber informasi  yang  telah  
ditemukan  oleh  para  ahli  yang  
kompeten  dibidangnya masing-masing 
sehingga  relevan  dengan  pembahasan  
yang  sedang  diteliti, dalam melakukan 
studi kepustakaan ini penulis berusaha 
mengumpulkan data sebagai berikut:  
a) Mempelajari konsep dan teori dari 

berbagai sumber yang berhubungan 
dan mendukung pada masalah yang 
sedang diteliti.  

b) Mempelajari materi kuliah dan bahan 
tertulis lainnya. 
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b. Studi Lapangan (Field Research). 

Studi Lapangan dilakukan dengan tiga cara 
yaitu: 

a) Observasi Lapangan Langsung  
Dengan  menggunakan  metode  
observasi  lapangan  langsung,  
penulis melakukan  pengamatan  
dan  mencatat  semua  informasi  
yang  ada secara  langsung  di 
perguruan tinggi tersebut untuk 
bisa  mendukung penyusunan 
Tesis ini. 

b) Wawancara (interview)  
Penulis  mengadakan  tanya  jawab  
secara  langsung  baik secara  
formal maupun non formal dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam 

permasalahan yang  akan  dibahas  
dalam  penulisan  penelitian,  yaitu 
mengenai  analisi profil mahasiswa 
dengan SIG. 

c) Dokumentasi (documentation)  
Dokumentasi yaitu mengumpulkan 
bahan-bahan yang tertulis berupa 
data mahasiswa mulai dari 5 tahun 
terakhir atau mulai dari tahun 2011 
sampai 2015 di Dili Institute of 
Technology. 

2. Diagram AlirPenelitian dan 
pembuatan sistem 

Secara garis besar, diagram alir 
metodologi penelitian dan pembuatan 
sistem seperti disajikan oleh Gambar 1 
berikut: 

 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian dan pembuatan sistem 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan sistem 
informasi geografis untuk profil 
mahasiswa di kampus DIT menggunakan  
perangkat lunak digital peta Arc View GIS 
3.3 converter peta open SVG map server, 
bahasa pemograman PHP dan sistem 
manajemen basis data MySQL. 

 
Hasil dan Pembahasan Program 

Sistem yang dibuat untuk 
menangani penambahan, pengurangan 
dan perubahan obyek pemetaan. Tetapi 
sistem belum menangani masalah 
pemekaran wilayah, pemekaran jalan, 
batas dan jarak. Ketika terjadi masalah 
tersebut maka solusi yang diharapkan 
adalah digitasi ulang untuk pemetaan 
distrik dan profil mahasiswa. 

 Dinamis obyek pemetaan ini 
mengharukan adanya seseorang atau 
badan yang khusus menangani 
perubahan-perubahan tersebut. Maka 
sistem yang dibuat dibedakan atas dua 
pengguna yaitu admin dan public user. 
Admin berhak melakukan administrasi 
pemetaan dan administrasi situs. Admin 
bersifat tertutup, membutuhkan verifikasi 
untuk masuk ke dalam sistem. Admin 
berhak mengubah, menambah atau 
menghapus data yang ada.Sedangkan 
Public user tidak membutuhkan suatu 
metode verifikasi untuk masuk ke dalam 
sistem karena yang dibuat untuk Public 

user bersifat terbuka. Public user hanya 
dapat melihat informasi-informasi yang 
ada di sistem tersebut seperti informasi 
distrik, informasi total mahasiswa di 
kampus DIT dari 5 tahun terakhir yaitu 

total mahasiswa  dari tahun 2011 sampai 
2015. 

Halaman Public User. 

Halaman public user adalah halaman 
yang tidak membutuhkan suatu metode 
verifikasi untuk masuk ke dalam sistem 
karena yang dibuat untuk public user 

bersifat terbuka. Public user hanya dapat 
melihat informasi-informasi yang ada di 
sistem tersebut seperti informasi distrik, 
informasi total mahasiswa di kampus DIT 
dari 5 tahun terakhir yaitu total mahasiswa  
dari tahun 2011 sampai 2015. 

Saat public user mengakses sistem 
informasi geografis profil mahasiswa DIT, 
tampilan utamanya akan tampil seperti 
pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Halaman Utama Public User. 

 
Public user dapat memilih menu 

menu uyang sudah tersedia untuk 
mendapatan informasi mengenai sistem 
informasi tentang profil mahasiswa di 
kampus DIT tersebut. Pada tampilan 
utama ini tesedia  3 menu yaitu menu 
home sebagai menu utama, menu distrik 
sebagai informasi tentang peta distrik dan 
menu report sebagai informasi total 
mahasiswa yang masuk ikut kuliah di 
kampus DIT. 
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Tampilan Public User Menu Distrik 

Menu distrik merupakan  menu 
penyajian informasi mengenai semua 
distrik yang ada di negara timor leste. Pada 
menu distrik ini akan menampilkan total 
keseluruhan mahasiswa dari setiap distrik 
yang mengikuti proses perkuliahan di 
kampus DIT, total populasi dari setiap 
distrik berdasarkan sensus 2015 negara 
timor leste, jarak antara distrik menuju ke 
pusat ibukota timor leste yaitu dili, tampilan 
peta, kecamatan, desa, kekayaan alam dan 
luas distrik. Untuk lebih detail tampilan 
menu distrik public user adalah seperti 
pada gambar 3. 

Gambar 3. Tampilan Public User Menu 
Distrik. 

 
Tampilan Public User Menu Report 

Menu report ini merupakan menu 
yang memberikan informasi kepada user 
tentang data mahasiswa pada SIG. Pada 
tampilan menu ini, sistem akan 
memberikan informasi kepada user  
tentang jumlah total mahasiswa  dari 
setiap distrik, jumlah mahasiswa 
berdasarkan persen (%), memberikan 
pilihan bagi user untuk memilih 
berdasatkan fakultas, jurusan, periode 
tahun angkatan. Pada halaman ini juga 

sistem akan memberikan informasi 
berdasarkan grafik dengan warna yang 
tersedia.  Untuk lebih detail dapat dilihat 
pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan Public User Menu 
Report. 

Tampilan menu report seperti terlihat 
pada gambar 6.17 diatas, memiliki 2 
macam yang memiliki fungsu yang 
berbeda. Gambar grafik pertama 
fungsinya untuk menampilkan total 
mahasiwa dari setiap distrik berdasarkan 
tahun angkatan dan jurusan yang dipilih 
user. Untuk lebih detail dapat dilihat pada 
gambar 5. 

 
Gambar 5. Tampilan Grafik Distrik. 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 95 

Pada halaman report telah 
menyediakan grafik mengenai 
pengambilan keputusan sesuai warna 
yang diberikan sistem. Pada grafik 
tersebut memiliki 3 warna yang 
mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk 
lebih detail dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Tampilan Grafik Pengambilan 

Keputusan. 
Grafik yang lihat pada gambar 6.19 di 
atas, memiliki 3 warna yang berbeda. Dari 
ketiga warna itu terdari dari: 
1. Hijau artinya Dipertahankan 
2. Kuning artinya harus perlu di 

tingkatkan dan 
3. Merah artinya harus butuh lebih 

banyak promosi. 

Untuk lebih jelas tentang ketiga 
warna tersebut dapat dilihat pada 
gambar 7. 

Gambar 7. Tampilan Warna Pengambilan 
Keputusan. 

 
ANALISA DATA 

Berdasarkan judul penulis yaitu “ 
Analisis Profil Mahasiswa Berbasis 
Sistem Informasi Geografis di Kampus 
Dili Institute of Technology (DIT)”, maka 
jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif.  

Penulis melakukan Penelitian ini 
Sesuai dengan pernyataan Mardalis ( 
2008: 26) yang menjelaskan bahwa 
penelitian deskriptif bertujuan untuk 
memperoleh informasi – informasi 
mengenai keadaan saat ini, dan melihat 
kaitan antara variabel – variabel yang 
ada. Sehingga penulis melakukan 
penelitian ini bertujuan untuk lebih 
mempermudahkan pimpinan dan staff 
bisa mengakses informasi tentang profil 
mahasiswa Dili Institute of Technology. 
Penggunaan sumber data di penelitian ini 
sesuai dengan pernyataan Arikunto 
(2010: 172) mengklasifikasikan sumber 
data menjadi 3 tingkatan huruf p dari 
bahasa Inggris, yaitu person, place, dan 
paper. Dalam penelitian ini jumlah 
mahasiswa sebanyak 1413 dari semua 
fakultas dan jurusan tahun 2011 sampai 
2015. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari data 
dokumentasi yaitu, data Mahasiswa tahun 
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angkatan 2011 sampai 2015 dari semua 
jurusan di kampus Dili Institute of 
Technology. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode 
dokumentasi menggunakan daftar list 
untuk mencatat hal – hal yang bersifat 
bebas atau belum ditentukan dalam daftar 
variabel peneliti dapat menggunakan 
kalimat bebas. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu jenis statistika deskriptif. 
Seperti yang telah dijelaskan oleh 
Sudjana dan Ibrahim (2001: 68) bahwa 
sifat dan tujuan penelitian deskriptif 
adalah mendiskripsikan informasi dan 
data, maka jenis statistik yang digunakan 
adalah statistika deskriptif seperti teknik 
persen, kuartil, dan sebagainya. dalam 
penelitian ini digunakan statistik deskriptif 
untuk mencari persentase dari hasil 
tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang 
telah disebutkan sebelumnya [11]. 
Rumus analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu : 

� =
��

�
�	100% 

Keterangan:  
P : Jumlah prosentase  
N: Jumlah Mahasiswa  
Fx: Frekuensi individu  
(Bungin, 2005: 172) [11]. 

Penyajian hasil penelitian ini 
digambarkan dengan grafik lingkaran (Pie 

Chart). Prosedur yang dilakukan 
berikutnya yaitu melakukan penafsiran 
terhadap persentase masing-masing 
bagian yang dipetakan. Seperti yang telah 
dijelaskan oleh Sudjana dan Ibrahim 
(2001: 68), bahwa prosedur pengolahan 
data yang dilakukan dalam penelitian 
deskriptif antara lain: 
a. pemeriksaan data, 

b. klasifikasi data,  
c. tabulasi data berdasarkan klasifikasi 

yang dibuat, 
d. menghitung frekuensi jawaban / data, 
e. perhitungan lebih lanjut sesuai 

dengan teknik statistika yang dipilih 
seperti persen, rata-rata, simpangan 
baku dan lain-lain,  

f. memvisualisasikan data (table, 
grafik, dan lain-lain), 

g. menafsirkan data, sesuai dengan 
pertanyaan penelitian [12]. 

Untuk memperoleh data yang tepat 
dalam penelitian ini dilakukan 
Pengendalian ketepatan data. Beberapa 
tahapan dalam melakukan uji ketepatan 
data yakni menyusun kisi-kisi instrumen, 
pengumpulan sumber data, dan proses 
pengumpulan data. 

Berdasarkan hasil analisis 
dokumentasi pada profil mahasiswa 
tahun angkatan 2011 sampai 2015 
dengan perhitungan rumus 

� =
��

�
�	100%  

dengan jumlah N = 1413 mahasiswa. N 
merupakan jumlah seluruh mahasiswa 
mulai dari tahun 2011 sampai 2015 yang 
mengikuti proses kuliah di kampus DIT. 

 
SIMPULAN  

Dari hasil analisis dan perancangan 
sistem informasi geografis pada kampus 
Dili Institute of Technology ini, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Sistem informasi geografis tentang 

profil mahasiswa dibuat sesuai 
tujuan yaitu mampu 
menginformasikan kepada 
masyarakat luas secara aplikatif 
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serta didukung oleh fasilitas 
pendukung baik berupa profil dan 
informasi yang terkait tentang 
kampus DIT. 

2. Dari hasil hitungan yang didapat dari 
sistem dan user menunjukan bahwa, 
total mahasiswa dari setiap distrik 
mulai dari periode tahun 2011 
sampai tahun 2015 hanya 3(tiga) 
distrik yang lebih banyak memiliki 
persen dari distrik lain seperti : distrik 
Dili memiliki 18.6%,  Baucau 13.2%, 
dan Bobonaro 11,3% .  

3. Sistem informasi geografis tentang 
profil mahasiswa ini dapat 
memanfaatkan plug-in SVG-Viewer 
agar file SVG tersebut dapat dibaca 
pada browser internet dan bisa 
dijalankan guna menampilkan grafik 
dengan format SVG. 

4. Sistem yang dibangun sudah bersifat 
dinamis sehingga proses 
pengeditan/perubahan data dapat 
dilakukan apabila ada perubahan 
obyek dapat segera dilakukan oleh 
administrator. 

Beberapa saran yang berguna 
dalam pengembangan sistem selanjutnya 
antara lain : 
1. Untuk mendukung sistem informasi 

geografis tersebut perlu adanya 
data-data yang bisa 
dipertanggungjawabkan sehingga 
data-data yang nantinya akan diolah 
tidak mengecewakan. Sehingga 
informasi yang disampaikannya pun 
akan lebih akurat. 

2. Pembangunan program aplikasi ini 
masih sederhana dan dikatakan 
masih belum optimal, terutama untuk 
data-data inputnya karena disini 
penulis mengolah data skunder. 

3. Pihak kampus DIT perlu 
mengadakan promosi yang begitu 
banyak agar bisa mendapatkan total 
mahasiswa yang banyak di tahun 
periode yang akan datang. 

4. Hendaknya data yang akan diolah 
harus benar-benar sesuai faktanya, 
karena prinsip dari Sistem Informasi 
Geografis ini adalah apabila inputnya 
bagus maka outputnyapun juga akan 
memuaskan. 

5. Perlunya pengembangan aplikasi 
SIG profil mahasiswa di universitas 
yang lebih spesifik lagi. 
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ABSTRAK 

Ketika sebuah teknologi atau media diterapkan dalam proses pembelajaran maka penting 
ditentukan kualitas media tersebut yang salah satunya dapat diketahui dengan menggunakan 
technology acceptance model (TAM). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh persepsi kegunaan terhadap penerimaan pengguna MPI Kubus dan Balok dan untuk 
mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap penerimaan pengguna MPI Kubus dan Balok. 
Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Mulawarman Banjarmasin dengan populasi adalah 
delapan kelas VIII dengan jumlah siswa sebanyak 302 dan sampel dipilih secara random yaitu satu 
kelas dengan jumlah siswa sebanyak 33. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang 
diadopsi dari TAM dan selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda yang perhitungannya 
memanfaatkan bantuan IBM SPSS 21 untuk menguji dua hipotesis yang diajukan. Hasil analisis data 
menunjukkan presepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 
penggunaan dan presepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 
pengguna sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi baik kegunaan maupun kemudahan terhadap 
kualitas multimedia mempengaruhi penerimaan pengguna sehingga penting dalam membantu guru 
untuk memilih media yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. 
Kata kunci: Multimedia Pembelajaran Ineraktif (MPI), Technology Acceptance Model (TAM). 

ABSTRACT 

When a technology or media applied in the learning process it is important that the specified 
quality of the media, one of which can be determined by using the technology acceptance model 
(TAM). This research was conducted in order to determine the effect on the perception of usability 
and user acceptance of Multimedia Learning Interactive (When a technology or media applied in the 
learning process it is important that the specified quality of the media, one of which can be determined 
by using the technology acceptance model (TAM). This research was conducted in order to 
determine the effect on the perception of usability and user acceptance of MLI (Multimedia Learning 
Interactive (MLT) of cube and cuboid and to determine the effect on the perceived ease of user 
acceptance of MLT (Multimedia Learning Interactive) of cube and cuboid. This research was 
conducted at MTs Mulawarman Banjarmasin with the population was eight classes of VIII Class with 
the number of students are 302 and the samples are one class that randomly chosen with the number 
of students are 33. The data were collected using instruments adopted from TAM and then analyzed 
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with multiple linear regression calculations utilizing the help of IBM SPSS 21 to test two hypotheses 
proposed. The result showed a perception uses positive and significant impact on the acceptance of 
the use and perception of ease of positive and significant impact on the acceptance of the user so 
that it can be said that the perception of both usability and convenience of the quality of multimedia 
affecting user acceptance so important in helping teachers to choose the media to good use in 
learning. 
Keywords: Multimedia Learning Interactive (MLT), Technology Acceptance Model (TAM). 
 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai ilmu yang 
mendasari perkembangan teknologi 
modern, mempunyai peran penting dalam 
berbagai disiplin ilmu dan memajukan 
daya pikir manusia dimana salah atau 
kunci keberhasilan pendidikan tergantung 
pada penggunaan media pembelajaran 
yang berkualitas dapat meningkatkan 
hasil belajar sehingga penting untuk 
dilakukan evaluasi [1]. Evaluasi 
merupakan sebuah proses menentukan 
hasil yang telah dicapai dan beberapa 
kegiatan yang telah direncanakan untuk 
mendukung tercapainya tujuan [2]. 
Evaluasi dalam hal ini dapat dilakukan 
secara internal oleh mereka yang sedang 
dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan 
dapat dilakukan setelah sebuah kegiatan 
selesai, dimana kegunaannya adalah 
untuk menilai/menganalisa apakah 
keluaran hasil ataupun dampak dari 
kegiatan yang dilakukan sudah sesuai 
dengan yang diinginkan [3]. 

Ketika sebuah teknologi atau 
media diterapkan dalam proses 
pembelajaran tentunya perlu diketahui 
kualitas media tersebut sehngga penting 
dilakukan evaluasi seperti yang 
dinyatakan oleh Hannafin [4] bahwa 
evaluasi multimedia  untuk mengetahui 
sejauh mana dampak atau pengaruh dari 
multimedia setelah digunakan dalam 
pembelajaran, mengetahui tingkat 
efektivitas prosedur penggunaannya, 
mengidentiikasi sejak dini tingkat 
kelemahan dan kesalahan dari setiap 
komponen di dalamnya. Salah satu model 

yang biasa digunakan dalam evaluasi 
teknologi informasi adalah Technology 
Acceptance Model (TAM).  

Technology Acceptance Model 
(TAM) merupakan salah satu model yang 
dibangun untuk menganalisis dan 
memahami faktor-faktor diterimanya 
penggunaan teknologi computer [5].  TAM 
merupakan pengembangan dari Theory 
of Reasoned Action (TRA), yang lebih 
dulu dikembangkan oleh Fishben dan 
Ajzen pada tahun 1980. TRA 
menjelaskan tingkah laku manusia secara 
nyata sebagai hasil pengaruh dua 
kategori kepercayaan signiikan yaitu 
tingkah laku (behavioral) dan normative 
(normative). TAM dalam meprediksi 
penerimaan pengguna berdasarkan pada 
dua variabel utama yaitu presepsi 
kegunaan (perceived usefulness) dan 
presepsi kemudahan (perceived ease of 
use) yang akan mempengaruhi sikap 
terhadap penggunaan (attitude toward 
using), lalu mempengaruhi niat perilaku 
untuk menggunakan (behavioral intention 
to use) dan pada akhirnya menunjukkan 
penggunaan nyata dari sistem (actual 
system use). Soviani [6] menyatakan 
TAM merupakan salah satu model yang 
dibangun untuk menganalisis dan 
memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi diterimanya penggunaan 
technology computer yang bertujuan 
untuk menjelaskan dan memperkirakan 
penerima (acceptance) pengguna 
terhadap suatu teknologi atau sistem 
informasi.  

Multimedia pembelajaran interaktif 
ini bisa dibentuk menjadi beberapa 
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program komputer, salah satunya adalah 
Adobe Flash CS3.  Multimedia 
pembelajaran adalah aplikasi multimedia 
yang digunakan dalam proses 
pembelajaran, dengan kata lain untuk 
menyalurkan pesan (pengetahuan, 
keterampilan dan sikap) serta dapat 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian 
dan kemauan belajar sehingga secara 
sengaja proses belajar terjadi, bertujuan 
dan terkendali [7]. Sedangkan multimedia 
interaktif adalah suatu tampilan 
multimedia yang dirancang oleh desainer 
agar tampilannya memenuhi fungsi 
menginformasikan pesan dan memiliki 
interaktivitas kepada penggunanya [8]. 
Multimedia pembelajaran interaktif juga 
didefinisikan sebagai kombinasi dari 
berbagai media yang dikemas 
(diprogram) secara terpadu dan interaktif 
untuk menyajikan pesan pembelajaran 
tertentu [9]. 

Multimedia pembelajaran interaktif  
memiliki karakteristik tersendiri 
diantaranya yaitu memiliki lebih dari satu 
media yang konvergen (dapat 
menggabungkan unsur audio dan visual), 
bersifat interaktif, memiliki kemampuan 
untuk mengakomodasi respon pengguna, 
bersifat mendiri, memberi kemudahan 
dan kelengkapan isi sehingga pengguna 
bisa menggunakan tanpa bimbingan 
orang lain [8]. Selain itu lebih lanjut Munir 
[8] menyatakan MPI sebaiknya memenuhi 
fungsi-fungsi (1) mampu memperkuat 
respon pengguna secepatnya dan 
sesering mungkin, (2) mampu 
memberikan kesempatan pada peserta 
didik untuk mengontrol laju kecepatan 
belajarnya sendiri, (3) memperhatikan 
bahwa peserta didik mengikuti suatu 
urutan yang koheren dan terkendali, (4) 
mampu memberikan kesempatan adanya 
partisipasi dari pengguna dalam bentuk 
respon, baik berupa jawaban, pemilihan, 
keputusan, percobaan dan lain-lain. 

Selain itu MPI mempunyai beberapa 
kemampuan yang tidak dimiliki oleh 
media lain yaitu multimedia menyediakan 
proses interaktif dan memberikan 
kemudahan umpan balik, multimedia 
memberikan kebebasan kepada peserta 
didik dalam menentukan topik proses 
belajar, multimedia memberikan 
kemudahan kontrol yang sistematis 
dalam proses belajar [8]. 

Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari adanya MPI adalah proses 
pembelajaran yang jelas lebih menarik, 
lebih interaktif, jumlah waktu mengajar 
(ceramah) dapat dikurangi, kualitas 
belajar siswa dapat lebih termotivasi dan 
terdongkrak dan belajar mengajar dapat 
dilakukan dimana dan kapan saja (sangat 
fleksibel), serta sikap dan perhatian 
belajar siswa dapat ditingkatkan dan 
dipusatkan [7]. Selama ini MPI ini sudah 
banyak beredar di masyarakat, akan 
tetapi kita belum tahu kualitas media 
tersebut, makadari itu penting bagi kita 
mengetahui apakah media tersebut baik 
dan layak untuk digunakan kepada siswa, 
dengan cara melakukan pengukuran atau 
penilaian kualitas multimedia 
pembelajaran interaktif sebagai media 
pembelajaran karena baik tidaknya 
sebuah perangkat lunak, biasanya 
menunjukkan bagamana kualitas 
perangkat lunak tersebut [9]. Untuk itu, 
penting dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh persepsi 
kemudahan dan kegunaan terhadap 
penerimaan pengguna MPI Kubus dan 
Balok dengan menggunakan TAM. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 
Mulawarman Banjarmasin dengan 
populasi sebanyak delapan kelas VIII 
dengan jumlah siswa sebanyak 302. Satu 
kelas dipilih secara random untuk 
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dijadikan sampel dengan jumlah siswa 
sebanyak 33. Prototipe MPI Kubus dan 
Balok adalah multimedia pembelajaran 
yang telah dikembangkan dengan 
menggunakan software Adobe CS3 yang 
evaluasinya dengan menggunakan 
instrumen yang  diadopsi dari TAM 
(technology acceptance model) dan user 
acceptance. TAM terdiri dari dua konstruk 
pertama yaitu tahap kepercayaan bahwa 
menggunakan bagian dari sistem akan 
meningkatkan prestasi kerja [5] yang 
teridiri dari enam item yaitu (1) berhasil 
menyelesaikan tugas dengan cepat, (2) 
meningkatkan prestasi kerja, (3) 
meningkatkan produktivitas kerja, (4) 
meningkatkan efektivitas  kerja, (5) lebih 
memudahkan kerja, dan (6) berguna 
dalam kerja; selanjtunya konstruk kedua 
yaitu tahap kemudahgunaan sistem 
(Davis, 1989) yang dianggap pengguna 
mudah digunakan akan meningkatkan 
tahap penerimaan sistem ([5], [10], [11]) 
yang terdiri dari enam item yaitu (1) 
mudah dipelajari, (2) mudah dikontrol, (3) 
jelas dan mudah difahami, (4) mudah 
berinteraksi, (5) mudah dikuasai, dan (6) 
mudah digunakan. Selanjutnya user 
acceptance dinyatakan sebagai perasaan 
positif ataupun negatif pengguna 
terhadap sistem setelah menggunakan 
dalam beberapa waktu [12] yang terdiri 
dari empat item yaitu (1) selalu 
menggunakan, (2) kepuasan pengguna, 
(3) selalu memakai, dan (4) memberikan 
masukan untuk.  

Sebelum  proses pengumpulan data 
dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji 
coba instrumen yang hasilnya 
menunjukkan nilai Cronbach’s  alpha [13] 
untuk setiap faktor instrumen penelitian 
lebih dari 0.7 sesuai dengan saran [14], 
[15], [16] dan [17], nilai reliabilitas yang 
sesuai hendaklah melebihi 0.7 dan 
kesemua item dalam instumen memiliki 

nilai validitas item yang melebihi 0.361  
[18]. 

Terdapat tiga variable dalam 
penelitian ini, dua variabel  bebas dan 
satu variabel  terikat.Variabel bebas 
adalah presepsi kegunaan (perceived 
usefulness) yang dan presepsi 
kemudahan (perceived ease of use) dan 
variabel terikat adalah penerimaan 
pengguna (user acceptance) dengan 
model penelitian seperti berikut. 

 

Gambar 1.. Model Penelitian 

Berdasarkan Gambar 1 di atas maka 
diajukan dua hipotesis statistika yaitu (1) 
H01: Persepsi kegunaan tidak 
mempengaruhi penerimaan pengguna 
MPI Kubus dan Balok, dan (2) H02: 
Persepsi kemudahan tidak 
mempengaruhi penerimaan pengguna 
MPI Kubus dan Balok. 

Data hasil penelitian dianalisis 
dengan menggunakan uji regresi untuk 
menjawab dua hipotesis statistika yang 
diajukan dengan model regresi yang baik 
hendaknya memenuhi persyaratan data 
residual berdistribusi normal, tidak 
adanya multikolineriti, tidak terjadinya 
heterokedastis, dan tidak adanya 
autokorelasi ([19],[20],[21]). Hasil 
pengujian persyaratan normalitas residual 
menunjukkan data berdistribusi normal 
dengan pengujian menggunakan 
kolmogorov-Sminov Goodness of Fit Test 
dengan nilai Asymp.Sig (2-tailed)= 0.847 
yang lebih besar dari 0,05, hasil pengujian 
multikolinearitas dengan Person Product 
Moment menunjukkan nilai Significance 
(2-tailed) lebih besar dari 0,05 untuk 
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kedua-daua hubungan variabel bebas 
dengan variabel terikat. Hasil uji 
autokorelasi dengan menggunakan 
Durbin-Watson menunjukkan nilai DW= 
1,943 yang terletak antara DU< DW < 4-
DU (1,5770< 1,771< 2,423) sehingga 
dikatakan tidak terjadi autokorelasi. 
Pengujian heteroskedastisitas 
menggunakan Sperman’s Rho  yang 
menujkkan nilai significance (2-tailed) 
pada 2 variabel bebas dengan 
Unstanddardized Residual lebih besar 
dari 0,05 dapat dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Responden pada penelitian ini adalah 

pengguna MPI Kubus dan Balok yang 
merupakan siswa kelas VIII MTsN 
Mulawarman Banjarmasin yaitu kelas VIII 
H yang berjumlah 33 orang yang telah 
dipilih secara random. Hasil pengolahan 
data dengan menggunakan aplikasi IBM 
SPSS 21 menunjukkan nilai mean dan 
standar deviasi untuk masing-masing 
variabel penelitian diberikan pada tabel 1 
berikut. 

Tabel 1. Mean dan Standar Deviasi 
Variabel Penelitian 

Variabel Mean 
Standar 
Deviasi 

Presepsi Kegunaan 50,55 6,006 
Presepsi Kemudahan 48,30 4,419 

Penerimaan 
Pengguna 

29,58 3,992 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 
mean data hasil penelitian yang tertinggi 
adalah varaibel persepsi kegunaan  yang 
diikuti dengan standar derviasia yang 
tinggi juga sementara yang paling rendah 
adalah variabel penerimaan pengguna 
dengan standar deviasi yang paling 
rendah. Tingginya mean persepsi 
kegunaan menunjukkan responden 

dalam hal ini siswa cenderung 
berpresepsi terhadap kegunaan MPI 
Kubus dan Balok yang digunakannya 
sedangkan rendahan mean variabel 
penerimaan pengguna dapat diartikan 
responden memiliki kecendrungan bahwa 
persepsi kegunaan dan kemudahan lebih 
diutamakan hal ini dapat dibuktikan 
dengan rendah nilai standar deviasi. 
Selanjutnya hasil analisis uji regresi 
dengan ringkasan hasil diberikan pada 
table 2 berikut. 

Tabel 2. Koefisien Regresi 

Model β t Sig. 
Konstan 0.58 1.88 0.07 
Presepsi 

Kegunaan 
0.52 5.17 0.00 

Presepsi 
Kemudahan 

0.35 5.13 0.00 

Berdasarkan tabel 2 dapat 
disimpulkan bahwa H01: Persepsi 
kegunaan tidak mempengaruhi 
penerimaan pengguna MPI Kubus dan 
Balok dinyatakan ditolak dikarenakan nilai 
Sig.=0.00 yang kurang dari 0.05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persepsi 
kemudahan mempengaruhi penerimaan 
pengguna terhadap MPI Kubus dan 
Balok. Selanjutnya berdasarkan table 2 
juga dapat disimpulkan bahwa H02: 
Persepsi kemudahan tidak 
mempengaruhi penerimaan pengguna 
MPI Kubus dan Balok dinyatakan ditolak 
dikarenakan nilai Sig.=0.00 yang kurang 
dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa persepsi kemudahan 
mempengaruhi penerimaan pengguna 
MPI Kubus dan Balok. 

Temuan bahwa persepsi kegunaan 
dan kemudahan mempengaruhi 
penerimaan pengguna adalah 
mendukung hasil-hasil kajian terdahulu. 
Wong dan Hsu [22] menyatakan bahwa 
persepsi kegunaan dan kemudahan 
adalah faktor penentu penerimaan 
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aplikasi dan teknologi mudah alih 
sementara Chen et al. [23] sebelumnya 
menemukan bahwa  keguanan dan 
kemudahan dapat menentukan 
penerimaan pengguna terhadap lama 
web yang melibatkan 253 pelanggan.  

Selanjutnya, hasil kajian ini juga 
mendukung hasil kajian Mallat et al. [24] 
dalam kajiannya terhadap perdanganan 
komersial yang menemukan bahawa dua 
elemen yang memainkan peranan dalam 
penggunaan teknologi adalah faktor 
kegunaan dan kemudahan yang  
merupakan penentu yang signifikan 
terhadap penerimaan teknologi. Chan 
dan Teo [25] juga dalam kajian mereka 
menyarankan kegunaan dan kemudahan 
merupakan penentu utama sikap 
pengguna system informasi.  Selain itu, 
McKnight dan Kacmar [26] dalam 
kajiannya dalam menentukan faktor dan 
efek dari penerimaan  informasi melalui 
web menemukan bahawa kegunaan 
merupakan faktor yang menjadi elemen 
penting bagi penerimaan informasi 
melalui laman web. Disisi lain, Hoffman 
dan Vance [27] juga menemukan bahwa 
jender memiliki dampak terhadap 
persepsi dan menyatakan bahwa 
persepsi  kemudahan dan kegunaan 
dipengaruhi oleh jender.  

Kajian Renaud dan van Biljon [28] 
juga sejalan dengan hasil penelitian ini 
bahwa bahawa kegunaan dan 
kemudahan dapat memprediksi sikap 
penerimaan pengguna telepon gengam. 
Lebih lanjut hasil kajian ini juga 
mendukung temuan Surachman [29] 
bahwa presepsi kegunaan memiliki 
pengaruh positif terhadap peneimaan 
pengguna terhdap  sistem informasi 
perpustakaan (SIPUS) terpadu versi 3 di 
lingkungan Universitas Gajah Mada. 
Wijayanti [30] juga dalam penelitiannya 
membuktikan adanya pengaruh positif 

antara presepsi kemudahan terhadap 
penerimaan pengguna siste informasi. 

Hasil kajian ini juga mendukung 
temuan Dalle [31] yang menyatakan 
bahwa persepsi kemudahan dan persepsi 
kegunaan merupakan faktor penentu 
diterimanya system pendaftaran siswa 
baru online di Banjarmasin dan Sembada 
[32] dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa variabel presepsi kegunaan dan 
kemudahan merupakan factor penentu 
kepercayaan penggunaan multimedia 
pembelajaran interaktif dalam 
pembelajaran dan dapat meningkatkan 
hasil belajar mereka. Hasil ini juga 
diperkuat oleh penelitian Dalle dan Yunita 
[33] yang juga menemukan bahwa 
persepsi kemudahan dan persepsi 
kegunaan adalah penentu diterimanya 
oleh pengguna multimedia pembalajaran 
interaktif. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan temuan penelitian maka 
disimpulkan bahwa Presepsi Kegunaan 
mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap penerimaan pengguna MPI 
Kubus dan Balok  dan Presepsi 
Kemudahan (Perceived Ease of Use) 
mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap penerima pengguna MPI Kubus 
dan Balok.  

Penelitian ini dilaksnakan hanya pada 
satu sekolah dan hanya melibatkan 
responden yang kurang dari 40 oleh 
karena itu direkomendasikan untuk 
dilakukan penelitian lanjut dengan 
memperbesar jumlah responden di 
beberapa sekolah. Selain itu penelitian ini 
hanya melibatkan siswa saja sehingga 
direkomendasikan dilakukan penelitian 
lebih lanjut dengan memvariasikan 
responden penelitian seperti melibatkan 
guru, pakar media, dan praktisi-praktisi 
pendidikan.  
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ABSTRAK 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 2003 menegaskan bahwa fungsi 
pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan memegang kunci bagi kemajuan 
bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa  ditentukan oleh kualitas pendidikan negara tersebut,dalam 
negara yang maju dapat dipastikan kalau pendidikan di negara itu kualitasnya baik. Kualitas 
pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Guru harus mendapat perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas profesionalnya. Kepolisian, hakim, Jaksa sebagai penegak hukum harus 
membedakan perbuatan itu  apakah perbuatan personal atau perbuatan dalam rangka 
melaksanakan profesinya. Tugas guru di era reformasi sangat berat, antara lain mengejar 
ketinggalan-ketinggalan dengan pendidikan di negara-negara maju serta tetap berdasar Pancasila 
dan UUD 1945. Utamanya ketertinggalan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam 
hal ini guru perlu kenyamanan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas  mendidik anak bangsa, 
sehingga guru terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 
seperti terjadi akhir akhir-ini. Hingga kini belum ada Undang- Undang tentang perlindungan guru 
dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Maka Presiden dan DPR dituntut segera membuat 
Undang-Undang dan dalam jangka pendek agar Presiden membuat Peraturan Pemerintah  tentang 
perlindungan guru, sebelum lahirnya Undang-Undang. 
Kata Kunci: Perlindungan, Guru, Era Reformasi 
 
 

ABSTRACT 

Law on National Education System Number 20 of 2003 confirms that the function of national 
education is to develop the ability and character development and civilization that are useful in the 
context of the intellectual life of the nation, is aimed at developing students' potentials in order to 
become a man of faith and fear of God, noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, 
independent, and become citizens of a democratic and accountable. Education holds the key to the 
nation's progress. Reciprocation of a nation is determined by the quality of the country's education, 
in a developed country can be ensured that the quality of education in the country either. The quality 
of education depends on the quality of teachers. Teachers should receive legal protection in 
carrying out their professional duties. Police, judges, prosecutors as law enforcement must 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 
108 

distinguish whether the act was a personal act or deed in order to carry out their profession. The 
teacher's task is very heavy in the reform era, among others catch up-up with education in 
developed countries as well as fixed based on Pancasila and UUD 1945 Constitution Primarily 
behind in the progress of science and technology, in this case teachers need comfort and security 
in carrying out duties educate the children of the nation, so that teachers avoid violence perpetrated 
by persons who are not responsible as the final end-this happened. Up to now there is no law on 
the protection of teachers in performing their professional duties. Then the President and DPR 
demanded immediately create the Act and in the short term for the President to make a government 
regulation on the protection of teachers, before the enactment of Law. 
Keywords: Protection, Teacher, the Reform Era 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan memiliki peran kunci 
bagi peradaban suatu bangsa.Pada saat 
suatu negara tidak menaruh perhatian 
terhadab pendidikan maka negara 
tersebut tidak membangun sumber 
kekuatan, sumber kemajuan, sumber 
kesejahteraan, dan sumber martabatnya 
yang selalu dapat diperbaharui, yaitu 
kualitas manusia dan kualitas 
masyarakatnya.Kualitas ini ditentukan 
oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan 
karakter rakyatnya. Peran strategis 
pendidikan juga diharapkan UNESCO 
yang menyatakan bahwa pendidikan 
harus menjadikan individu-individu 
menyadari akan akar-akar kebudayaan 
mereka dimana mereka bertempat tinggal 
, dan juga mengajarkan bagaimana 
menghormati kebudayaan kebudayaan 
orang lain. 

Bila diyakini pendidikan 
memegang kunci bagi peradaban suatu 
bangsa, maka layak dipertanyakan apa 
yang terjadi dengan pendidikan di 
Indonesia yang tergoyahkan akibat 
tingkah laku sebagian warganegara yang 
kurang bertanggung jawab seperti korupsi 
yang merajalela, demonstrasi yang 
berakhir ricuh, egoisme pribadi maupun 
kelompok menunjukan gejala menguat, 

terjadinya pembunuhan yang hanya 
karena masyalah sepele, tindak 
kekerasan yang menghiasi media 
elektronik ataupun media yang lain, lebih 
tragis lagi kekerasan yang terjadi 
disekolah. Fenomena tersebut 
mengaburkan  identitas bangsa Indonesia 
yang ramah dan suka damai. Apakah 
dapat dikatakan inilah hasil pendidikan 
masa lalu. 

Tujuan negara seperti yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 
antara lain mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Sedang dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 
2003 menegaskan bahwa fungsi 
pendidikan nasional adalah 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam mencapai tujuan nasional 
itu diperlukan pendidik yang 
profesional.Tidak terbantahkan lagi demi 
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kemajuan suatu bangsa diperlukan 
pendidik- pendidik yang yang handal. Di 
negara maju manapun diperlukan guru-
guru yang mau bekerja keras demi masa 
depan yang lebih baik. Maka 
perlindungan terhadap guru mutlak 
adanya, agar dalam menjalankan 
profesinya guru merasa nyaman dan 
aman melaksanakan tugas mengabdi 
kepada negara dan bangsanya 

 
PEMBAHASAN 

Menurut Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003,  
guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi, peserta didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah. 

Sedangkan pendidik adalah 
tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 
dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasidalam menyelenggarakan 
pendidikan. 

Pendidik yang mengajar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah 
disebut guru dan pendidik yang mengajar 
pada satuan pendidikan tinggi disebut 
dosen 

Profesional adalah pekerjaan atau 
kegitan yang dilakukan oleh seseorang 
dan menjadi sumber penghasilan  
kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang 
memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. 

Sehingga profesi guru sangat 
mulia itu perlu mendapat perlindungan 
dari pemerintah, masyarakat dan seluruh 
bangsa Indonesia.Namun ternyata profesi 
guru yang sangat mulia itu di Indonesia 
belum mendapat perlindungan dari 
pemerintah dan masyarakat 
sebagaimana diharapkan oleh 
guru.Banyaknya peristiwa –peristiwa guru 
yang dianiaya dan mendapat kekerasan 
baik oleh orang tua peserta didik maupun 
oleh oknum masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab, menunjukkan 
kurangnya perlindungan terhadap guru 
dalam menunaikan tugas suci demi 
kemajuan bangsa dan negaranya. 
Seharusnya dibuat peraturan 
perundangan seperti Undang-Undang 
atau peraturan pemerintah dan lain 
sebagainya sehinggga merupakan 
payung hukum bagi alat penegak hukum 
untuk bertindak seperti aparatnya hakim, 
jaksa dan polisi untuk meningkatkan 
perlindungan kepada guru. 

Perlu diketahui kewajiban guru: 
1. Merencanakan pembelajaran , proses 

evaluasi 
2. Meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik 
3. Bertindak obyektif dan tidak 

diskriminatif 
4. Menjunjung tinggi perundang-

undangan 
5. Memelihara persatuan dan kesatuan 

Selain itu perlu diketahui hak guru: 
1. Penghasilan kebutuhan hidup dan 

kesejahteraan sosial. 
2. Promosi dan penghargaan. 
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3. Perlindungan melaksanakan tugas. 
4. Kesempatan meningkatkan 

kompetensinya. 
5. Memanfaatkan sarana dan 

prasarana. 
6. Kebebasan penilaian dan penentuan 

kelulusan, penghargaan dan lain-lain. 
7. Rasa aman dan jaminan 

keselamatan. 
8. Kebebasan berserikat dalam 

organisasi profesi. 
9. Kesempatan berperan dalam 

kebijakan pendidikan. 
10. Kesempatan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi. 
11. Pelatihan dan pengembangan 

profesi.  

Dalam melaksanakan tugas dan 
mengembangkan profesinya yang berat 
itu guru  harus mendapat perlindungan 
hukum beserta implementasinya dalam 
kehidupan sehari-hari agar dapat 
melaksanakan dengan aman dan nyaman 
mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Tanpa perlindungan dari pemerintah, 
masyarakat luas tak mungkin berhasil 
dengan baik. 

Penulis melihat akhir-akhir ini 
pada tahun 2015/2016 media massa dan 
elektronik dihiasi oleh berita yang 
berkaitan dengan tindak kekerasan yang 
berhubungan dengan sekolah. Baik oleh 
guru terhadap peserta didik, peserta didik  
terhadap guru, orang tua peserta didik 
dengan guru. 

Wakil Ketua DPR Komisi X Sutan 
Adil Hendra menyampaikan duka yang 
mendalam atas meninggalnya seorang 
guru bernama Tatang Wiguna, seorang 
guru SMP dan SMA Yas Bandung, Jawa 

Barat beberapa waktu lalu, menurutnya 
ini adalah kejadian yang tak dapat 
ditolerir. Tatang diketahui tewas 
dikeroyok sejumlah orang di jalan AH 
Nasution bandung, Senin 22/8-2016 
dengan luka tusukan benda tajam 
ditubuhnya oleh orang yang tak dikenal. 
Korban sempat dilarikan ke RS Santo 
Yusuf untuk diberikan pertolongan namun 
jiwanya tak dapat diselamatkan.Seorang 
guru yang niatnya luar biasa mendidik 
murid, malah mengalami penusukan dari 
pelaku yang tak bertanggung 
jawab.Tanpa ada guru tak mungkin 
negara mengalami kemajuan seperti ini. 

Masih terngiang-ngiang peristiwa 
bulan Februari, guru SMP Raden 
Rakhmat Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 
bernama Samsudi hanya karena 
mencubit anak asuhnya yang tidak mau 
melaksanakan solat dhuha berakhir di 
meja hijau.Bulan April lalu seorang guru 
bernama Inho Loe guru SD Santo 
Antonius Matraman Jakarta Timur 
dilaporkan ke polisi oleh orang tua 
peserta didik yang tidak terima anaknya 
ditegur guru dengan cubitan, karena tidak 
memperhatikan pelajaran. Mei 2016 guru 
SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan 
Barat bernama Jamila  yang berstatus 
guru honorer, melaporkan ke polisi 
karena dianiaya orang tua peserta didik. 
Jamila melakukan pemotongan rambut 
peserta didik yang tidak mau masuk 
sekolah, akibatnya orang tua peserta 
didik tidak terima dan memotong rambut 
guru tersebut.Paling fenomenal terjadi 10 
Agustus 2016, Drs. Muhamad Dasrul, 
guru mata pelajaran arsitektur di SMK 
Negri 2 Makasar dikeroyok, dipukuli orang 
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tua peserta didik besrta anaknya, karena 
guru menegur peserta didik yang tidak 
membawa tugas dari guru dan  peralatan 
sekolah.Sehingga sang guru harus 
dilarikan ke RS dan menginap sekitar 8 
hari.Sedang orang tua peserta didik 
bersama anaknya melabrak ke kelas 
tanpa lapor kepada guru piket atau guru 
jaga. 

Hal itu terjadi karena peserta didik  
melaporkan kepada orang tuanya atas 
peristiwa itu dan orang tua peserta didik 
secara emosional langsung kesekolah  
bersama anak setelah ketemu 
mengeroyok gurunya hingga berdarah- 
darah   

Akibat pemukulan itu 
Drs.Muhamad Dasrul menjalani operasi di 
bagian hidung, dan orang tua yang 
melakukan penganiayaan itu harus 
berurusan dengan polisi serta berbuntut 
panjang dengan alat penegak 
hukum.Orang tua peserta didik harus 
menyelesaikan kewajibannya dengan 
kepolisian serta menurut KUHP diancam 
penjara 7 tahun sedang anaknya yang 
dibawah umur harus mendapatkan sanksi 
dari sekolah dan pendidikan sesuai 
aturan yang berlaku. 

Sedangkan para peserta didik 
yang berjumlah 700 orang melakukan 
demonstrasi ke kepolisian. Yaitu Polsek 
Tamalatemenuntut agar pemerintah dan 
yang berwenang menyelesaikan peristiwa 
pengeroyokan oleh orang tua peserta 
didik dengan anaknya yang telah 
melanggar hukum, dan agar pengadilan 
menghukum orang tua peserta didik dan 
anaknya sesuai aturan yang berlaku 
.Para artis juga mengecam tindakan main 

hakim sendiri yang dilakukan oleh orang 
tua beserta anaknya itu, demikian juga 
sebagian anggota DPR juga ikut 
mengecam tindakan orang tua dan anak 
yang mengeroyok gurunya yang sedang 
melaksanakan tugas itu.Apapun 
masalahnya kekerasan yang dilakukan 
orang tua peserta didik beserta anaknya 
itu adalah melawan hukum. Sementara itu 
atas nama Pengurus PGRI Unifah Rosydi 
menilai kriminalisasi terhadap guru 
merupakan pelecehan terhadap profesi 
guru. Maka peristiwa seperti itu jelas tidak 
bisa ditorerir.Maka PGRI menuntut agar 
dibuat Undang-Undang perlindungan 
guru. 

Atas maraknya kasus kekerasan 
yang akhir-akhir ini dialami oleh 
guru.Memotivasi (PGRI) Persatuan Guru 
Republik Indonesia, pemerintah melalui 
Kandikbud agar segera menyusun 
Undang-Undang Perlindungan 
Guru.Keberadaan Undang-Undang itu 
dinilai sangat penting untuk memberikan 
perlindungan dan rasa aman bagi guru 
agar mereka bisa fokus dalam mengajar. 
Sambil menunggu Undang-Undang 
perlindungan guru sebaiknya pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah  dulu 
biar lebih cepat terealisir. 

Peristiwa - peristiwa 
penganiayaan terhadap guru yang 
sedang melaksanakan tugas negara, 
mendidik anak bangsa serta berusaha 
meningkatkan kecerdasan bangsa 
menjadi kurang maksimal akibat 
perbuatan oknum orang tua peserta didik 
yang kurang bertanggung jawab. 

Peraturan perundangan yang 
melindungi guru sebagai pendidik 
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profesional belum memadahi, baru ada 
seperti : 
1. Dalam UU SISDIKNAS pasal 7 (2). 

Menegaskan Orang tua dari anak 
wajib belajar, berkewajiban 
memberikan pendidikan dasar kepada 
anaknya. Sehingga perbuatan 
penganiayaan terhadap guru jelas 
bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 
itu, seharusnya orang tua memberi 
contoh teladan kepada anaknya yang 
masih sekolah di SMK. Selain itu 
tanggung jawab pendidikan 
menyangkut pemerintah, masyarakat 
dan orang tua 

sehingga orang harus ikut 
bertanggung jawab terhadap sikap 
dan perilaku anaknya. 

Demikian juga dalam pasal 6 
(2) tertuang kalimat setiap 
warganegara bertanggung jawab 
terhadap keberlangsungan 
penyelenggaraan pendidikan. Dari 
kalimat itu tersirat arti perbuatan-
perbuatan itu akan berpengaruh 
terhadap keberlangsungan 
penyelenggaraan pendidikan. Misal 
dalam kasus Drs Muhamad dasrul di 
Makasar itu menyebabkan tak dapat 
melakukan tugas selama sekitar 8 
hari, berarti tugas yang diemban Drs 
Muhammad Dasrul tidak berjalan 
normal dan penyelenggaraan 
pendidikan disekolah menjadi 
terganggu. 

2. Undang-Undang N0. 14 Tahun 2005, 
dalam pasal 35 menyatakan dalam: 

Ayat (1). Pemerintah, 
pemerintah daerah, masyarakat, 
organisasi profesi, dan/ atau satuan 

pendidikanwajib memberikan 
perlindungan terhadap guru dalam 
pelaksanaan tugas 

Ayat (2). Perlindungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
meliputi perlindungan hukum, profesi 
dan keselamatan dan kesehatan kerja 

Ayat (3). Perlindungan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
mencakup perlindungan hukum 
terhadap tindak kekerasan, ancaman, 
perlakuan diskriminatif, intimidasi, 
atau perlakuan tidak adil dari pihak 
peserta didik, orang tua peserta didik, 
masyarakat, birokrasi atau pihak lain 

Ayat (4). Perlindungan profesi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
mencakup perlindungan terhadap 
pemutusan hubungan kerja yang tidak 
sesuai dengan peraturan 
perundangan, pemberian imbalan 
yang tidak wajar, pdalam 
menyampaikan pandangan, 
pelecehan terhadap profesi, dan 
pembatasan/pelarangan lain yang 
dapat menghambat guru dalam 
melaksanakan tugas 

Ayat (5). Perlindungan 
keselamatan dan kesehatan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 
mencakup perlindungan terhadap 
resiko gangguan keamanan kerja, 
kecelakaan kerja, kebakaran pada 
waktu kerja, bencana alam, kesehatan 
lingkungan kerja dan /resiko lain.  

3. Peraturan pemerintah  No.74 tahun 
2008 tentang guru, telah mengatur 
perlindungan guru dalam 
melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 
39 Ayat (1). Menegaskan bahwa guru 
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memiliki kebebasan memberikan 
sanksi kepada peserta didiknya yang 
melanggar norma agama,  norma 
kesusilaan, norma kesopanan, serta 
peraturan  tertulis maupun yang tidak 
tertulis yang ditetapkan guru, dewan 
guru dan masyarakat luas serta 
satuan pendidikan dan peraturan 
perundangan dalam proses 
pembelajaran yang dibawah 
kewenangannya. 

Dalam ayat (2) nya 
menjelaskan sanksidapat berupa 
teguran dan atau/peringatan baik lisan 
maupun tulisan, serta hukuman yang 
bersifat mendidik sesuai kaidah 
pendidikan, kode etik, dan peraturan 
perundangan. 

4. Pasal 40 Ayat (10). Dalampasal itu 
menegaskan guru berhak mendapat 
perlindungan dalam melaksanakan 
tugas berbentuk rasa aman dan 
jaminan keselamatan, dari 
pemerintah, pemerintah daerah, 
satuan pendidikan, organisasi profesi 
guru, dan keselamatan kerja. 

5. Pasal 41 menjelaskan guru berhak 
mendapatkan perlindungan hukum 
dari tindakan kekerasan, ancaman, 
perlakuan diskriminatif , intimidasi,  
atau perlakuan tidak adil dari pihak 
peserta didik, masyarakat, birokrasi 
atau pihak lain. 

6. Selain itu sudah ada nota 
kesepahaman tentang perlindungan 
hukum profesi guru antara Kapolri dan 
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI 
pada tahu 2012yang memuat pihak 
Kepolisian Negara memberikan 
perlindungan hukum kepada guru 

terhadap tindakan kekerasan, 
ancaman, intimidasi dari pihak peserta 
didik, orang tua, dan pihak lain. Yang 
tertuang dalam nota kesepahaman 
N0. B/3/1/2012dan N0. 
100/UM/PB/XX/2012 

7. Disamping itu polisi juga memberikan 
perlindungan terhadap pelecehan 
profesi guru dan tenaga kependidikan 
serta memberi perlindungan terhadap 
keamanan kerja mereka. Apakah 
dalam proses belajar mengajar atau 
bersifat personal, jika bersifat dalam 
proses belajar mengajar akan dilalui 
mediasi 

8. Saat ini juga telah ada surat keputusan 
dari Mahkamah Agung, bahwa upaya 
pendisiplinan yang dilakukan guru 
terhadap murid dalam konteks belajar 
mengajar tidak bisa dipidanakan. 

Dari berbagai ketentuan yang 
dimuat diatas sebenarnya sudah jelas 
ketentuan yuridis formalmengenai 
perlindungan terhadap profesi guru, maka 
perlu ditaati dan dilaksanakanoleh semua 
pihak yang terkait baik oleh peserta didik 
, orang tua dan masyarakat luas, 
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. 
Walaupun peraturan sudah ada namun 
implementasi masih sangat kurang serta 
UU perlindungan terhadap guru belum 
ada. Maka semua pihak harus 
memahami, menyadari bahwa apa yang 
dilakukan guru seperti diatas semata-
mata melaksanakan tugas mulia 
menciptakan tujuan negara kecerdasan 
bangsa seperti tuntutan Pembukaan UUD 
1945. 

Selain itu guru juga melaksanakan 
tugas pokok guru sebagai pendidik 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 
114 

profesional. Jikaseluruh  warganegara 
menyadari tugas guru dalam mendidik 
putra putri bangsa agar menjadi 
warganegara yang baik pasti semua akan 
mendukung dan perlindungan guru akan 
terwujud. Sehingga profesi guru terhindar 
dari kriminalisasi  atau kekerasan 
terhadap guru. 

Semua menyadari bahwa untuk 
menyiapkan generasi yang cerdas, 
ungggul, kompetitif, dan berkarakter 
kuncinya terletak pada guru. Semoga 
guru dapat melaksanakan tugas  dengan 
merdeka dan mampu berkarya maksimal 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
di Indonesia 

Jalan keluar bagi guru : 
Agar guru menggunakan teknik 

baru yang jauh dari kekerasan, dalam 
mendidik siswa disekolah, mencubit, 
memukul merupakan teknik lama dalam 
mendisiplinkan anak dan itu tak relevan 
lagi diterapkan. Masih banyak cara yang 
lebih efektif selain hukuman fisik untuk 
membuat jera anak didik. Teknik fisik 
merupakan campuran antar 
mendisiplinkan anak dengan 
menyalurkan emosi. 

Seluruh pihak agar untuk tidak 
serta merta membawa kasus dugaan 
kekerasan guru keranah pidana demikian 
juga kekerasan anak terhadap guru, ini 
peristiwa pendidikan bukan peristiwa 
hukum. 

Pemerintah bersama DPR 
segera membuat UU Perlindungan guru 
paling tidak segera mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah agar lebih cepat 
terealisir, karena sangat mendesak. 

 

SIMPULAN  

Akhir akhir ini marak diberitakan 
dalam berbagai media tentang 
penganiayaan atau kekerasan terhadap 
guru, guru yang tugasnya sangat mulia 
dalam usaha mencerdaskan kehidupan 
bangsa dianiaya oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab, maka perlu 
ditingkatkan upaya melindungi guru oleh 
yang berwenang. 

Masyarakat dan keluarga 
seharusnya menghormati dan 
mendukung upaya guru untuk 
mendisiplinkan peserta didik, serta 
membantu upaya mendidik anak-anaknya 
dirumah dan dilingkungan masyarakat 
sehingga terjadi kesinergian dalam 
mendidik anak, bukan laporan anak 
langsung diterima dan dibela, karena 
kemungkinan guru disekolah berupaya 
mendisiplinkan anak atau peserta 
didiknya. 

Aparat penegak hukum jika 
mendapat laporan dari oknum 
masyarakat harus selektif apakah 
tindakan guru terhadap peserta didiknya 
dalam upaya mendidik/mendisiplinkan 
peserta didik atau perkara pidana. 
Memang perlindungan terhadap guru 
aturannya sudah ada namun dirasa masih 
kurang terperinci dan implementasinya 
dirasa masih kurang 

Pemerintah agar secepat mungkin 
membuat aturan Undang-Undang yang 
mengatur perlindungan terhadap guru, 
jika dipandang memakan waktu lama 
agar mengeluarkan peraturan pemerintah  
yang tidak terlalu bertele-tele 
prosedurnya karena hanya dibuat oleh 
pemerintah saja. Memang sudah ada 
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perlindungan terhadap guru namun belum 
berujud Undang-Undang, karena jika 
berujud Undang-Undang akan lebih kuat 
kedudukan hukumnya dan pasti akan 
lebih mendalam isinya karena dibuat oleh 
DPR beserta Presiden. Sehingga 
tindakan kekerasan terhadap guru akan 
lebih dapat dikurangi. Disamping itu, guru 
juga harus lebih berhati-hati dalam 
memilih metode mengajar dan memberi 
hukuman kepada peserta didik, jangan 
sampai berakibat merugikan diri-
sendiri.Karena masih banyak jenis 
hukuman yang cocok dan metode yang 
lebih cocok untuk peserta didik. 
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ABSTRAK 

Salah satu tugas robot adalah membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang 
berbahaya seperti memadamkan kebakaran. Pengembangan sistem cerdas pada robot 
pemadam api sampai saat ini masih terbatas pada kontrol robot dalam navigasi robot untuk 
menyusuri dinding. Sistem cerdas sebagai kendali robot dalam menemukan titik api belum  
dikembangkan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan robot cerdas pemadam api yang 
mampu mencari sumber api secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancang 
bangun dan mengetahui unjuk kerja Robot Beroda Pemadam Api dengan Pengolahan 
Sensor Api Berbasis Fuzzy Logic. Robot menggunakan mikrokontroler ATmega128 sebagai 
kendali utama, sensor api photodioda sebagai sensor api dan dua buah motor DC sebagai 
aktuator penggerak roda. Robot ini didukung sistem cerdas logika fuzzy. Hasil penelitian 
menunjukkan robot mampu dengan cepat menemukan sumber api dan memadamkannya 
dengan rata-rata waktu 10,52 detik. Robot yang dibekali sistem cerdas logika fuzzy ini 
memiliki keunggulan dalam aspek kecepatan sebesar 5,05 detik, respon lebih cepat 0,64 
detik dan ketepatan sebesar 90% dalam menemukan titik api jika dibandingkan dengan 
robot yang tidak dibekali sistem cerdas logika fuzzy.  
Kata Kunci: Robot Pemadam Api, Sensor Api, Fuzzy  Logic 

ABSTRACT 

Robot is useful to assist humans on doing a dangerous task for example fire fighting. 

Development of intelligent fire-fighting robot limited for navigation robot when following wall. 

Intelegent control used for find the fire source has not developed. Therefore it is necessary 

to develop intelligent fire-fighting robot that can find the fire source quickly. This study aims 

to make intelligent fire-fighting robot with flame sensor processing based on fuzzy logic. 
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Robot uses a microcontroller ATmega128 as a controller, photodiode fire sensor as flame 

sensor and 2 DC motor as actuator for movement. Robot supported by fuzzy logic-intelegent 

control.From the testing that has been done, intelligent fire fighting robot can find the fire 

source and able to extinguish the fire for average-time of 10,52 second. The fire fighting 

robot that supported by fuzzy logic-intelegent system is better and smarter than robot without 

fuzzy logic-intelegent system. It is 5,05 second faster than other one. It has fast respon about 

0,64 second than other robot. It has 90% accuracy for finding the fire source. 

Keywords: Fire Fighting Robot, Flame Sensor, Fuzzy Logic 
 

PENDAHULUAN 

Teknologi robot telah dikembangkan 
di berbagai negara. Setiap robot 
mempunyai fungsinya masing-masing. 
Salah satu fungsi robot adalah untuk 
membantu manusia dalam melakukan 
pekerjaan yang membutuhkan ketelitian 
tinggi, membutuhkan tenaga besar, 
pekerjaan yang berulang  dan pekerjaan 
yang beresiko tinggi atau berbahaya. 
Salah satu pekerjaan manusia yang 
beresiko tinggi yang dapat dilakukan oleh 
robot adalah memadamkan kebakaran. 
Pekerjaan pemadam kebakaran 
membutuhkan reaksi yang cepat karena 
masalah kebakaran dapat dikurangi 
apabila sumber api dapat ditemukan dan 
dipadamkan dalam waktu yang singkat.  

Robot Pemadam Api adalah robot 
cerdas yang berjalan mencari target (titik 
api) pada suatu arena/track yang 
mensimulasi ruangan dalam sebuah 
bangunan. Robot Pemadam Api 
dikendalikan oleh sebuah piranti kontrol 
yang telah diprogram untuk 
menyelesaikan misinya. 

Rancang bangun robot pemadam 
api dan sistem cerdas yang digunakan 
telah dijadikan kompetisi dan telah 
banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelummnya. Suatu penelitian terakit 
telah merancang robot cerdas pemadam 
api berbasis mikrokontroler ATmega128 
dan menggunakan algoritma wall 

following yaitu penyusuran dinding untuk 
mencari titik api. Pada penelitian tersebut 
robot dapat mendeteksi sumber api 
berupa lilin dengan catatan waktu tempuh 
rata-rata 38,6 detik [1]. 

Pada penelitian ini dibuat rancang 
bangun robot cerdas pemadam api 
menggunakan mikrokontroler 
ATmega128 sebagai pengendalinya dan 
menggunakan sistem cerdas Logika 
Fuzzy untuk menemukan titik api. 
Penelitian ini juga merupakan 
pengembangan dari penelitian 
sebelumnya mengenai implementasi 
fuzzy logic pada robot pemadam api [2] 
dan penelitian mengenai penerapan 
Logika Fuzzy untuk sistem navigasi robot 
pemadam api [3].  

Saat ini penerapan sistem cerdas 
logika fuzzy pada robot pemadam api 
masih terbatas untuk sistem navigasi. 
Sistem navigasi ini mengatur jalannya 
robot seperti menentukan jalan terjauh, 
kecepatan laju robot, serta dapat 
menghindari rintangan yang berdiri di 
depan atau di samping robot. Penerapan 
logika fuzzy untuk menemukan titik api 
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secara cepat masih sangat  jarang 
dijumpai. Sehingga perlu dikembangkan 
sebuah Robot Pemadam Api yang 
dikendalikan oleh sistem cerdas logika 
fuzzy dalam menemukan titik api dan 
memaksimalkan kinerja sensor api. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat rancang bangun dan 
mengetahui unjuk kerja Robot Beroda 
Pemadam Api dengan Pengolahan 
Sensor Api Berbasis Fuzzy Logic.  

 
METODE 

Metode yang dilakukan dalam penelitian 
ini terdiri dari beberapa tahap yaitu studi 
literatur, perancangan sistem, pembuatan 
dan pengujian, dan analisis. 

A. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan 
mencari informasi dan referensi dari 
berbagai sumber yang berhubungan 
dengan robotika dan implementasinya. 

B. Perancangan Sistem 

Perancangan Sistem terdiri dari 
perancangan mekanik robot, 
perancangan elektronik dan perancangan 
software. 

1. Perancangan Mekanik 
Mekanik robot berupa badan 

mekanik robot untuk meletakkan 
sensor-sensor, rangkaian 
elektronik, baterai, penggerak 
utama (roda) dan kipas pemadam 
api. Perancangan mekanik 
diperlukan  tingkat ketelitian yang 
sangat tinggi agar robot dapat 
menampilkan performa yang 

terbaik tanpa terganggu masalah 
yang disebabkan oleh mekanik. 
 

 
Gambar 2. Rancangan Mekanik 

 
2. Perancangan Elektronik 

Perancangan elektronik 
merupahan tahapan perancangan 
rangkaian-rangkaian yang 
dibutuhkan. Rangkaian yang 
diperlukan antara lain: rangkaian 
catu daya, sistem minimum 
ATmega128, driver motor, driver 
LCD dan driver sensor api 
photodioda. 

3. Perancangan Software  
Perancangan perangkat lunak 

merupakan langkah yang paling 
menentukan dalam proses 
pembuatan sebuah robot cerdas 
ini. Perancangan perangkat lunak 
menggunakan bantuan software 
CodeVision AVR V2.05 dengan 
bahasa pemrograman  yang 
digunakan adalah bahasa C. 
Program yang telah dibuat 
kemudian dicompile sehingga akan 
diperoleh file dengan ekstensi 
*.hex. File inilah yang akan 
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didownload ke mikrokontroler 
ATmega128.   

 
Program yang dibuat juga berisi 

sistem cerdas logika fuzzy untuk 
mengolah data pembacaan sensor 
api agar robot mampu menemukan 
titik api dengan cepat. 
 

 
Gambar 3. Flowchart keseluruhan 
 

Sistem inferensi fuzzy yang 
digunakan dalam alat ini 
menggunakan metode Mamdani. 
Secara garis besar metode 
Mamdani dibagi menjadi tiga 
tahapan, yaitu fuzzyfikasi, basis 
aturan dan defuzzyfikasi 

a. Fuzzyfikasi 
Tahap fuzzyfikasi adalah tahap 

pembentukan fungsi keanggotaan. 
Fuzzyfikasi [4] dibagi menjadi 2 
kelompok, yaitu fuzzyfikasi error 
dan perubahan error. Fuzzyfikasi 
error akan dibagi dalam 3 buah 
fungsi keanggotan sedangkan 
fuzzyfikasi perubahan error akan 
dibagi dalam 3 buah fungsi 
keanggotaan.  

Nilai error diperoleh dari hasil 
pembacaan sensor api sedangkan 
nilai perubahan error diperoleh dari 
selisih error sekarang dengan error 
sebelumnya.  

 
Nilai Error = Setpoint – Nilai  

Pembacaan Sensor Api 
 
Perubahan Error = error sekarang 

– error sebelumnya 
 
Gambar 4 dan 5 menunjukkan 

fungsi keanggotaan error dan 
perubahan error. 

 
Gambar 4. Fuzzyfikasi Error 
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Gambar 5. Fuzzyfikasi Perubahan Error 
 
 

b. Basis Aturan 
Pada tahap ini tiap-tiap 

keluaran dari tahap fuzzyfikasi 
yang berupa derajat keanggotaan 
dan variabel linguistik baik dari 
error ataupun perubahan error 
akan digabung dengan 
menggunakan evaluasi rule. 

Dalam evaluasi rule terdapat 
aturan linguistik untuk menentukan 

aksi kontrol terhadap nilai masukan 
dari fuzzyfikasi. Langkah pertama 
adalah evaluasi hubungan atau 
derajat antecedent setiap aturan. 
Berikutnya dilakukan pencarian 
derajat kebenaran untuk setiap 
rule, dengan menggunakan 
hubungan “AND” atau nilai 
minimum. Setelah didapat derajat 
kebenaran untuk tiap aksi yang 
sama akan dicari nilai tertinggi. 
Metode ini dinamakan inference 
“MIN-MAX”  

 

Tabel 1. Basis Aturan  

Error/ 
D_Error 

DerrorNeg DerrorZero DerrorPos 

ErrorNeg Positive Big (R1) Positive Small (R2) Zero (R3) 

ErrorZero Positive Small (R4) Zero (R5) Negative Small (R6) 

ErrorPos Zero (R7) Negative Small (R8) Negative Big (R9) 

c. Defuzzyfikasi 
Hasil outputan dari tahap 

evaluasi rule akan digunakan 
sebagai rule yang paling benar dan 
akan dikalikan dengan nilai dari 
derajat keanggotaannya. Metode 
yang digunakan pada defuzzyfikazi 
adalah Center of Gravity (COG) 
atau centroid.  

hasil penjumlahan semua 
keluaran fungsi keanggotaan yang 
dikalikan dengan singleton dari 
masing-masing aksi. Dari hasil 
tersebut kemudian dicari rata-rata 
dengan total keluaran fuzzy. 

Sehingga hasil akhirnya adalah 
nilai tegas. Nilai akhir ini digunakan 
untuk merubah kecepatan motor 
kanan dan kiri sehingga diperoleh 
aksi robot berjalan mendekati titik 
api. 

C. Pembuatan dan Pengujian 

Tahap ini terdiri dari tahap pembuatan 
serta pengujian dan pengambilan data 
dari hasil perancangan robot. Tahap 
pembuatan robot dilakukan melalui: (1) 
pembuatan mekanik robot yang terdiri 
dari pembuatan badan robot, sistem 
penggerak roda, dan sistem pemadam 
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api, (2) pembuatan hardware robot yang 
terdiri dari pembuatan rangkaian sistem 
minimum mikrokontroler, interface 
perangkat input dan output (3) pembuatan 
software yaitu pembuatan pemrograman 
robot menggunakan bahasa C pada 
CodeVision AVR. Pengujian unjuk kerja 
robot dilakukan di arena lapangan yang 
berfungsi untuk mensimulasikan sebuah 
rumah dan perlengkapannya. 

D. Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis data 
hasil pengujian yang bertujuan untuk 
mengetahui hasil dan kesimpulan dari 
beberapa pengujian yang telah dilakukan. 
Dari analisis ini akan diketahui 
kekurangan dan kelebihan pada 
penerapan sensor, kontroler yang 
digunakan dan sistem cerdas logika fuzzy 
yang diterapkan 

 

HASIL 

Hasil penelitian meliputi hasil 
pengujian-pengujian fungsional bagian 
robot dan unjuk kerja secara keseluruhan 

A. Pengujian Sensor Jarak IR SHARP 

Pengujian dilakukan dengan 
mengunakan rangkaian sistem minimum  
dimana hasil pembacaan sensor IR 
SHARP GP2Y0A21 tersebut ditampilkan 
pada LCD 2x16. Dalam pengujian ini 
Sensor  IR SHARP GP2Y0A21 
dihadapkan tegak lurus pada suatu 
halangan berupa dinding berbahan kayu 
dengan permukaan halus pada jarak 
tertentu. Hasil pembacaannya akan 
dicocokkan dengan pengukuran 
sebenarnya menggunakan alat ukur. 

Tebel 2. Hasil Pengujian Sensor IR 
SHARP GP2Y0A21 
Tabel 2. Pengujian Jarak Pembacaan 

No 

Jarak 
Sebenarnya 

(cm) 

Jarak 
yang 

terukur 

(cm) 

Error % error 

1 10 10 0 0 

2 20 20 0 0 

3 30 30 0 0 

4 40 41 1 2,5 

5 50 51 1 2 

6 60 61 1 1,6 

7 70 72 2 2,8 

8 80 83 3 3,7 

9 90 97 7 7,2 

10 100 115 15 15,0 

 

Berdasarkan hasil pengujian dapat 
dilihat bahwa masih terdapat selisih atau 
error pembacaan jarak. Hal ini 
dikarenakan sensor IR SHARP 
GP2Y0A21 memiliki keterbatasan dalam 
pembacaan jarak pada rentang 10 s.d.80 
cm. 

B. Pengujian Sensor Api Photodioda 

Pengujian dilakukan dengan 
mengukur jarak dan sudut jangkauan 
pendeteksian sumber api. Posisi sumber 
api akan diubah-ubah sesuai tabel 
pengujian. Sumber api yang digunakan 
adalah lilin dengan tinggi berkisar 15 
hingga 20 cm. 
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Tabel 3. Pengujian Jarak Pembacaan 
Sensor Api Photodioda 

No 

Jarak 
sumber 

api  
(cm) 

Kemampuan Pembacaan 

Api 
Terdeteksi 

Api Tidak 
Terdeteksi 

1 10 √ - 
2 20 √ - 
3 30 √ - 
4 40 √ - 
5 50 √ - 
6 60 √ - 
7 70 √ - 
8 80 √ - 
9 90 √ - 

10 100 - √ 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
sensor api photodioda dapat mendeteksi 
adanya api terjauh pada jarak 90 cm.  

 Tabel 3. Pengujian Sudut Pembacaan 
Sensor Api Photodioda 

 

 Hasil menunjukkan sensor api 
photodioda dapat membaca sumber api 
dengan sudut pembacaan dari -90 s.d 90 
derajat. Jangkauan pembacaan sebesar 
180 derajat. 

 

C. Pengujian Unjuk Kerja Keseluruhan 

Pengujian unjuk kerja dilakukan untuk 
mengetahui kinerja seluruh bagian Robot 
sebagai sebuah sistem yang utuh Robot 
Pemadam api. Pengujian awal akan 
dilakukan untuk menguji kemampuan 
robot dalam menemukan sumber api dan 
memadamkannya. 

Tabel 4. Pengujian Kemampuan Robot 

Percobaan 

Letak sumber api 

Ruang 
1 

(detik) 

Ruang 
2 

(detik) 

Ruang 
3 

(detik) 

Ruang 
4 

(detik) 
1 4,5 9,5 12,2 17,2 

2 5,0 10,0 13,6 17,7 

3 4,7 9,3 14,8 17,7 

4 4,3 9,4 12,6 18,3 

5 4,1 9,4 12,8 17,2 

6 5,0 9,5 13,5 18,4 

7 5,8 9,0 13,6 17,2 

8 4,2 9,1 12,7 17,0 

9 4,3 9,5 14,0 18,1 

10 4,9 9,6 12,4 17,3 
Waktu  

rata-rata 
4,7 9,4 13,2 17,6 

Berdasarkan pengujian, robot 
menunjukkan kemampuan menemukan 
dan memadamkan api dengan rata-rata 
waktu yang cukup cepat. 

Selanjutnya akan dilakukan pengujian 
terhadap sistem cerdas logika fuzzy pada 
robot dalam mencari titik api. Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan robot 
yang dibuat dengan robot lain yang tidak 
menggunakan sistem cerdas logika fuzzy. 
Robot yang digunakan sebagai 
pembanding diusahakan mempunyai 
mekanik dan sensor yang tidak jauh 
berbeda. Sehingga akan diketahui 

No 
Sudut letak 
sumber api 

(derajat) 
Keterangan 

1 -105 Api tidak terdeteksi 
2 -90 Api terdeteksi 
3 -60 Api terdeteksi 
4 -30 Api terdeteksi 
5 0 Api terdeteksi 
6 30 Api terdeteksi 
7 60 Api terdeteksi 
8 90 Api terdeteksi 
9 105 Api tidak terdeteksi 

10 180 Api tidak terdeteksi 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 

 123 

keunggulan robot yang menggunakan 
sistem cerdas logika fuzzy.  

Pengujian tahap pertama bertujuan 
untuk mengetahui kecepatan masing-
masing robot dalam menemukan api dan 
memadamkannya. Pengujian dilakukan 
sebanyak 10 percobaan dengan letak 
sumber api acak. Letak sumber api akan 
dibuat sama untuk setiap percobaan. 
Hasil uji coba tahap pertama dapat dilihat 
pada tabel 4. 

Tabel 5. Pengujian Perbandingan 
Kecepatan Menemukan Api 

Percobaan 

Waktu pencarian api (detik) 

Robot Utama 
(dengan Logika 

Fuzzy) 

Robot 
Pembanding 
(tanpa Logika 

Fuzzy) 

1 10,0 17,9 

2 9,5 12,4 

3 4,3 6,3 

4 4,9 6,6 

5 12,9 23,6 

6 13,2 18,2 

7 18,2 21,8 

8 17,5 23,6 

9 9,8 18,4 

10 9,4 12,2 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
robot dengan sistem cerdas logika fuzzy 
secara rata-rata mampu lebih cepat 
dalam menemukan dan memadamkan 
api. 

Selanjutnya dilakukan pengujian tahap 
kedua yaitu untuk menguji ketepatan dan 
respon dalam menemukan titik api untuk 
masing-masing robot.  

Pengujian respon dilakukan dengan 
menghitung waktu saat robot mulai 
mendeteksi adanya api hingga robot 
menemukan titik api tersebut. Sedangkan 

uji ketepatan adalah menguji tingkat 
ketepatan robot saat mengidentifikasi titik 
api yang benar. Percobaan dilakukan 
sebanyak 10 kali dengan kondisi yang 
sama untuk setiap robot. Hasil pengujian 
dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 6. Pengujian Respon dan 
Ketepatan Robot 

Uji  

Respon (detik) Ketepatan  

Robot 
utama 

(dengan 
Logika 
Fuzzy) 

Robot 
pemba
nding 
(tanpa 
Logika 
Fuzzy) 

Robot 
utama 

(dengan 
Logika 
Fuzzy) 

Robot 
pemba
nding 
(tanpa 
Logika 
Fuzzy) 

1 0,6 1,3  Tepat Tepat 

2 0,7 1,2  Tepat 
Tidak 
tepat 

3 0,8  1,4 Tepat Tepat 
4 0,7  1,5 Tepat Tepat 
5 0,9  1,6 Tepat Tepat 

6 0,6  1,4 
Tidak 
tepat 

Tidak 
tepat 

7 0,7 1,2 Tepat Tepat 
8 0,9 1,4 Tepat Tepat 
9 0,8 1,5 Tepat Tepat 

10 0,7 1,3 Tepat 
Tidak 
tepat 

Rata-
rata 

waktu 
0,74  1,38  90% 70% 

Berdasarkan data pengujian seperti 
terlihat pada tabel 5, bisa diketahui bahwa 
Robot utama (dengan logika fuzzy)  
memiliki respon waktu 0,74 detik untuk 
menemukan titik api dengan ketepatan 
sebesar 90%. Sedangkan Robot 
pembanding (tanpa logika fuzzy)  memiliki 
respon waktu 1,38 detik untuk 
menemukan titik api dengan ketepatan 
sebesar 70%.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Rancang bangun Robot Beroda 
Pemadam Api dengan Pengolahan 
Sensor Api Berbasis Fuzzy Logic 
dibuat dengan beberapa tahapan yaitu 
perancangan mekanik robot, 
perancangan elektronik dan 
perancangan perangkat lunak. 

2. Hasil pengujian sensor IR SHARP 
GP2Y0A21 menunjukkan sensor 
memiliki tingkat kesalahan 
pembacaan sebesar 2,77 %. 

3. Hasil pengujian sensor api  photodiode 
menunjukkan sensor mampu 
mendeteksi api terjauh pada jarak 90 
cm dan mempunyai sudut pembacaan 
api berkisar antara -90 sampai dengan 
90 derajat. 

4. Hasil pengujian unjuk kerja 
menunjukkan robot mampu dengan 
cepat menemukan sumber api dan 
memadamkannya dengan rata-rata 
waktu 10,52 detik. Robot yang dibekali 
sistem cerdas logika fuzzy ini memiliki 
keunggulan dalam aspek kecepatan 
sebesar 5,05 detik, respon lebih cepat 
0,64 detik dan ketepatan sebesar 90% 
dalam menemukan titik api jika 

dibandingkan dengan robot yang tidak 
dibekali sistem cerdas logika fuzzy. 
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan akses dalam berbagai aspek 
kehidupan, khususnya pendidikan yang mengarah ke media pembelajaran. Dinamisnya kegiatan 
civitas akademik memberikan gambaran bahwa tingkat aksesbilitas, komunikasi dan rutinitas yang 
terus berkembang menjadi tolak ukur yang cukup jelas. Sajian media sebagai perantara sekaligus 
salah satu sumber belajar berguna untuk mendukung kegiatan kampus. Dukungan perangkat 
multimedia cukup mampu memberikan impact terhadap hasil dan harmonisasi tayangan media 
inovatif dan kreatif. Sarana edukasi melalui siaran televisi merupakan bagian pengembangan 
kehidupan kampus dan memudahkan literatur satu arah. Video merupakan salah satu sumber yang 
kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia. Elemen video motivation, compotition, information, camera 

angle dan continuity berperan menentukan produksi yang komprehensif.       
Kata kunci: multimedia, televisi, edukasi 
 

ABSTRACT 

Developments in information technology provides easy access in various aspects of life, 
especially education that leads to learning media. Dynamic academic community activity suggests 
that the level of accessibility, communication and routines continues is developing into a quite clear 
benchmark. Media as intermediary and one of useful learning resources is to support the activities 
of the campus. Multimedia devices support is capable enough to provide impact on results and 
harmonization of innovative and creative media impressions. Means of education through television 
broadcasts are part of campus life development and can make literature in one direction easier. Video 
is one rich and alive resource for multimedia applications. Video elements such as motivation, 
composition, information, camera angle and continuity play a role in determining a comprehensive 
production. 
Keywords: multimedia, television, education 

 

PENDAHULUAN 

 Pembelajaran media dan 
teknologi informasi merupakan salah 

satu pengenalan dan penerapan media 
belajar kepada mahasiswa. Sebagai 
salah satu bagian dalam pendidikan 
vokasi, Fakultas Teknik memiliki peran 
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strategis dari segi analisis, desain, isi, 
pemanfaatan dan pengembangan 
media. Penggunaan media tidak hanya 
dari kalangan masyarakat pendidikan 
tetapi dapat berasal dari masyakarat di 
sekitar kampus.  

Berbagai media berkembang di 
Indonesia, salah satu yang menjadi 
media favorit saat ini yaitu penyiaran 
seperti televisi. Hal ini disebabkan 
karena dunia audio visual lebih dinamis 
dan fleksibel. Selain itu, hampir seluruh 
masyarakat di Indonesia memiliki 
televisi. Sepuluh stasiun televisi swasta 
dan satu televisi lembaga penyiaran 
publik dengan jangkauan siaran nasional 
menawarkan program-program menarik 
secara cuma-cuma. 

Media-media berbasis teknologi 
sebagai penyalur informasi bermunculan 
baik sosial media, internet dan televisi. 
Berkembangnya media penyiaran 
seperti radio dan televisi memudahkan 
masyarakat menangkap serta mengolah 
informasi tersebut dengan cepat. Siaran 
televisi diadopasi, diolah sampai 
ditangkap end user sebagai satuan 
informasi bisa partial atau complete.  

Berbagai analisis dampak siaran 
televisi menunjukan adanya 
permasalahan yang cukup rumit. 
Kekerasan, seksualitas, dan berbagai 
tayangan di televisi yang jauh dari 
realitas sosial, dikritik oleh berbagai 
pihak karena dianggap menjadi 
penyebab berbagai kemerosotan moral 
dan kemanusiaan. Perilaku kekerasan, 
hedonisme, konsumerisme, dan 
hilangnya insting kemanusiaan tumbuh 
dan bekembang. Itu merupakan cermin 

perubahan nilai yang mulai bergeser. 
Media menyuguhkan nilai-nilai dan 
penilaian normatif yang dibaurkan 
dengan berita dan hiburan.  

Kemunculan televisi komunitas 
di Indonesia tidak terlepas dari proses 
kritik terhadap keberadaan berbagai 
televisi di Indonesia itu sendiri, dimana 
stasiun televisi sebagai media massif 
yang efektif ternyata tidak mencerahkan 
kehidupan masyarakat.  

TV Kampus merupakan suatu 
produk dari televisi komunitas berbasis 
perguruan tinggi. Banyaknya ragam 
program acara di televisi komersial, 
bermunculan ide untuk mengembangkan 
TV Kampus agar berperan dalam 
memberikan alternatif tayangan televisi 
edukatif bagi kehidupan kampus dan 
masyarakat sekitar. Dalam proses 
pengembangan multidisiplin ilmu, TV 
Kampus masih sebatas bidang keahlian 
tertentu guna menyiapkan konten dan 
liputan. 

Penulisan artikel ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran awal 
proses pembelajaran mahasiswa me-
lalui: (1) Peran pengembangan media 
konten TV Kampus FT UNY sebagai 
sarana edukasi civitas akademik maha-
siswa; (2) Daya guna konten TV Kampus 
FT UNY sebagai sarana informasi civitas 
akademik mahasiswa FT. 

 
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH 

Untuk menjawab permasalahan 
tersebut meski dipahami tentang 
multimedia communication dan 
komponen pendukung. Penggunaan 
media (televisi, radio, cetak dan internet) 
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guna mengkomunikasikan material 
pendidikan, publikasi, berita, periklanan, 
publikasi, dan hiburan. Penyampaian 
informasi akan menjadi lebih menarik 
dan mempermudah pengguna 
mendapatkan informasi tersebut. 

 
Pra Produksi 

Pra Produksi sebuah program 
acara berawal dari sebuah ide atau 
gagasan baik perseorangan atau 
teamwork, yang diteruskan dengan 
proses brainstorming. Kemudian 
dilakukan adaptasi agar didapatkan 
sebuah program yang terstruktur dan 
rapi, biasanya sudah berupa naskah 
cerita (skenario) untuk drama, rundown 
program acara non-drama dan news.  
 

Produksi 

Memvisualisasikan konsep 
naskah atau rundown acara agar dapat 
dinikmati pemirsa, dimana pada tahap ini 
sudah melibatkan bagian teknis. Dengan 
memberikan suasana visual maka 
peralatan (equipment) dan operator 
mendukung program dengan cermat. 
Opersionalisasi dikenal dengan istilah 
production service. 

Dengan editing penyajian suatu 
cerita dari penyuntingan gambar kepada 
audiens lebih jelas. Elemen dasar yang 
perlu diperhatikan dalam editing: 

a. Motivation  

Alasan atau motivasi yang kuat untuk 
memasukkan gambar/video ke scene 
editingnya. Motivasi memberikan transisi 
dan berapa durasi yang diinginkan untuk 
setiap klip hasil editing. 
b. Information 

Gambar atau video yang diambil memiliki 
informasi atau pesan. Masing-masing 
shot akan dipilih oleh editor dan idealnya 
shot tersebut akan menyuguhkan 
suguhan visual informatif. 
c. Composition 

Pengaturan letak objek dalam sebuah 
frame ketika kameraman mengambil 
gambar di lokasi. Contoh komposisi 
video: Extreme Long Shot, Long Shot, 

Medium Shot, dan Close Up. 
d. Sound 

Membangun suasana dan emosi yang 
menjadi suatu daya tarik. Dapat 
digunakan mendukung emosi penonton 
dalam pergantian scene. 
e. Camera angle 

Elemen paling penting dalam editing, 
pada prinsipnya saat perpindahan shot 
yang satu dengan yang lain harusnya 
berbeda angle, menghindari jumping. 
f. Continuity 

Kesinambungan antar shot dengan shot 
baru memberikan kesan suasana dan 
emosi audiens. 

Pemilihan software editing 
berdasarkan kriteria seperti berikut: 
a. Software yang kita gunakan 

mempunyai editing tools yang 
lengkap, sehingga memudahkan kita 
dalam berkreatif. 

b. Memiliki pilihan export video untuk 
menyimpan file/video dengan 
berbagai format. 

c. Memiliki efek yang lengkap. Fitur ini 
berfungsi untuk “memperhalus” 
pergantian gambar satu ke yang 
lainnya, sehingga gambar terlihat 
tidak melompat secara kasar. 
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d. Menyediakan layanan Help & Support 
guna membantu pengguna jika 
terdapat kesulitan untuk memakai 
software. 

Pasca Produksi 

Pada tahap pasca produksi merupakan 
hasil dari semua kegiatan yang telah 
diproduksi. Dilakukan evaluasi sebagai 
tahapan akhir dari keseluruhan produksi 
dan penayangan program. Pasca 
produksi lebih berorientasi untuk 
produksi program-program acara yang 
bersifat tidak langsung (recording), 
karena untuk siaran langsung biasanya 
di direct pada panel switcher oleh 
Program Director (PD) untuk kemudian di 
transmisikan secara langsung (live). 

 

SIMPULAN 

Proses pengembangan TV kampus 
merupakan bentuk nyata kegiatan yang 
include terhadap mata kuliah sekaligus 
kegiatan ekstra bagi mahasiswa. 
Pengetahuan dasar tentang operasional 
kamera, pengelolaan produksi, editing 
sampai dengan pasca produksi 
merupakan kerja nyata bagi civitas 
akademik mengenal lebih dekat tentang 
broadcasting. Pra produksi dimulai dari 

penyusunan teamwork, brainstorming, 
naskah sampai rundownnya. Produksi 
melibatkan kemampuan teknis 
penggunaan kamera dan operasional 
peralatan pendukung lainnya. Tahap 
akhir pasca produksi evaluasi terhadap 
tayangan recording, tayangan live 
dikerjakan dengan tim (switcher, 
program director, floor director, 
cameramen, dan sound recorder). 
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ABSTRAK 
Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah 1) Mengetahui proses pembuatan tempat 

sampah cerdas dengan smart management system berbasis internet of things (IoT). 2) Merancang 
tempat sampah cerdas dengan smart management system berbasis internet of things (IoT). Metode 
penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan metode research and development 
dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery 
and Evaluations). Hasil diharapkan dari program ini adalah terciptanya tempat sampah cerdas 
dengan smart management system berbasis internet of things (IoT) dan dapat dijadikan artikel ilmiah 
atau jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tempat Sampah Cerdas 
bermanfaat dalam memisahkan jenis sampah logam dan non-logam. 2) Fitur Smart Management 
System sangat membantu petugas sampah dan masyarakat dalam mengelola dan menganalisa 
sampah. 3) Tempat sampah cerdas dapat diterapkan di berbagai tempat dan situasi. 4) Tempat 
sampah cerdas dapat menjadi solusi untuk permasalahan sampah yaitu untuk mengurangi jumlah 
sampah, mempermudah daur ulang, mempermudah masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai 
sumber daya. 
Kata kunci: Kata kunci : Tempat Sampah, Internet Of Things (IOT), Daur Ulang, Smart Management 
System. 
 

ABSTRACT 
The goal in this program are 1) Knowing the process of making smart trash can with a smart 

management system based on internet of things (IOT). 2) Designing smart trash can with a smart 
management system based on internet of things (IOT). The method used in this activity using the 
method of research and development with a model ADDIE (Analysis, Design, Development or 
Production, Implementation or Delivery and Evaluations). The results expected from this program is 
the creation of a trash can with a smart intelligent management system based on internet of things 
(IOT) and can be used as scientific articles or accredited journals and international journals. Based 
on the research that has been done, the author can draw the following conclusion. 1) Smart Trash 
helpful in separating the types of waste metals and non-metals. 2) Smart Features Management 
System is very helpful attendant trash and communities in managing and analyzing trash. 3) Place 
the smart bins can be applied in different places and situations. 4) Place the smart bins can be a 
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solution to the waste problem is to reduce the amount of garbage, facilitate recycling, making it easier 
for people to waste as a resource. 
Keyword: Trash, Internet Of Things (IOT), Recycling, Smart Management System. 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara 
dengan penduduk terbanyak keempat di 
dunia, dengan total penduduk sebanyak 
250 juta di tahun 2015. Dengan jumlah 
penduduk sebanyak itu, data yang 
dihimpun dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
diperkirakan akan dihasilkan sampah 
sebanyak 175.000 ton/hari atau 64 juta 
ton pertahun. Dengan jumlah sampah 
yang sebesar itu menurut Ditjen 
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (PSLB3), 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Ir Sudirman MM, 
pengelolaan tidak bisa hanya dibuang ke 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tapi 
harus ada upaya pengurangan dan 
penanganan sampah yang berwawasan 
lingkungan. Upaya pengurangan 
dilakukan dengan pembatasan timbunan 
sampah, pendaurulangan sampah dan 
pemanfaatan kembali sampah. 

Sampah plastik merupakan 
komposisi jenis sampah terbesar kedua 
(14%) setelah sampah organik (60%). 
Dengan demikian potensi timbulan 
sampah plastik sebesar 8.960.000 
ton/tahun menjadi potensi besar untuk 
bahan baku industri daur ulang dan 
industri kreatif. Data KLHK menyebutkan 
kebutuhan dalam negeri akan bahan baku 
industri plastik daur ulang sebesar 789 
ribu ton/tahun. Jika sampah plasstik 
terkelola dengan baik, Indonesia tidak 

memerlukan impor bahkan mendorong 
pertumbuhan industri daur ulang biji 
plastik. 

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc 
menegaskan “Sesuai amanat Undang-
Undang No. 18 tahun 2008 tentang 
pengelolaan sampah, paradigma 
pengelolaan sampah harus dirubah dari 
kumpul-angkut-buang menjadi 
pengurangan di sumber dan daur ulang 
sumberdaya. Pendekatan end of pipe 
diganti dengan prinsip 3R (reduce, reuse, 

recycle), tanggung jawab produsen atau 
extended producer responsiblity (EPR), 
daur ulang material (material recovery), 
daur ulang energi (energy recovery), 
pemanfaatan sampah (waste utilisation), 
dan pemrosesan akhir sampah di TPA 
berwawasan lingkungan. Prinsip tersebut 
dilaksanakan dari hulu saat barang belum 
dimanfaatkan, sampai hilir saat barang 
dan kemasan mencapai akhir masa 
gunanya sehingga mampu meningkatkan 
kesehatan masyarakat serta menjadikan 
sampah sebagai sumber daya bagi 
kesejahteraan masyarakat.” 

Melihat peluang dan permasalahan 
tersebut, UNY sebagai kampus yang 
memiliki slogan green and clean campus 

harus menjadi pelopor inovasi teknologi 
tepat guna yang dapat mendukung 
budaya bersih dan disiplin dan 
mendukung penuh UU No.18 tahun 2008 
untuk pengurangan dan penanganan 
sampah secara sistematis, menyeluruh, 
dan berkesinambungan, untuk dapat 
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mengoptimalkan hal tersebut maka 
penulis menawarkan sebuah inovasi 
teknologi tepat guna yang bernama 
“Tempat Sampah Cerdas dengan Smart 

Management System Berbasis Internet of 

Things (IoT)”. 
Tempat sampah cerdas 

merupakan tempat sampah yang terdapat 
beberapa teknologi cerdas didalamnya 
dengan fitur utamanya dapat melakukan 
pemilahan jenis sampah yaitu sampah 
plastik, logam dan organik. Selain  itu 
tempat sampah ini juga di dukung oleh 
beberapa fitur yang dapat mendukung 
tingkat kesehatan, keamanan, 
kemudahan penggelolaan dan 
kesejahteraan masyarakat.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analysis-Design-

Development-Implementation-Evaluation 
(ADDIE). Muncul pada tahun 1990-an 
yang dikembangkan oleh Reiser dan 
Mollenda. Salah satu fungsinya ADDIE 
yaitu menjadi pedoman dalam 
membangun perangkat dan infrastruktur 
program pembuatan alat yang efektif, 
dinamis dan mendukung kinerja alat itu 
sendiri.  Ketika digunakan dalam 
pengembangan, proses ini dianggap 
berurutan tetapi juga interaktif, di mana 
hasil evaluasi setiap tahap dapat 
membawa pengembangan alat ke tahap 
sebelumnya. Hasil akhir dari suatu tahap 
merupakan produk awal bagi tahap 
selanjutnya (Pargito, 2010:46).

 

 
Gambar 1. Metode Penelitian Model ADDIE 

 
Penulis menggunakan metode ini 

karena pencerminan kepraktisan 
rekayasa, yang membuat kualitas sistem 
tetap terjaga karena pengembangannya 
yang terstruktur dan terawasi. Disisi lain 
model ini merupakan jenis model yang 

bersifat dokumen lengkap, sehingga 
proses pemeliharaan dapat dilakukan 
dengan mudah. 

Analisis 

Analisis merupakan tahap awal 
yang digunakan sebelum mendesain 
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sebuah alat. Analisis ini digunakan untuk 
mengklarifikasi apakah ada masalah yang 
akan dihadapi sehingga nantinya dapat 
menemukan solusi yang tepat untuk 
menghadapi masalah dalam 
penyelenggaraan pembuatan alat. Dalam 
pembuatan alat ini, analisis yang 
dilakukan adalah mencari referensi dan 
studi literatur  tentang proses 
pendeteksian api, pendeteksian logam 
dan non-logam, pendeteksian ketinggian 
sampah, cara membuat aplikasi android 
menggunakan Basic 4 Android dan 
analisis bahan-bahan yang dibutuhkan 
dalam proses pembuatan alat. 

Desain 

Desain merupakan tahap setelah 
proses analisis dimana tahap ini adalah 
tindak lanjut atau kegiatan inti dari 
langkah analisis. Desain disusun dengan 
mempelajari masalah, kemudian mencari 
solusi melalui identifikasi dari tahap 
analisis kebutuhan pada proses 
sebelumnya. Dalam pelaksanaan 
kegiatan ini, penerapan tahap desain 
dimulai dengan desain blok sistem kerja 
alat, skematik rangkaian elektronik, 
desain flowchart alur kinerja firmware 
untuk hardware, desain pengolahan 
database, desain user interface aplikasi 
android, desain logo dan desain prototype 
atau casing. 

Pengembangan 

Tahap pengembangan adalah 
tahap dimana desain yang sudah 
tersusun atau sudah terbuat kemudian 
ditindak lanjuti prosesnya melaui uji coba. 
Uji coba yang dilakukan meliputi desain 
blok sistem kerja alat, skematik rangkaian 

elektronik, desain flowchart alur kinerja 
firmware untuk hardware, desain 
pengolahan database, desain user 
interface aplikasi android, desain logo dan 
desain prototype atau casing.  Apakah 
desain yang sudah dibuat tersebut layak 
untuk digunakan atau tidak. Jika memang 
desain yang sudah diuji cobakan tersebut 
berhasil atau dapat digunakan, maka 
desain harus dikembangkan agar lebih 
baik. Jika tidak berhasil maka akan 
dilakukan tahapan evaluasi dari mulai 
desain hingga ke pengembagannya. 
Kedua aktivitas diatas dalam tahapan ini 
saling melengkapi untuk menghasilkan 
sebuah hasil pengembangan alat yang 
baik. 

Implementasi 

Suatu rencana yang telah dibuat 
tidak akan kita ketahui hasilnya apabila 
tidak ada suatu tindakan yang dilakukan. 
Tahap Implementasi dalam kegiatan ini 
kami mengabungkan semua komponen-
komponen baik hardware dan software 
dari percobaan yang sudah dilakukan 
untuk dibuat menjadi sistem yang 
terintegrasi  menjadi sebuah prototype 
atau sebuah alat yang siap untuk di uji 
cobakan. Uji coba dilakukan dengan 
mencoba untuk mendeteksi api, logam, 
non-logam, dan ketinggian sampah. 
Setelah pendeteksian beberapa 
parameter di atas langkah selanjutnya 
adalah proses penampilan data secara 
visual baik yang jarak dekat dengan 
menggunakan LCD dan yang jarak jauh 
menggunakan Internet of Things untuk 
ditampilkan hasil pembacaan sensor-
sensor di smartphone dan di website. 
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Evaluasi 

Evaluasi yaitu proses untuk melihat 
apakah sistem yang sedang dibangun 
berhasil, sesuai dengan harapan awal 
atau tidak. Tahap evaluasi bisa terjadi 
pada setiap empat tahap di atas yaitu 
pada tahap analisis, desain, 
pengembangan dan implementasi. 
Evaluasi yang terjadi pada setiap empat 
tahap di atas itu dinamakan evaluasi 
formatif, karena tujuannya untuk 
kebutuhan revisi untuk menghasilkan 
sebuah keluaran yang sangat optimal dan 
baik. 

 

HASIL 

Desain Alat 

Bentuk tempat sampah cerdas 
dibuat berdasarkan rancangan desain 3D. 
Berikut ini adalah desain rancangan 
tempat sampah cerdas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Tempat Sampah 
Cerdas (Tampak Depan) 

 
Pada bagian luar tempat sampah 

terdapat sensor logam, non logam, servo 
pembuka tutup otomatis dan LED. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Desain Tempat Sampah Cerdas 
(Tampak Depan 2D View) 
Pada bagian dalam tempat sampah 

terdapat kontroler, sensor api dan Buzzer.   

Implementasi Tempat Sampah Cerdas 

1. Hasil Akhir Pembuatan Tempat 

Sampah Cerdas 

 
Gambar 4. Gambar Tempat Sampah Cerdas 

 
2. Hasil Pendeteksian Sampah Logam 

 
Gambar 5. Pengujian Sampah Logam 
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 Hasil Pengujian sampah logam 
maka tempat sampah logam akan membuka 
tutupnya secara otomatis sehingga 
kesalahan dalam pembuangan jenis sampah 
dapat ditanggulangi dan melaporkan hasil 
perhitungan jumlah sampah dan analisanya 
ke smartphone.  

 
3. Hasil Pendeteksian Sampah Non-

Logam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengujian Sampah Non-Logam 
 

Hasil Pengujian sampah non logam 
maka tempat sampah non logam akan 
membuka tutupnya secara otomatis 
sehingga kesalahan dalam pembuangan 
jenis sampah dapat ditanggulangi dan 
melaporkan hasil perhitungan jumlah 
sampah dan analisanya ke smartphone.  

 
4. Hasil Pendeteksian Api 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengujian dengan Memberikan 
Api 

Hasil Pengujian tempat sampah 
dengan memberikan api kedalam tempat 
sampah maka buzzer akan menyala dan 
akan memberikan informasi ke 
smartphone. 
 

5. Hasil Pendeteksian Sampah Penuh 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengujian Ketika Tempat 
Sampah Penuh 

 
Hasil Pengujian ketika tempat 

sampah penuh maka LED akan menyala 
dan akan memerikan informasi ke 
smartphone. 

Tampilan Mock-up Aplikasi Akuisisi 

Data 

 
Gambar 9. Tampilan Awal Aplikasi 
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Gambar 10. Tampilan Menu Login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tampilan Menu Utama Smart 
Trash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Daftar Tempat Sampah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tampilan Informasi Detail 
Smart Trash 101 
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Gambar 13. Tampilan GIS (Geogrphic 

Information System) Letak Tempat 
Sampah di Areal UNY dan 

Informasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tampilan Tempat Sampah 
yang Tidak Penuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tampilan Analisa Data 
Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Tampilan Back-End Aplikasi 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) 
Tempat Sampah Cerdas bermanfaat 
dalam memisahkan jenis sampah logam 
dan non-logam. 2) Fitur Smart 

Management System sangat membantu 
petugas sampah dan masyarakat dalam 
mengelola dan menganalisa sampah. 3) 
Tempat sampah cerdas dapat diterapkan 
di berbagai tempat dan situasi. 4) Tempat 
sampah cerdas dapat menjadi solusi 
untuk permasalahan sampah yaitu untuk 
mengurangi jumlah sampah, 
mempermudah daur ulang, 
mempermudah masyarakat untuk 
menjadikan sampah sebagai sumber 
daya. 

Penulis juga menerima beberapa 
masukkan untuk pengembangan produk 
kedepan diantaranya: 1) Jumlah sensor 
perlu ditambah agar dapat memisahkan 
jenis sampah lebih banyak lagi seperti 
organik, non-organik, sampah B3, plastik, 
kaca dan lain-lain. 2) Pemerintah 
mendukung dengan membantu ijin dalam 
pembentukan unit usaha berbasis 
kemasyarakatan. Khususnya di bidang 
pembuatan tempat sampah berbasis 
teknologi. 3) Diperlukan sosialisasi untuk 
dapat memaksimalkan implementasi 
tempat sampah pada titik hulu. Sehingga 
dengan adanya tempat sampah cerdas  
dapat lebih optimal manfaatnya dan 
mampu menyelesaikan masalah sampah. 
4) Pengemasan Produk dengan Standar 
Industri, Pekerjaan selanjutnya yang akan 
dilakukan adalah pengemasan alat sesuai 
dengan standar industri sehingga untuk 

proses penerapan alat secara nyata bisa 
berjalan optimal.  5) Penyempurnaan 
Algoritma dalam Back-end Server Agar 
mampu menangani data dalam jumlah 
besar, maka perlu dilakukan 
penyempurnaan algoritma dalam back-

end server. Proses penyempurnaan 
algoritma tersebut dilakukan pada sisi 
programming dan optimalisasi dari sisi 
server.  
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ABSTRAK 
Masyarakat cenderung membeli bahan baru untuk membuat makanan dan kurang bisa memanfaatkan 

bahan yang sudah ada. Mereka tidak tahu menu makanan apa saja yang dapat dibuat dengan bahan tersebut. 
Kebanyakan orang saat ingin memasak sesuatu harus mencari resep terlebih dahulu dan setelah itu baru 
mencari bahan-bahan untuk memasaknya. Namun kita tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah makanan 
dari bahan-bahan yang kita punya. Pengguna android sejak bulan agustus 2015 hingga bulan mei 2016 
mengalami peningkatan. Bahkan android menempati urutan pertama dengan presentase pengguna rata-rata 
adalah 80% dari jumlah pengguna ponsel di Indonesia. Hal ini menunjukan tingginya angka ketergantungan 
masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penulis memberikan sebuah solusi 
dengan membuat aplikasi Goku (Go Cook Yourself) untuk membuat masakan yang beraneka ragam dengan 
bahan seadanya. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah (1) membantu orang-orang untuk menciptakan 
masakan yang lezat dan beraneka ragam hanya dengan menggunakan bahan dasar seadanya, (2) membuat 
aplikasi berbasis Android yang dapat mengkombinasikan antara bahan-bahan dasar dan bahan pelengkap 
menjadi sebuah masakan yang lezat dan beraneka ragam. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 
ini meliputi studi literatur, analisis kebutuhan, desain dan perancangan sistem dan pembuatan sistem dengan 
metode Waterfall. 
Kata Kunci : Android, Aplikasi, Resep, Makanan 
 

ABSTRACT 
 People tend to buy new ingredients to make the food and less able to take advantage of existing 
ingredients. They do not know what food menu can be made with the ingeredients. Most people today, when 
they, want to cook something, they must find the recipe in advance and only then look for ingredients to cook 
it. But we never think to make a food of the ingredients that we already have. Android users since August 2015 
until May 2016 has increased. Android ranks first with a percentage of the average user is 80% of the number 
of mobile phone users in Indonesia. This shows the high number of people's reliance on information technology 
development. Therefore, the authors provide a solution by creating an application called Goku (Cook Yourself 
Go) to create a diverse cuisine with the available ingredients. The purpose of making this application are: (1) 
helping people to create delicious and varied cuisine only by using available basic ingredients, (2) creating 
Android-based applications that can combine the basic ingredients and supplement ingredients into a delicious 
and diverse dish. The method used in the making of this applications include the study of literature, analysis 
requirements, system design and build application with the Waterfall method. 
Key Word: Android, Ingredient, Recipe, Food 
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PENDAHULUAN 

       Seiring dengan perkembangan 
zaman, masyarakat dihadapkan dengan 
kemajuan ilmu teknologi dan informasi 
yang dengan cepat tersebar ke seluruh 
dunia. Kemajuan ini menimbulkan 
berbagai perubahan, baik dalam skala 
kecil maupun dalam skala besar. 
Perubahan yang muncul cenderung 
memudahkan manusia untuk berinteraksi 
dan berkomunikasi dalam berbagai 
bidang. Hal ini berbanding lurus dengan 
pengguna alat komunikasi berupa 
handphone, terutama pada jenis ponsel 
android.[1]  
       Pengguna android sejak bulan 
agustus 2015 hingga bulan mei 2016 
mengalami peningkatan. Bahkan android 
menempati urutan pertama dengan 
presentase pengguna rata-rata adalah 
80% dari jumlah pengguna ponsel di 
Indonesia. Hal ini menunjukan tingginya 
angka ketergantungan masyarakat 
terhadap perkembangan teknologi 
informasi. [2] 
       Pola kehidupan masa kini dicirikan 
dengan tingginya biaya hidup, 
emansipasi atau karena alasan lain 
menyebabkan wanita bekerja diluar 
rumah. Data statistik tahun 2002 
menunjukkan bahwa wanita yang bekerja 
pada angkatan kerja berjumlah 33,06 juta 
atau 44,23% dari jumlah total usia wanita 
antara 15-60 tahun (BPS, 2002).  Wanita 
sebagai ibu rumah tangga dan sebagian 
lain berprofesi bekerja di luar rumah, 
karena keterbatasan waktu dan 
kesibukan, serta sulitnya mencari resep 
masakan yang sehat dan lezat dengan 
bahan seadanya yang mereka miliki, hal 

ini menyebabkan makanan siap saji 
menjadi  menu utama sehari-hari di 
rumah. 

Tingginya aktivitas masyarakat yang 
didorong oleh semakin tingginya 
kebutuhan masyarakat ini menyebabkan 
pola konsumsi pangan masyarakat 
berubah. Perubahan pola atau gaya 
hidup, juga menjadi faktor pemicu 
terjadinya perubahan pola konsumsi. 

Masalah lain yang jadi fenomena 
dimasyarakat adalah tersedianya berbagai 
jajanan yang dikemas dapat dipastikan 
“kaya”  zat aditif. Tercatat 13 jenis snack 
mengandung bahan aditif dalam 
kandungan yang cukup tinggi (Republika, 
2003). Pertanyaan yang muncul adalah 
sejauh manakah bahan-bahan aditif 
tersebut terkonsumsi dan terakumulasi 
dalam tubuh, bagaimana dampaknya bagi 
kesehatan? Dan bagaimana tindakan 
konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga 
dalam memilih, mengolah makanan yang 
aman, higienis, cukup gizi dan 
menyehatkan anggota keluarganya.[3] 

Oleh karena itu, kami membuat 
aplikasi bernama GOKU (Go Cook 

Yourself) yang berguna untuk memberi 
referensi menu masakan dan cara 
mengolahnya agar tercipta masakan yang 
sehat dan lezat. Melalui aplikasi ini juga, 
kami bertujuan memberi pola pikir baru 
kepada masyarakat, dari yang 
sebelumnya membuat masakan yang 
diinginkan dengan mencari resepnya 
terlebih dahulu baru mencari bahan 
masakan, menjadi memanfaatkan bahan 
masakan yang ada untuk menjadikannya 
masakan yang sehat dan lezat. Aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu 
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memanfaatkan bahan makanan yang ada 
agar tidak basi atau terbuang. 

METODE 

Studi Literatur 

       Studi literatur yang telah dilakukan 
bertujuan untuk memperkuat penulisan 
artikel serta memudahkan dalam 
pembuatan dan pengembangan sistem. 
Sumber untuk penulisan artikel diambil 
dari sumber yang valid. Pencarian 
dilakukan di perpustakaan kampus, 
perpustakaan umum maupun situs 
perpustakaan nasional. Pencarian 
sumber terkait dengan pengembangan 
sistem dilakukan di forum pengembangan 
sistem / aplikasi baik dalam maupun luar 
negeri. Untuk mendapatkan referensi 
tutorial pengembangan sistem yang 
dibutuhkan. 
 
Analisis Kebutuhan 

1. Aplikasi berupa aplikasi mobile 
berbasis Android yang didalamnya 
terdapat resep masakan dan cara 
memasaknya. 

2. Aplikasi ini terdapat informasi tentang 
resep menu masakan yang bisa dibuat 
dengan bahan masakan yang telah 
dipilih. 

3. Aplikasi ini memakai sistem Cloud 

Database Server yang berada di Virtual 

Private Server sebagai tempat 

penyimpanan dan melakukan 
pemrosesan analisa resep masakan. 
 

Desain dan Perancangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam 
perancangan aplikiasi ini meggunakan 
metode Waterfall. Metode ini digunakan 
agar saat tahap pembuatan sistem 
dilakukan, tidak ada tahapan yang 
terlewati. Untuk memudahkan 
penggunaan, aplikasi ini menggunakan 
desain antarmuka yang minimalis. 

 
Pembuatan Sistem 

Pembuatan aplikasi menggunakan 
metode Waterfall. Metode Waterfall 

adalah suatu proses pengembangan 
perangkat lunak berurutan, dimana 
kemajuan dipandang sebagai terus 
mengalir ke bawah (seperti air terjun) 
melewati fase-fase komunikasi, 
perencanaan, pemodelan, implementasi 
(kontruksi), dan pemasaran. (Pressman, 
Roger S. 2014). Penulis menggunakan 
metode ini karena pencerminan 
kepraktisan rekayasa, yang membuat 
kualitas sistem tetap terjaga karena 
pengembanganya yang terstruktur dan 
terawasi. Disisi lain model ini merupakan 
jenis model yang bersifat dokumen 
lengkap, sehingga proses pemeliharaan 
dapat dilakukan dengan mudah. 
Pengembangan sistem dengan metode 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Metode pengembangan perangkat lunak Waterfall (2014) 

 

HASIL 

Dalam aplikasi ini terdapat 61 jenis 
bahan utama, 29 jenis bahan pelengkap, 
46 jenis bumbu dan 30 buah peralatan 
memasak yang dapat dikombinasikan 
pengguna untuk mendapatkan resep 
masakan dari bahan masakan yang dipilih 
di dalam aplikasi. Tampilan menu utama 
aplikasi GOKU tampak pada Gambar 2. 

Pada menu utama terdapat pilihan sub 
menu Ingredients yang berisi daftar 
bahan – bahan makanan dan sub menu 
Recipes yang berisi daftar resep – resep 
makanan. Gambar 3 menunjukkan saat 
pengguna aplikasi memilih bahan 
makanan. Selain bahan makanan, 
pengguna juga dapat memilih bumbu 
makanan dan alat makanan yang 
dimilikinya.  

Setelah pengguna memilih bahan 
masakan, bumbu masakan dan alat 
masak, maka akan ditampilkan resep – 
resep yang direkomendasikan seperti 

 

Gambar 2. Halaman utama GOKU  

pada Gambar 3. Resep rekomendasi 
yang ditampilkan urut berdasarkan 
bumbu, bahan dan alat masak yang 
paling lengkap, waktu masak yang paling 
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singkat dan tingkat kemudahan 
(dilambangkan dengan bintang). Pada 
Gambar 4, nampak resep yang 
direkomendasikan adalah Nasi Goreng 
Sosis.  

 
Gambar 3. Menu memilih bahan 

masakan 

Ketika pengguna memilih Nasi Goreng 
Sosis, maka aplikasi GOKU akan 
menampilkan berbagai informasi meliputi 
daftar resep, langkah-langkah 
pembuatan, waktu pembuatan, tingkat 
kesulitan dan kelengkapan bahan. 

 

 
Gambar 4. Resep Rekomendasi GOKU 

 
 

SIMPULAN 

Aplikasi GOKU (Go Cook Yourself) 
mampu menampilkan rekomendasi menu 
resep masakan dari bahan- bahan 
masakan yang telah dipilih pengguna. 
Aplikasi ini juga mampu 
mengkombinasikan bahan utama 
masakan, bahan pelengkap masakan, 
bumbu dan peralatan memasak untuk 
dijadikan resep masakan yang beraneka 
ragam. Kedepannya, aplikasi GOKU 
dapat dikembangkan ke dalam platform 
windows phone dan iOS agar 
mencangkup pengguna yang lebih luas. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of promotion and design simultaneously and partially 

on the image of the company PT.Dasar Ilham Sakinah, as well as to determine the most dominant 

variable in influencing the company's image. Type of research is associative research. Population in 

this research is the public Mataram. The number of samples as many as 100 respondents were 

determined by purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression 

analysis. The results showed that the promotion and design influence simultaneously and partially to 

the company image PT.Dasar Ilham Sakinah as well as the design variable is the most dominant 

variable affecting the company's image. 

Keyword: Promotion, Design and Corporate Image 

 

INTRODUCTION 

In the development in the era of 
globalization requires companies to be 
able to act and act quickly and 
appropriately in the face of competition in 
the moving business environment is very 
dynamic and full of uncertainty. Therefore, 
every company is required to compete on 
a competitive basis in order to get the best 
assessment of the community. One is the 
competition in the property business. As 
we know that the companies engaged in 
property has been an awful lot. Housing is 
the most dominating type of property and 
have the greatest stake in the property 
development business world. 

Manufacturers of materials ranging from 
the level of individual homes, home 
industry, to large companies alive and 
growing because the need for homes is 
increasing. Currently the house has 
become a basic requirement for all layers 
of society. For most people, the house 
also can be a business opportunity 
because they can sell it back course with 
a higher price than the previous 
acquisition. This causes the companies 
engaged in property vying to give the 
impression and create a good image of 
the company, either through promotion 
and design or concept of modern housing 
and fit the needs of the community. 
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The data Product Design PT.Dasar 
Ilham Sakinah addressed by market 
share is as follows: 

 
Table 1. Data Sales PT.Dasar Ilham 

Sakinah 
No. Product Location Type / 

surface area 
Vol. 

1 Perum 
Elite Kota 
Mataram 

Lingkar 
Selatan 

36/100m2 450 
Unit 

2 Perum 
Elite Kota 
Mataram 

Lingkar 
Selatan 

50/125 m2 430 
Unit 

3 Perum 
Elite Kota 
Mataram 

Lingkar 
Selatan 

106/165m2 120 
Unit 

Sumber: PT.Dasar Ilham Sakinah,2015 
 

Every year housing sales 
PT.Dasar Ilham Sakinah always 
experience increased sales, which the 
company supported a reliable sales force, 
so that the prestige or image of the 
company are getting better. 

A good image is one of the most 
important assets of a company or 
organization should continually be built 
and maintained. A good image is a 
powerful device, not only to attract the 
consumer in choosing a product or a 
company, but also can improve the 
attitude and customer satisfaction with the 
company. The image of the company 
described as the overall impression 
created in the public mind about a 
company / organization. 

The company's image can not be 
engineered, meaning that the image does 
not come by itself, but shaped by society, 
of communication and transparency in the 
company's efforts to build a positive 
image is expected. Efforts to build the 
image can not be done arbitrarily at 

certain times only, but it is a long process. 
Because the image is all perception of an 
object formed by consumers with a way to 
process information from various sources 
all the time. 

The rapid development of age 
matched by progress in the field of 
information technology as it is today, 
requires companies to compete through 
media- media campaign to market the 
product as well as the design of the 
products offered by companies property. 

To support the campaign conducted 
in the company, of course, a company 
must pay attention to themselves in terms 
of the design of the products offered. If the 
design has to offer attractive or not, so as 
to support the promotion of the image of 
the company itself can be achieved. 

Design houses progressing very 
cepat.Seperti well as the world of fashion, 
home models are being developed 
following the existing trends and vogue. 
From the classic design, the 
Mediterranean, tropical, up minimalist. It 
is a requirement of the market who want a 
dynamic design and not monotonous over 
time. When the competition becomes 
more intense, the design offers a potential 
way to differentiate and position the 
company's products and services. In this 
fast growing market, price and technology 
is not enough. Design is a factor which 
often gives a competitive advantage to the 
company. 

Design is very important especially in 
the manufacturing and marketing of retail 
services, clothing, packaged goods, and 
durable equipment. Designers have to 
find how much is invested in the 
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development of features, performance, 
suitability, durability, reliability, ease of 
repair, and style. The better the design of 
a product, the better the company's image 
in the eyes of consumers. 

Design products from PT.Dasar 
Ilham Sakinah itself vary according to the 
intended market share of this company. 
Starting from the middle-income 
consumer market, upper middle, and high 
income. 

Theoritical Review 
Promotion is one of the factors 

determining the success of a marketing 
program. However berkualitasnya a 
product if consumers have never heard it 
and was not sure that the product will be 
useful and give satisfaction to the con-
sumer, then the consumer will not buy it. 

Kotler (2004) states that "Promotion 
is the activity of communicating the 
product or service, and recommends 
targeted customers to buy". 
TjiptonoFandy (2008: 229) states 
"Promotion is a form of direct persuasion 
through the use of various incentives 
which can be set to stimulate the 
purchase of the product immediately and 
/ or increase the amount of goods 
purchased customers". 

Design (design) is the totality of 
features that affect the look, feel, and 
function of products based on customer 
needs. Design usually translated as 
applied arts, architecture, and various 
other creative achievement. Suyanto 
(2007) in Hambali (2012) states that 
"Design is the totality of features that 
affect the way the appearance and 

function of a product in terms of customer 
needs". 

Kotler & Lee (2005: 119), "the 
image is a complex blend between 
perceptions, impressions and feelings 
held by consumers about a product when 
the product is compared with other similar 
products." Definition of corporate image 
(corporate image) by Keller (2000) in 
Setyadi (2013: 21) is an association that 
exist in the minds of consumers to a 
company that produce goods or provide 
services to consumers. 

Based on the above, it can be 
concluded that the company's image is 
produced by a variety of activities or the 
activities conducted by the company that 
aims to generate confidence and trust in 
the minds of the public against the 
company. 

Furthermore, the phenomenon of 
competition in the housing market is 
dynamic and want a design that is not 
monotonous over time, making 
companies vying property presents an 
attractive design and according to 
customer needs. From the standpoint of 
the company, a well-designed product will 
be easily made and sold. Meanwhile, from 
the standpoint of the consumer is a 
product that is fun to look at, use, repair, 
and ultimately discarded. From the 
description it can be concluded that the 
attractive design of the products offered 
by the company can create a positive 
perception in the minds of consumers 
about the product. Thus indirectly also 
can form a good image for the company. 
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Based on the above theory studies, 
the formulation of its conceptual 
framework, as shown in Figure 1. 

 

 
 

Parsial 
           

                        Simultan 
 

Picture 1. framework research 
concept  

 
The conceptual framework above 

illustrates the effect of partially or 
simultaneously from the independent 
variables, namely the promotion and 
design of the dependent variable, namely 
the company's image. 

Furthermore, the hypothesis 
proposed in this study are: 
Suspect promotion variables and design 
variables and simultaneous partial effect 
on the image of the company, and also 
suspect promotion variables dominant 
influence on the image of the company 
PT.Dasar Ilham Sakinah. 

RESERCH METHODS  
Type of research is associative 

research. Associative research is a study 
that is looking for a relationship of one 
variable to another variable. (Sugiyono, 
2005: 11). Where this research uses a 
causal relationship or causal, seeking the 
influence of independent variables 
(promotion and design) on the dependent 
variable that is the image of the company 
PT.Dasar Ilham Sakinah. 

Data collection methods used in 
this study is a sample survey method that 
studies conducted on large populations so 
the decision was taken as the sample of 
respondents. 

Umar (2008: 77) populations are all 
components or elements of a study in the 
form of individual or object as well as its 
distinctive characteristics. Population in 
this research is the public Mataram. 
Because the population is not known for 
certain, then the sampling is done with 
purposive sampling method sampling 
technique with special considerations that 
deserve to be sampled. samples taken 
are not random but is determined solely 
by researchers based on certain 
considerations. The samples used in this 
study were 100 respondents.  

Variable Operational Definition 
In accordance with the problem 

studied, the variables that will be 
examined in this study can be defined as 
follows: 
1. Variable Promotion (X1) 

Promotion is one element in the 
marketing mix of the company used as 
an information delivery to persuade, 
remind about a company's products, 
which can lead a person or 
organization on the actions that can 
lead to the exchange in marketing. 
This variable was measured through 
indicators: 

a. Advertising (Advertising) That is the 
perception of the respondents 
regarding the level of appeal brochure, 
which includes forms and brochures 
as well as the completeness of the 
information display on the brochure. 
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b. Personal Selling 
That is the perception of the 
respondents regarding the level of 
attractiveness quality delivery of 
information about a product by the 
company. 

c. Sales promotion 
That is the perception of the 
respondents regarding the level of 
attractiveness of sales promotion 
(sales promotion), rebate given jobs. 
 

2. Variable Design (X2) 
Design usually translated as applied 
arts, architecture, and various other 
creative achievement. This variable can 
be measured through indicators: 

a. Quality Conformity 
Ie the perception of respondents 
regarding the suitability of the end 
product design product display 
previously promised by PT.Dasar 
Ilham Sakinah. 

b. Durability (Durability) 
the perception of respondents 
regarding endurance (durability) 
spec building offered by PT.Dasar 
Ilham Sakinah. 

c. Ease Repair (Repairability) 
The perception of respondents 
about the ease of repair or 
replacement of spec buildings that 
are not in accordance with the 
company promised. 

d. Model (Style) 
The perception of respondents 
regarding how far the display of 
products from PT.Dasar Ilham 
Sakinah in line with expectations. 
 

3. Image Company (Y) 
The image of the company described 
as the overall impression created in 
the public mind about an organization. 
The image of a company is determined 
by how the interpretation of corporate 
identity, which form the overall 
impression or perception in the minds 
of consumers. This variable is 
measured through indicators: 
a. Dynamic 

Named the respondents' 
perceptions of the development of 
PT. Dasar GroupMataram with the 
actions taken in developing and 
expanding its business network. 

b. Cooperative 
Namely the respondents' 
perceptions of PT.Dasar Ilham 
Sakinah in communicating and 
working together (friendly, 
preferably, to make other people 
happy, and have a good 
relationship with others). 

c. Business 
Namely the respondents' 
perceptions of attitude PT.Dasar 
Ilham Sakinah to perform 
troubleshooting or problem solving. 

d. Character 
Namely the respondent's perception 
of the character of PT.Dasar Ilham 
Sakinah, like good ethics, good 
reputation and respected. 

 
PROCEDURES DATA ANALYSIS 

In this study the variables promotion, 
design and image diukut with Likert scale. 
according Sugiyono (2005: 86) Likert 
scale used to measure perception, 
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attitude or opinion about a person or 
group events or social phenomena, based 
on operational definitions have been 
established by researchers. 
In this study used multiple linear 
regression analysis. Multiple linear 
regression aims to calculate the effect of 
two or more independent variables on the 
dependent variable. 

Y = a + b1x1 + b2X2 + e 

 

hypothesis Testing 
F test (simultaneous test) 

An analysis of the level of significance to 
test the influence of independent 
variables on the dependent variables 
simultaneously. Model hypothesis is: 
a. Ho: b1 = 0, meaning no effect together 
(simultaneously) between the 
independent variables (Promotion and 
Design) on the dependent variable 
(corporate image). 
 
Ha: b ≠ 0, meaning no effect together 
(simultaneously) between the 
independent variables (Promotion and 
Design) and dependent variable 
(corporate image). 
 

T test (partial test) 

The t-test was conducted to determine the 
partial independent variables on the 
dependent variable. Model hypothesis is: 
a. H0: ρ = 0, meaning no partial effect 
between the independent variables 
(Promotion and Design) and dependent 
variable (corporate image). 
b. Ha: ρ ≠ 0, meaning there is a positive 
and significant influence between 
independent variables (Promotion and 

Design) and dependent variable 
(corporate image) 
 
RESULT AND DISCUSSION 

Caracteristics of respondents expressed 
in this research include, Gender, age, and 
occupation. The respondent 
characteristics can be explained as 
follows: 

Tabel 2. Classification of Respondents 
by Gender 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 65 65% 
Perempuan 35 35% 

Jumlah 100 100% 
Source: Primary data were processed in 2015 

Tabel 3. Classification of Respondents 
by Age 

Usia Jumlah Persentase 

20 - 30 tahun 25 25% 
31 - 40 tahun 54 54% 

  >40 tahun 21 21% 
Total 100 100% 

Source: Primary data were processed in 2015 

Tabel 4. Classification of Respondents 
by Job 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

PNS 20 20% 
PegawaiSwasta 28 28% 

Wiraswasta 43 43% 
Lain-lain 9 9% 

Total 100 100% 
Source: Primary data were processed in 2015 

The reliability Validity and Research 
Instruments 
Validity test is done with the aim to 
determine that each of the questions 
posed to respondents was declared valid 
or not. 
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Tabel 5.Validity of Test Results 
Variabel Item T hitung T kritis Ket 

Promotion X1.1 0,725 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 X1.2 0,780 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 X1.3 0,709 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

Design X2.1 0,678 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 X2.2 0,431 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 X2.3 0,760 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 X2.4 0,742 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

Corporate 
Image Y1 0,720 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 Y2 0,7613 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 Y3 0,535 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

 Y4 0,548 0,19 

r xy> r 
Tabel, 
Valid 

Source: Primary data were processed in 2015 

The test results stated that count 
as valid if T> T critical, from the above 
data that all valid instrument means that 
all the questions that exist in the 
instrument can be declared eligible as an 
instrument to measure the research data. 
Reliability testing is done by calculating 
the coefficient (Cronbach Alpha) of each 
instrument in one variable. Instruments 
used in the variable is said to be reliable 
(Reliable) when using Cronbach alpha 
coefficient is more than 0.60. 

Tabel 6.  Reliability of Test Results 

Variabel Koef. 
Alpha 

Cronbach 

Nilai 
Kritis 

Keterangan 

Promosi 
Desain 
Citra 

Perusahaan 
 

0,883 
0,895 
0,850 

 

0,6 
0,6 
0,6 

 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 

Source: Primary data were processed in 2015 

Regression Analysis 

Multiple linear regression analysis 
was performed to determine the influence 
of independent variables namely 
Promotions (X1), Design (X2), against the 
Company Image (Y). The regression 
results are described in the following table 
4.10. 

Tabel 7.Results of Multiple Linear 
Regression 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

 
 
 
 
 
 
t 

 
 
 
 
 
 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) .354 .467  3.973 .000 
 rata_promosi .326 .152 .302 2.148 .034 
 rata_desain .455 .114 .673 4.795 .000 

 
Based on the above table it can be 

generated regression equation as follows. 
Y = 0,354+ 0,326X1 + 0,455X2 

Results of multiple linear regression 
equation can be described as follows: 
Constants (α) = 0.354 
Constant value of 0.354 indicates that it is 
a constant number which means that if the 
independent variable that is promotion 
(X1), the design (X2), is equal to zero, the 
amount of the dependent variable is the 
image perusahaann (Y) is 0.354. 
Promotions variable coefficients (b1 = 
0.326). 
Promotion variables (X1) is a variable 
that affects the image of perusaahaan 
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with a positive coefficient of 0.326. If the 
promotion means (X1) increased by one 
unit then the image will be increased by 
0.326 peerusahaan assuming the design 
(X2), in conditions of constant or equal to 
zero. This shows the positive influence 
that the better promotions offered, the 
better the company's image. Design 
variable coefficients (b2 = 0.455). 
Design variables (X2) is a variable that 
affects the company's image with positive 
regression coefficient of 0.455. Means 
that if the design (X2) increased by one 
unit then the image of the Company will 
be increased by 0,455 assuming 
Promotions variable (X1), in conditions of 
constant or equal to zero. The positive 
influence suggests that the more 
appropriate set design, the better the 
company's image. To determine the 
contribution of independent variables on 
the dependent variable can be seen from 
the multiple correlation coefficient or R2. 
The magnitude of the coefficient of 
determination (R2) = 0.945 which shows 
independent variables contributing to the 
dependent variable for the remaining 
94.5% 5.5% explained by other variables 
not included in the research model. 
 
CONCLUSION  

These results indicate that: 
The first hypothesis which states that the 
promotion and design variables 
simultaneously have significant influence 
on the company image is received. This 
means that two independent variables 
consisting of Promotion (X1) and Design 
(X2) has an influence on Citra PT.Dasar 

Ilham Sakinah simultaneously and 
meaningful. 

The second hypothesis, the partial 
results of the analysis indicate that the 
promotion and design variables 
significantly influence Company Citra 
PT.Dasar Ilham Sakinah. These results 
indicate that the better promotion and 
design of the product, the better the image 
of the Company PT.Dasar Ilham Sakinah, 
thus the second hypothesis in this study 
may be accepted. 

The third hypothesis is anticipated 
that the promotion variables have the 
most dominant effect, after research by 
looking at the t value most is the design 
variables (X2) of 4,795. Thus the design 
variable has the most dominant influence 
on the image of the Company and third 
hypothesis is rejected. 
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ABSTRAK 

Panahan adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan alat berupa busur dan 
anak panah. Database Sentra Keolahragaan Kementrian Pemuda dan Olahraga mencatat 42 orang 
atlet panahan pada tahun 2014. Prestasi atlet panahan di Indonesia tidak hanya di kancah nasional 
namun sudah mencapai tingkat internasional. Produksi peralatan olahraga di Indonesia saat ini 
masih minim dan kurang. Tahun 2014 olahraga panahan mengimpor peralatan sebesar 32.535 
(dalam US$). Industri olahraga panahan perlu di kembangkan dengan inovasi baru agar menekan 
angka impor peralatan olahraga di Indonesia dan membantu kinerja maksimal dalam latihan 
panahan. Sehubungan dengan tersebut, untuk mendukung pertumbuhan industri khususnya pada 
olahraga panahan dan membantu kinerja maksimal dalam latihan panahan di Indonesia tercipta 
suatu alat berupa Smart Trainer for Archer guna mempermudah dalam berlatih panahan berbasis 
sinar laser dan accelerometer. Teknologi ini berguna untuk meningkatkan kemudahan dalam belajar 
memanah khususnya pemula. Output yang diharapkan dengan adanya Smart Trainer for Archer 
adalah sebagai media alat bantu belajar memanah dalam bidang teknologi olahraga panahan. 
Kata Kunci: olahraga, latihan, media, panahan. 

 

ABSTRACT 

Archery is a sport that uses tools such as bows and arrows. Database Center of the Ministry of 
Sport, Youth and Sports record 42 athletes in archery in 2014. Achievements of athletes in archery 
in Indonesia not only on the national scene but has already reached the international level. Sports 
equipment production in Indonesia is still minimal and less. 2014 archery equipment imports 
amounted to 32 535 (in US $). Archery industry needs to be developed with new innovations in order 
to reduce the number of imported sports equipment in Indonesia and help the maximum performance 
in practice archery. In connection with the aforementioned, to support the growth of the industry, 
particularly in archery and help the maximum performance in practice archery in Indonesia created 
a tool such as Smart Trainer for Archer to simplify the practicing archery and accelerometer-based 
laser beam. This technology is useful for improving the ease in learning archery, especially 
beginners. Output is expected by the Smart Trainer for Archer is as learn archery media tools in the 
technology field archery. 
Keywords: sports, exercise, trainer, archery. 
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PENDAHULUAN 

Panahan adalah salah satu 
cabang olahraga yang menggunakan alat 
berupa busur dan anak panah. Database 
Sentra Keolahragaan Kementrian 
Pemuda dan Olahraga mencatat 42 orang 
atlet panahan pada tahun 2014 yang tediri 
dari 8 Provinsi yaitu Aceh, 
D.I.Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, dan Lampung. 
Prestasi atlet panahan di Indonesia tidak 
hanya di kancah nasional namun sudah 
mencapai tingkat internasional. Tim 
Panahan Pelatnas SEA GAMES ke-28 
Indonesia berhasil mendapatkan mendali 
perunggu pada kejuraan panahan 
Archery World Cup 2015 di Riverside 
Boulevard Shanghai, Cina, pada Mei 
2015. Produksi peralatan olahraga di 
Indonesia saat ini masih minim dan 
kurang. Akibatnya impor atas peralatan 
olahraga  masih tinggi. Data Kementrian 
Perindustrian Republik Indonesia pada 
tahun 2013 impor alat-alat olahraga 
sebesar 76.957.424 (dalam US$) 
sedangkan pada tahun 2014 impor alat-
alat olahraga semakin kecil yaitu  sebesar 
64.954.857 (dalam US$). Tahun 2014 
olahraga panahan mengimpor peralatan 
sebesar 32.535 (dalam US$). 

Pertumbuhan industri olahraga 
tentu akan merangsang munculnya 
inovasi dalam perkembangan 
keolahragaan, memunculkan industri 
kreatif dalam penyediaan sarana dan 
prasarana sehingga akan menumbuhkan 
daya saing baik di industri lokal ataupun 
di pasar dunia. Sehubungan dengan hal 
itu, industri olahraga panahan perlu di 

kembangkan dengan inovasi baru agar 
menekan angka impor peralatan olahraga 
di Indonesia dan membantu kinerja 
maksimal dalam latihan panahan. 

Untuk mendukung pertumbuhan 
industri khususnya pada olahraga 
panahan dan membantu kinerja maksimal 
dalam latihan panahan di Indonesia 
tercipta suatu alat berupa Smart Trainer 

for Archer guna mempermudah dalam 
berlatih panahan berbasis sinar laser dan 
accelerometer. Teknologi ini berguna 
untuk meningkatkan kemudahan dalam 
belajar memanah khususnya pemula. 
Output yang diharapkan dengan adanya 
Smart Trainer for Archer adalah sebagai 
media alat bantu belajar memanah dalam 
bidang teknologi olahraga panahan. 

 
METODE 

Smart trainer for archer dimulai pada 
bulan februari 2016. Tempat pelaksanaan 
di bengkel Elektronika Fakultas Teknik 
UNY dan pengambilan data dilaksanakan 
tempat FIK Universitas Negeri 
Yogyakarta. Pelaksanaan ini melalui 
beberapa tahapan yang teratur dan 
terstruktur. 

Metode yang digunakan dalam 
pengembangan alat ini adalah research 

and development (Sugiyono, 2009). 
Proses yang dilakukan melalui berbagai 
tahapan mengikuti model Linier 

Sequential Model (LSM) yang terdiri dari 
6 tahapan yang berulang yaitu tahap 
analisis dan studi literatur, 
desain/perancangan, perakitan 
(hardware), pengkodean (coding-

software), pengujian dan teknik 
impelementasi (Pressman, 2002). 
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Tahapan ini akan berulang hingga 
dipenuhinya kondisi ideal yaitu sistem 
berfungsi dengan baik sesuai yang 
direncanakan. 

Tahapan yang pertama adalah 
tahap analisis data yang dilakukan 
melalui data primer maupun sekunder. 
Pengambilan data primer dilakukan 
melalui wawancara maupun observasi 
langsung di lapangan panahan FIK UNY. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
buku, jurnal, maupun artikel online. Dari 
hasil pengumpulan data tersebut, 
kemudian dianalisi secara mendalam 
terkait permasalahan yang ada. 

Tahapan kedua adalah tahap 
desain dan perancangan yang terbagi 
menjadi 2 yaitu desain software dan 
desain hardware. Desain Software dibuat 
menggunakan pemrograman bahasa C 
untuk pemrogaman mikrokontrolernya 
dan aplikasi dibuat menggunakan Android 
Studio. Sedangkan desain hardware 
dibuat sesuai dengan kebutuhan yang 
ada. Alat akan dipasang sensor 
accelerometer, Arduino pro mini, baterai, 
bluetooth, dan pembuatan box tempat 
alat. 

Selanjutnya adalah tahap 
perakitan hardware, rangkaian elektronik 
akan dirakit dengan melalui tahap 
pembuatan PCB, pemasangan 
komponen pemasangan pada box dan 
pemasangan pada busur panah. 
Kemudian tahap pemasangan software, 
rangkaian elektronik akan dipasang 
progam hex pada mikrokontroler pro mini 

dan pembuatan aplikasi android pada 
android studio.  

Tahapan terakhir adalah 
pengujian alat yang meliputi uji fungsional 
seperti uji fungsi alat dan uji kesalahan 
pengukuran, pengujian ini dilakukan di 
Laboratorium Teknik Elektronika Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 
Selanjutnya dilakukan uji coba di 
lapangan panahan Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri 
Yogyakarta. Evaluasi program dilakukan 
untuk mengetahui kekurangan dalam 
keseluruhan pelaksanaan program 
sehingga nantinya hasil evaluasi ini dapat 
digunakan sebagai acuan dalam kegiatan 
selanjutnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan progam ini telah 
mencapai 100%. Pada awal pelaksanaan 
program telah dilakukan wawancara 
dengan para pemanah pemula dan 
pemanah profesional. Dari pemanah 
pemula mengalami kesulitan dalam hal 
memegang busur. Sering kali setiap 
pemanah pemula mengalami getaran 
saat memegang busur. Getaran tersebut 
mengakibatkan sasaran menjadi 
melenceng dan tidak bisa fokus dalam 
membidik sasaran. Sedangkan observasi 
pada pemanah profesional hasilnya 
sering kali para pemanah terlalu miring 
dalam memegang busur sehingga 
menyebabkan bidikan menjadi kurang 
tepat. Berikut adalah hasil desain alat 
Smart Trainer for Archer. 
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Proses Pembuatan alat terbagi 

menjadi 2 yaitu proses pembuatan 
hardware dan proses pembuaan 
software. Proses pembuatan hardware 
dimulai dengan membuat list komponen 
yang di butuhkan yaitu 1) Arduino Pro Mini 
sebagai kontroler utama, 2) Bluetooth 
HC05 sebagai pengirim data ke android, 
3) MPU6050 sebagai sensor 
accelerometer, 4) Baterai 1S 3,7V 

sebagai sumber tenaga alat, 5) Charger 
baterai 1S sebagai charger internal alat, 
dan  6) Box sebagai pelindung alat. 
Kemudian mendesain PCB dan yang 
terakhir adalah merangkai komponen. 
Proses pembuatan software dilakukan 
proses pembuatan program arduino 
mikrokontroller dan proses pembuatan 
aplikasi android yang di implementasikan 
pada 3 versi alat seperti dibawah ini. 

 
 

   
Gambar 2. Smarta V1 Gambar 3. Smarta V2 Gambar 4. Smarta V3 

 Smarta versi pertama memiliki 
dimensi yang cukup besar yaitu 10 cm x 
10 cm x 3 cm. Alat tersebut memiliki berat 
200 gram sehingga dengan spesifikasi 
fisik tersebut, alat sulit untuk dipasang 
pada busur panah. Maka dari itu kami 
membuat versi kedua yang hanya 
memiliki dimensi 5 cm x 7,5 cm x 2,5 cm 
dengan berat 97 gram. Alat ini lebih kecil 
dan powerfull karena alatnya bekerja di 
tegangan 3.3V yang sebelumnya pada 
versi satu membutuhkan tegangan 5V 
sehingga penempatan alat lebih mudah 
dengan penambahan ulir pada body alat. 

Ulir tersebut membantu alat untuk 
dipasang pada busur panah namun 
kelemahanya laser belum berfungsi 
sebagai mestinya karea bidikan masih 
meleset sehingga perlu dikembangkan 
lagi. Untuk versi ketiga ukuran dimensi 
alat sama dengan versi dua serta memiliki 
berat yang sama. Namun penempatan 
laser dipindah pada visir supaya 
pembidikan lebih tepat dan standar busur 
panah. Sehingga versi ketiga lebih siap 
digunakan untuk olahraga panahan.  

Pengujian dilakukan lapangan 
panahan FIK Universitas Negeri 

Elektronik 
Arduino Pro 

Mini 3.3V 

Accelerometer 

Gambar 1. Desain alat Smarta revisi ke 2 dan 3 

LED Laser 

HC05 
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Yogyakarta. Hasil dari pengujian Smart 

Trainer for Archer adalah alat ini dapat 
mendeteksi getaran saat memegang 
busur dan mengukur konsentrasi 
pemanah sehingga pelatih lebih mudah 
mengarahkan anak didiknya. Alat ini 
terpasang pada busur panah yang telah 
disesuaikan letaknya sehingga tidak 
mengubah fungsi dan bentuk dari busur 
panah tersebut.  Alat ini memiliki bentuk 
yang kecil dan relatif berat yang ringan 
sehingga tidak mengganggu pemanah 
pemula yang akan berlatih panahan. 

Berikut merupakan hasil 
pengujian alat. Pengujian ini menunjukan 
tingkat akurasi sensor dan juga 
menunjukan nilai 3 axis dari sensor 
accelerometer melalui pengiriman 
bluetooth terhadap android. 
Tabel 1. Hasil Pengujian Alat Smarta V1 

X 
axis 

Y 
axis 

Z 
axis 

3
78 
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Grafik 1. Hasil Pengujian Smarta V1 

Data smarta versi 1 cenderung 
tidak stabil karena sensor yang digunakan 
masih analog, jadi masih terinterferensi 
dari luar sehingga data tidak stabil. 
Tabel 2. Hasil Pengujian Alat Smarta V2 

X 
axis 

Y 
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Z 
axis 

1
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Grafik 2. Hasil Pengujian Smarta V2 

 
Data smarta versi 2 cukup stabil 

dan layak digunakan untuk pembacaan 
tingkat kemiringan panahan. 
Tabel 3. Hasil Pengujian Alat Smarta V3 
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Grafik 3. Hasil Pengujian Smarta V3 

 
Data smarta versi 3 stabil dan 

layak digunakan untuk pembacaan 
tingkat kemiringan panahan. Data terbalik 
antara sumbu x dan sumbu y karena 
penempatan alat pada busur berbeda 
dengan versi 2. 

Keunggulan Smart Trainer for 

Archer yang dapat mendeteksi getaran 
saat memegang busur dan mengukur 
konsentrasi pemanah dapat 
mempermudah pelatih untuk 
mengarahkan anak didiknya. Alat ini 
memiliki tampilan yang informatif yang 
dapat digunakan dan dibaca dengan 
mudah oleh pelatih. Alat ini akan kami 
kembangkan terus untuk membuat 
produk lebih berkualitas. Mulai dari 
kemasan hingga fitur dalam aplikasi. Alat 
ini akan sangat membantu bagi pemula 
supaya lebih cepat belajar panahan, 
Selain itu progam PKM KC ini 
menghasilkan artikel ilmiah dan draft 
paten yang akan digunakan untuk 
mematenkan produk inovasi Smart 

Trainer for Archerini supaya dapat 
dikomersilkan. Untuk paten sudah 
diajukan melalui LPPM UNY yang akan 

membantu untuk proses pengajuan paten 
lebih lanjut. Artikel akan disubmit pada 
seminar nasional ELINVO UNY. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari 
pelaksanaan PKM ini dapat disimpulkan 
telah di peroleh desain alat, desain 
sistem, dan alat Smart Trainer for Archer 
untuk membantu mengoptimalkan latihan 
olahraga panahan dengan komponen 
utama accelerometer, arduino pro mini, 

Bluetooth HC05, battery 3,7V.  
Dari Hasil Pengujian didapatkan 

bahwa alat dapat melakukan pembacaan 
accelerometer yang akan di konversi dan 
ditampilkan pada aplikasi android dalam 
bentuk grafik serta tingkat kemiringan 
untuk memonitoring pemanah pada waktu 
berlatih.  

Keunggulan alat ini adalah dapat 
membaca tingkat kemiringan pada saat 
pemanah memegang busur panah. 
Informasi yang dikirim alat ke android juga 
ditampilkan secara menarik dan informatif 
dengan bentuk grafik serta hasil 
pengukuran tingkat kemiringan berupa 
angka.  

Alat ini dapat dikembangkan 
kembali dari segi tampilan fisik dan fitur 
aplikasi. Kedepanya, alat ini akan 
dikembangkan dalam fitur aplikasiya 
sesuai dengan kebutuhan tambahan 
pelatih selain kemiringan dan getaran. 
Penambahan sensor juga sangat 
memungkinkan karena alat ini mudah 
untuk dikembangkan lagi secara 
hardware. Alat ini juga akan membantu 
tugas pelatih supaya lebih efektif dalam 
melatih pemanah. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah memberi kemudahan musisi di Indonesia terutama para 

gitaris untuk membawa semua peralatan yang dibutuhkannya ke atas panggung. 
Selanjutnya alat ini dinamakan “FIRE BOX”,  sebagai solusi efek gitar multigenre guna 
meminimalisasi jumlah kebutuhan sound system.  Fire Box dikemas dalam satu wadah kecil 
dengan dua rangkaian utama hasil modifikasi rangkaian-rangkaian sebelumya,  yaitu  efek  
gitar  dan  pre-amplifier. Pengembangkan rangkaian  efek  gitar  dengan berbagai macam 
karakter suara gitar,   yang diebut sebagai multigenre. Karakter suara tersebut dimulai dari 
aliran musik Jazz, Blues, Rock, Pop, Punk, dan Metal. Pada rangkain ini juga dibuat efek 
tambahan yang berfungsi sebagai penggema dan pengeras suara. Fire Box juga 
mempunyai pre-amplifier berdaya besar dengan ukuran fisik yang kecil. Hasil 
pengembangan alat ini dapat meminimalisasi perangkat efek gitar, menguatkan sinyal suara 
yang dihasilkan oleh efek gitar, mempunyai pre-amplifier dengan daya besar dengan 
penguatan yang stabil, serta diharapkan dapat menghasilkan alat dengan harga yang lebih 
terjangaku dari alat yang sebellumnya. 
Kata Kunci   : Fire Box, multigenre, pre-amplifier, rangkaian, modifikasi. 
 

ABSTRACT 
This research was to provide convenience peripheral for musicians when they 

perform. The name of the peripheral is “Fire Box”, which is a modify of multigenre guitar 
effect to be minimal size. Fire Box was packaged in the small box with guitar effect and pre-
amplifier. Those sound characters are Jazz, Blues, Rock, Pop, Punk, and Metal. In this 
research was added a loud speaker and an echo effect with big power. Develpment result 
of this reasearch was resulting circuit of effect guitar peripheral with a small size, amplifier, 
stabilization gain. 
Keywords: Fire Box, multigenre, pre-amplifier,circuit, modify  
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PENDAHULUAN 
Efek gitar adalah alat pengolah 

dan pengubah suara gitar dari bentuk 
aslinya menjadi bentuk suara yang baru. 
Efek gitar merupakan kebutuhan pokok 
gitaris karena semua gitaris 
membutuhkan efek gitar untuk membantu 
suara gitar yang dimainkannya menjadi 
lebih menarik untuk didengar. Harmonis 
atau tidaknya suara yang dihasilkan tentu 
saja harus selaras dengan genre atau 
aliran musik yang dimainkannya. 
Perkembangan musik yang sangat pesat 
telah melahirkan aliran-aliran musik baru 
dan tentu saja menggunakan efek gitar 
yang begitu banyak jumlahnya. Masing-
masing efek gitar mempunyai karakter 
suara yang berbeda-beda, distorsi yang 
dihasilkan tentu juga berbeda antara satu 
dengan yang lain. Namun hanya sedikit 
yang tau bahwa dari sekian jenis efek 
gitar yang digunakan oleh gitaris terdapat 
beberapa jenis efek yang jika 
digabungkan akan mewakili semua 
distorsi genre lagu. 
 Selain efek gitar, gitaris juga 
memerlukan pre-amplifier untuk 
menguatkan sinyal suara yang dihasilkan 
oleh efek gitar yang digunakannya. Pre-
amplifier berfungsi sebagai penguat 
sinyal pertama sebelum masuk ke mixer 
dan amplifier utama. Tujuannya agar 
suara gitar yang dimainkan oleh gitaris 
stabil penguatan dan suaranya serta tidak 
terpengaruh oleh kuat lemahnya senar 
gitar yang dimainkan ataupun panjang 
kabel yang digunakan. Stabilnya 
frekuensi suara yang dihasilkan maka 
suara yang dikeluarkan pun dapat 

dinikmati dengan jelas oleh pendengar. 
Pada umumnya semakin besar daya yang 
dihasilkan oleh pre-amplifier maupun 
amplifier maka semakin besar juga 
ukuran fisik yang dimilikinya. Minimalisasi 
ukuran penguat tersebut sampai saat ini 
masih jarang dilakukan oleh produsen-
produsen pre-amplifier. 
 Produk luar negeri pada awal 
tahun 2015 pernah menawarkan efek 
gitar semacam ini, namun harganya 
sangat mahal dan tidak cocok untuk 
diperjualbelikan di Indonesia dan efek 
tersebut sangat rentan terhadap getaran 
yang dapat merusak sistem rangkaian. 
Fire Box pada kesempatan ini 
memberikan penawaran efek gitar 
multigenre dengan harga terjangkau 
termasuk didalamnya berisikan pre-
amplifier yang tahan dari segala jenis 
getaran. Fire Box merupakan produk lokal 
yang belum pernah ada dan dibuat 
sebelumnya. 

 
METODE 

Metode pengembangan alat ini 
meliputi identifikasi dan analisis 
kebutuhan, perancangan, implementasi, 
dan pengujian. Analisis kebutuhan 
meliputi komponen, frekuensi setiap 
genre seperti tertampil pada Tabel 1, 
ukuran kemasan agar efisien. 
Perancangan meliputi perancangan 
perangkat keras dan kemasan. 
Selanjutnya dari hasil perancangan, 
dilakukan implementasi pembuatan alat 
serta pengujian unjuk kerja dan kelayakan 
alat.  Pengujian unjukkerja dengan 
perhitungan error, sebagai berikut: 
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Tabel 1. Frekuensi Setiap Genre 

No. Genre 
Setting 

Frek (Hz) 
Boost Drive Scream Delay Amp 

1 Pop  ON   ON 3607 
2 Rock ON   ON ON 12730 
3 Punk ON ON ON  ON 13764 
4 Metal ON ON ON ON ON 17265 
5 Hardcore ON  ON  ON 15432 
6 Jazz   ON ON ON 7031 
7 Blues ON  ON ON ON 8024 
8 Slow    ON ON 5671 
9 British  ON ON  ON 10406 

10 Modern  ON  ON  18320 
11 Akustik     ON 840 

 
 

Error = nilai sebenarnya-nilai terukur. 
Pengujian kelayakan alat dilakukan 
dengan percobaan oleh praktisi musik. 

 
HASIL 

Alat ini selanjutnya dinamakan 
Fire Box. Hasil pengujian kelayakan oleh 
praktisi adalah  sangat membantu para 
gitaris karena hanya dalam satu wadah 
kecil terdapat dua rangkaian utama hasil 
modifikasi rangkaian-rangkaian 
sebelumya, yaitu efek gitar dan pre-
amplifier. Rangkaian efek gitar yang 
diciptakan menghasilkan berbagai 
macam karakter suara gitar atau 
multigenre. Bahkan, efek tambahan yang 
berfungsi sebagai penggema dan 
pengeras suara juga terdapat di 
dalamnya. Pada Fire Box terdapat pre-
amplifier berdaya besar. Jika pada pre-
amplifier sebelumnya memiliki ukuran 
fisik yang jauh lebih besar, Fire Box 
memodifikasinya menjadi ukuran fisik 
yang lebih kecil, namun daya yang dimiliki 
tetap sama dengan pre-amplifier 
sebelumnya, bahkan lebih tinggi. Tentu 
saja perubahan ukuran pre–amplifier 
serta pengelompokan efek-efek gitar ini 
dapat mengurangi jumlah kebutuhan 

gitaris di atas panggung menjadi lebih 
minimalis.  

Fire Box telah dikenal musisi-
musisi lokal maupun nasional dan 
mendapat sambutan yang baik. Bahkan, 
mereka menginginkan agar Fire Box 
segera diproduksi secara banyak. Satu 
item Fire Box berharga sekitar dua juta. 
Harapannya dengan harga yang lebih 
murah dibandingkan dengan pasaran 
luar, musisi Indonesia lebih memilih 
menggunakan inovasi baru karya anak 
bangsa.  
 
SIMPULAN 

Produk Fire Box yang masih 
berupa prototype diuji oleh Bangkit selaku 
musisi ternama sekaligus pemilik studio 
rekaman Army Kids Home Record Studio, 
Gilang selaku gitaris dari grup musik 
Under Fire Heat, dan Marsidi selaku 
pemilik studio Mercury. Produk tersebut 
diuji satu per satu, maka kami dapat 
memastikan bahwa produk Fire Box 
memiliki kualitas yang baik.  

Lokasi produksi Fire Box 
beralamatkan di Ngijon Malangan RT 008 
RW 045, Sumberagung, Moyudan, 
Sleman, Yogyakarta 55563. Proses 
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produksi Fire Box melewati tahap-tahap 
seperti pengujian alat, finalisasi alat, 
pengemasan produk, pemasaran produk. 
Untuk pemasaran produk kami memilih 
teknik promosi. Promosi dilakukan 
dengan 2 metode yaitu secara online dan 
offline. Online melalui media masa seperti 
instagram, facebook, dan sejenisnya. 
Offline dilakukan dengan melakukan 
penjualan di toko alat musik sekitar kota 
Yogyakarta dengan dibantu 
menggunakan media pamflet dan brosur 
sebagai perantaranya. Selain itu, promosi 
dari mulut ke mulut juga terus 
berkembang karena itu lebih efektif 
dibandingkan menggunakan brosur atau 
pamphlet yang terkadang kurang 
diperhatikan. 

 
DAFTAR RUJUKAN 
[1] Abel, J., Smyth, T., Smith, J. 2003. A 

Simple, Accurate Wall Loss Filter For 
Acoustic Tubes. DAFX 2003 
Proceedings. Vol.8: Hal.53-57. 

[2] Berners, D. P., Abel, J. S. 2003. 
Discrete-time Shelf Filter DesignFor 
Analog Modeling. 115th AES 
Convention.Oktober 2003. New York, 
Inggris. Hal: 5-9. 

[3] Boyle, G. R.,Pederson, D. O., Cohn, B. 
M.,dan Solomon,J. E., Macromodeling 

Of Integrated Circuit Operational 
Amplifiers. IEEE J. Solid-State Circuits. 
Vol. 9: Hal. 353–364. 

[4] Keen, R.G.  1998. Technology of the 
Tube Screamer. 
http://www.geofex.com/article_folder
s/TStech/tsxfram.html.Diakes pada 
tanggal 27 September 2015. 

[5] Kustap, M.M. 2008. Seni Musik 
Klasik. Jilid 1, Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Kejuruan. 
Jakarta. 

[6] Linggono, B. 2008. Seni Musik Non 
Klasik. Jilid 2, Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Kejuruan. 
Jakarta. 

[7] Orfanidis, S. J. 1997.Digital Parametric 
Equalizer Design WithPrescribed 
Nyquist-frequency Gain.AES. Vol.45, 
No. 6: Hal. 444–455. 

[8] Vonderhulls, K.2014. Build Your Own 
Clone Overdrive 2 Kit Instructions. 
http://www.buildyourownclone.com/
overdrive2.html. Diakses pada tanggal 
29 September 2015. 

[9] Yeh, D., Abel, J., Smith, J. 2007. 
Simplified, Physically-Informed Models 
of Distortion and Overdrive Guitar 
Effects Pedals. Digital Audio Effects 
(DAFx-07). 15 September 2015, 
Bordeaux, Perancis. Hal. 2-6. 

 
 
  



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 
165 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO  

(Tema: Transformation of Electronics and Information in Daily Life: Challenges and 

Opportunities for Asean Economic Community), 24 September 2016, (hal: 165-179) 
 

Artikel Ilmiah Hasil Pemikiran 
 

INPRES NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN TANTANGAN PENDIDIKAN 
TEKNIK INFORMATIKA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

Putu Sudira 
Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta  

Email: putupanji@uny.ac.id  

Diterima:  26 Agustus 2016; Direvisi: 31 Agustus 2016; Dipublikasi 24 September 2016 

 

ABSTRAK 

Peranan pendidikan kejuruan dalam pelaksanaan kesepakatan pasar tunggal Asean Economic 

Community (AEC) sangat strategis. Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi presiden nomor 
9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan 
kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia. Inpres nomor 9 tahun 2016 memberi 
peluang meningkatnya kualitas sistem dan layanan pendidikan kejuruan di Indonesia. Peningkatan 
kualitas layanan dan hasil pendidikan kejuruan di SMK terwujud melalui penyempurnaan peta jalan 
pengembangan SMK, penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum, peningkatan jumlah pendidik 
dan tenaga kependidikan yang berkompeten, peningkatan kerjasama pelaksanaan praktik kerja 
lapangan, pengembangan dan penataan teaching factory, penyelesaian Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK, pembentukan 
Kelompok Kerja Pengembangan SMK (KKP-SMK). Tantangan pendidikan teknik informatika sangat 
besar dalam pengembangan SKKNI bidang TIK, pengembangan  penyediaan tenaga pendidik 
profesional dalam bidang TIK, dan melakukan pendampingan pengembangan kualitas SMK. 
Kata kunci:Inpres 9, SMK, AEC, SKKNI, PTI 

ABSTRACT 

The role of vocational education in the implementation of the Asean Economic Community 
(AEC) singgle market agreement is very strategic. President Joko Widodo issued a presidential 
instruction No. 9 Year 2016 on the revitalization of Vocational High Schools (VHS) in order to increase 
the quality and competitiveness of Indonesian human resources. Presidential Instruction No. 9 in 
2016 provides an opportunity to improve the quality of vocational education systems and services in 
Indonesia. Improving the quality of services and outcomes of vocational education in vocational 
realized through improvements in development roadmap of VHS, improvement and relevantion of 
curriculum, increasing the number of teachers and competent, increased collaboration 
implementation of job training, development and structuring of teaching factory, the completion of the 
Indonesian Work Competence Standard (IWCS), increasing access to graduates of vocational 
certification, the establishment of Vocational Development Working Group. Challenges huge 
informatics engineering education in the field of ICT development IWCS, educators providing 
professional development in ICT, development of quality vocational guidance. 
Keyword: presidential instruction, VHS, AEC, IWCS, TIE 
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PENDAHULUAN 

Pasar tunggal tingkat ASEAN atau 
AEC membebaskan adanya aliran: (1) 
barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal 
dan (5) tenaga kerja terampil (skilled 

labour) [29]. Mobilitas tenaga kerja 
terampil akibat perdagangan terbuka 
barang dan jasa, investasi penanaman 
modal lintas negara ASEAN dalam era 
AEC merupakan tantangan baru 
pembangunan sistem pendidikan 
kejuruan negara-negara anggota ASEAN.  
Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan 
langkah-langkah strategis dalam 
peningkatan kapasitas kompetensi 
tenaga kerja terampil.  Disamping itu 
diperlukan juga penguatan pemodal 
usaha, produser barang-jasa dan 
pembisnis  yang handal. Langkah 
strategis diakukan melalui kebijakan 
penataan Technical and Vocational 

Education and Training (TVET) yang 
bermuara pada penguatan kompetensi 
tenaga kerja dan pengusaha Indonesia 
agar dapat berkompetisi dengan baik di 
era AEC.    

Secara internasional negara-
negara di dunia melalui UNESCO dan ILO 
telah menetapkan Technical and 

Vocational Education and Training 
(TVET)  sebagai model pendidikan untuk 
menghadapi tantangan Abad XXI dalam 
bidang ekonomi dan sosial [1,2,23]. 
Pendidikan kejuruan di SMK sebagai 
bagian dari TVET efektif digunakan untuk 
pengembangan kapasitas dan 
pemberdayaan sumber daya manusia di 
dunia kerja.  

TVET di SMK memiliki peran 
strategis dalam pemenuhan berbagai 

kebutuhan pelatihan skill tenaga kerja [1, 
3,13]. Sistem baru TVET menuju pada 
sistem pendidikan dan pelatihan untuk 
pemerataan pemerolehan skill, 
keberhasilan jangka panjang, fleksibilas 
karir, inovasi dan produktivitas, pelatihan 
berbasis kompetensi [7, 15, 20]. Peran 
dasar TVET adalah menyediakan tenaga 
kerja terampil untuk pasar tenaga kerja 
pada sektor ekonomi baik formal maupun 
informal. Di Indonesia perkembangan 
usaha kecil menengah (UKM) 
membutuhkan tenaga kerja terampil yang 
sangat besar jumlahnya.  

Kerjasama diantara lembaga-
lembaga pendidikan dan dunia kerja 
dalam mengembangkan kompetensi, 
etika kerja, skill kerja, teknologi dan 
kewirausahaan menjadi suatu 
keniscayaan yang harus dipenuhi [23, 
5,15,16]. Kerjasama antara SMK dengan 
dunia usaha dan industri mendorong 
pendidikan di SMK semakin terarah dan 
terukur sesuai tuntutan kompetensi kerja. 
Relevansi pendidikan di SMK semakin 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
Dapat dikatakan kualitas pendidikan di 
SMK juga semakin baik. Pendidikan 
kejuruan Abad XXI membutuhkan 
partnership diantara pemerintah, pemberi 
kerja, industri, trades union dan 
masyarakat dalam penyediaan lapangan 
kerja. Partnership harus memiliki tujuan 
memantapkan budaya kerja, budaya 
belajar dan budaya pengembangan skill 
di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga 
pendidikan kejuruan berfungsi memberi 
penguatan ekonomi, peningkatan kohesi 
sosial-politik, menguatkan identitas 
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budaya bangsa, keberagaman, dan 
kemanusiaan [23,27,].  

Pelatihan untuk semua jenis-jenis 
pekerjaan menyangkut hak-hak asasi 
manusia, pembinaan struktur lembaga 
swadaya masyarakat, peningkatan 
belajar sepanjang hayat, partisipasi luas 
dalam pendidikan dan pelatihan, 
mendorong etika kerja dengan spirit 
kewirausahaan merupakan bagian 
penting dari TVET [24, 10]. Pemerintah 
dan swasta memanfaatkan TVET sebagai 
investasi pendidikan dan pelatihan masa 
depan dengan pengembalian yang 
signifikan dalam bentuk tenaga kerja 
terlatih, produtif, siap berkompetisi secara 
internasional  [23,9].   

SMK di Indonesia berkembang 
signifikan jumlahnya setelah pemerintah 
mengeluarkan kebijakan rasio SMK:SMA 
sebesar 70:30. Revitalisasi SMK sebagai 
penyedia tenaga kerja terampil menjadi 
kebutuhan. Reorientasi kurikulum, 
pengefektifan pembelajaran kejuruan, 
dan asesmen kejuruan menuju inovasi 
dan pemenuhan kebutuhan skill/ 
kompetensi Abad XXI sangat penting 
dilaksanakan. Metode-metode dan 
strategi pembelajaran baru yang lebih 
efektif dan efisien terus diterapkan dalam 
pembelajaran, asesmen, akreditasi, dan 
sertifikasi kompetensi di SMK [23].  

TVET merupakan instrumen  
penting bagi semua warga masyarakat 
dalam merespon tantangan kehidupan 
Abad XXI khususnya tantangan dalam 
peningkatan produktivitas kerja. TVET 
merupakan tool yang efektif untuk 
peningkatan kohesi sosial, integrasi, dan 
rasa percaya diri masyarakat. Program-

program TVET Abad XXI harus dirancang 
untuk kebutuhan yang menyeluruh dan 
mengakomodasi kebutuhan semua 
masyarakat mulai dari pendidikan dan 
pelatihan di sekolah (SMK/MAK, Sekolah 
Luar Biasa, Pendidikan Luar Sekolah, 
Perguruan Tinggi, Balai Diklat, Yayasan 
anak-anak cacat, Pusat rehabilitasi sosial, 
pelatihan untuk kaum perempuan dan ibu 
rumah tangga dll. Komitmen TVET untuk 
semua membutuhkan rancangan 
kebijakan dan strategi yang baik, 
peningkatan pemenuhan sumberdaya 
baik dana maupun manusia, lingkungan 
pelatihan yang terbuka dan bersahabat, 
termasuk kebutuhan tenaga pendidik dan 
kependidikan (Sudira, 2016:48).  

Dukungann UNESCO dan ILO, 
World Bank, OECD sangat dibutuhkan 
untuk pengembangan pendidikan 
kejuruan di SMK Abad XXI. Kerjasama 
internasional dalam peningkatan kualitas 
program-program penidikan kejuruan  
dikembangkan untuk saling mendukung 
pengembangan berbagai pelatihan skill. 
Kerjasama utara selatan perlu 
ditingkatkan terus.  

Peningkatan daya saing tenaga 
kerja melalui pengembangan kapasitas, 
kualitas, dan kemampuan kolaborasi 
tenaga kerja menjadi isu global 
pembangunan pendidikan kejuruan. 
Pembangunan pendidikan kejuruan 
membutuhkan kebijakan komprehensif 
lintas departemen dalam suatu 
pemerintahan negara, lintas negara 
dalam suatu kawasan seperti ASEAN 
(Sudira, 2016:23). Permasalahan 
mendasar pengembangan pendidikan 
dan pelatihan kejuruan di Indonesia 20 
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tahun terakhir adalah tidak adanya 
kebijakan  pemerintah yang kuat yang 
mendukung tumbuh dan berlanjutnya 
pembangunan pendidikan kejuruan 
sebagai pendidikan untuk penyiapan 
tenaga kerja.    

Program Studi Pendidikan Teknik 
Informatika (PTI)  telah diselenggarakan 
disejumlah Lembaga Pendidikan Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan (LPTPK) di 
Indonesia sejak Tahun 2007.  PTI 
diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga pendidik (guru) SMK 
paket keahlian Teknik Komputer Jaringan 
(TKJ),  Rekayasa Perangkat Lunak 
(RPL), Multimedia, dan Animasi yang 
demikian meningkat kebutuhannya 
karena kebijakan perubahan rasio 
SMK:SMA = 70:30. Paper ini membahas 
peluang dan tantangan bagi Program 
Studi PTI pasca keluarnya kebijakan 
Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 
dalam menghadapi AEC. Bagaimana 
Prodi PTI merespon peluang-peluang 
terkait kebutuhan sektor pendidikan dan 
pelatihan vokasional di lingkungan AEC. 

 
PEMBAHASAN 

1. Revitalisasi SMK melalui Instruksi 

Presiden nomor 9 Tahun 2016 

Terbitnya Instruksi Presiden 
(Inpres)  nomor 9 Tahun 2016 pada 
tanggal 9 September 2016 merupakan 
langkah maju pemerintah Indonesia 
dalam pengembangan pendidikan 
kejuruan di Indonesia. Inpres nomor 9 
Tahun 2016 memberi harapan 
terwujudnya peningkatan kualitas 
pendidikan kejuruan di Indonesia. 
Kebijakan ini memiliki angka unik  yaitu 

kebijakan nomor 9 ditetapkan tanggal 9 
bulan 9 tahun 2016 berjumlah 9 
(2+0+1+6). Inpres nomor 9 Tahun 2016 
yang kemudian dalam paper ini disebut 
Inpres 9 berisi revitalisasi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK).  

Revitalisasi SMK dimaksudkan 
untuk peningkatan kualitas dan relevansi 
program pendidikan kejuruan di SMK. 
Bagaimana SMK efektif mendidik dan 
melatih sumber daya manusia Indonesia 
agar memiliki kapasitas kompetensi yang 
memadai dan terstandar di ASEAN.   
Inpres 9 ditujukan  kepada Para Menteri 
Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Para 
Gubernur di seluruh Indonesia. Secara 
teori dan konsep-konsep pada TVET, 
Inpres 9 merupakan jawaban tuntutan 
kebutuhan pengembangan SMK unggul 
di era AEC. Permasalahan selanjutnya 
adalah bagaimana kebijakan di masing-
masing kementerian terintegrasi dan 
efektif meningkatkan kualitas pendidikan 
di SMK. Program-program revitalisasi 
SMK yang tajam kemudian menjadi 
ukuran peluang terwujudnya SMK unggul 
yang kompetitif.  

Berkaitan dengan revitalisasi SMK, 
Presiden Joko Widodo menginstruksikan 
dua hal pokok yaitu: (1) mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing Menteri, Kepala Badan, dan 
Gubernur  untuk merevitalisasi SMK guna 
meningkatkan kualitas dan daya saing 
sumber daya manusia (SDM) dan (2) 
menyusun kebutuhan tenaga kerja bagi 
lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan 
kewenangan  para menteri, kepala badan 
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dengan berpedoman pada peta jalan 
pengembangan SMK. Kualitas dan daya 
saing SDM Indonesia perlu peningkatan 
yang terencana. Pendidikan dan 
pelatihan kejuruan di SMK diprogramkan 
untuk penyediaan tenaga kerja yang 
memenuhi kebutuhan lapangan kerja. 
Gubernur sebagai penanggungjawab 
pendidikan kejuruan di daerah bersama 
presiden dan para menteri memfasilitasi 
kebutuhan revitalisasi SMK. 

Inpres 9 tentang revitalisasi SMK 
memberi perintah kepada: (1) Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Menteri 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
(3) Menteri Perindustrian; (4) Menteri 
Ketenagakerjaan; (5) Menteri Perhubung- 
an; (6) Menteri Kelautan dan Perikanan; 
(7) Menteri Badan Usaha Milik Negara; 
(8) Menteri Energi dan Sumberdaya 
Mineral; (9) Menteri Kesehatan; (10) 
Menteri Keuangan; (11) Kepala Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi; dan (12) 34 
Gubernur di seluruh Indonesia. Inpres 9 
bertujuan meningkatkan kualitas 
pendidikan kejuruan di SMK melalui 
sinergitas antar 10 departemen, satu 
badan, dan 34 Gubernur. Sayang Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
yang bertugas mengembangkan 
standarisasi pendidikan tidak terkait 
secara langsung dalam Inpres 9 ini.  

Secara khusus Inpres 9 memberi 
instruksi kepada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk: (1) membuat 
peta jalan pengembangan SMK; (2) 
menyempurnakan dan menyelaraskan 
kurikulum SMK sesuai kebutuhan 
pengguna lulusan (link and match); (3) 
meningkatkan jumlah dan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 
(4)  meningkatkan kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, dan dunia usaha/industri; (5) 
meningkatkan akses sertifikasi lulusan 
SMK dan akreditasi SMK, serta (6) 
pembentukan Kelompok Kerja 
Pengembangan SMK (KKP-SMK). 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi mendapat instruksi: (1)  
mempercepat penyediaan guru kejuruan 
SMK melalui pendidikan, penyetaraan, 
dan pengakuan serta  (2) mengembang-
kan program studi di Perguruan Tinggi 
untuk menghasilkan guru kejuruan yang 
dibutuhkan di SMK. 

Kementerian Perindustrian 
mendapat tugas: (1) menyusun proyeksi 
pengembangan, jenis, kompetensi (job 

title), dan lokasi industri khususnya yang 
terkait dengan lulusan SMK; (2) 
meningkatkan kerjasama dengan dunia 
usaha untuk memberi akses yang lebih 
luas bagi siswa SMK untuk melakukan 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan 
program magang bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan SMK; (3) 
mendorong industri untuk memberikan 
dukungan dalam pengembangan 
teaching factory dan infrastruktur; dan (4) 
mempercepat penyelesaian Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI). 

Kementerian Ketenagakerjaan 
bertugas: (1) menyusun proyeksi 
kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK 
yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, 
jumlah, lokasi, dan waktu; (2) 
memberikan kemudahan bagi siswa SMK 
untuk melakukan praktek kerja di Balai 
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Latihan Kerja (BLK); (3) melakukan 
revitalisasi BLK yang meliputi 
infrastruktur, sarana prasaran, program 
pelatihan, dan sertifikasi; (4) 
mempercepat penyelesaian Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI).  

Kementerian Perhubungan 
bertugas: (1) meningkatkan    akses    
sertifikasi   lulusan     SMK  yang terkait   
dengan   bidang   perhubungan;  (2 )  
meningkatkan        bimbingan       bagi       
SMK yang kejuruannya terkait dengan 
perhubungan; (3) memberikan      
kemudahan       akses       bagi      siswa, 
pendidik, dan  tenaga        kependidikan       
untuk melakukan  PKL  dan    magang,   
termasuk    berbagi sumber    daya  
(resources  sharing); dan (4) 
mempercepat  penyelesaian   Standar     
Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia 
(SKKNI). 

  Kementerian Kelautan bertugas:  
(1) meningkatkan    akses    sertifikasi   
lulusan     SMK  yang terkait   dengan   
bidang   kelautan   dan  perikanan;  (2 )  
meningkatkan        bimbingan       bagi       
SMK  yang kejuruannya terkait dengan        
kelautan dan perikanan; (3) 
memberikan  kemudahan akses        
bagi       siswa, pendidik, dan       tenaga        
kependidikan untuk melakukan PKL 
dan  magang;  dan (4) mempercepat      
penyelesaian    Standar   Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Menteri   Badan   Usaha   Milik  
Negara bertugas: (1) mendorong    
Badan     Usaha     Milik    Negara     
(BUMN) untuk menyerap     lulusan       
SMK    sesuai    dengan kompetensi 

yang dibutuhkan   SMK; (2) mendorong 
BUMN untuk memberikan akses yang 
lebih luas bagi SMK untuk melakukan 
PKL dan magang bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan SMK; dan (3) 
mendorong BUMN untuk memberikan 
dukungan dalam pengembangan 
teaching factory dan infrastruktur. 

Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral bertugas: (1) meningkatkan 
akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait 
dengan bidang energi dan sumber daya 
mineral; (2) menyusun proyeksi 
pengembangan, jenis kompetensi (job 

title), dan lokasi industri energi terkait 
dengan lulusan SMK; (3) mendorong 
industri energi untuk memberikan akses 
yang lebih luas bagi siswa SMK untuk 
melakukan PKL dan magang bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 
dan (4) mempercepat penyelesaian  
Standar     Kompetensi Kerja  Nasional  
Indonesia (SKKNI). 

Kementerian Kesehatan 
bertugas: (1) menyusun proyeksi 
pengembangan, jenis, kompetensi (job 

title), dan lokasi fasilitas kesehatan yang 
terkait dengan lulusan SMK; (2)  
mendorong rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan lainnya untuk memnerikan 
akses yang lebih luas bagi siswa SMK 
untuk melakukan PKL dan magang bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 
(3) memberikan kesempatan yang luas 
kepada lulusan SMK bidang kesehatan 
untuk bekerja sebagai asisten tenaga 
kesehatan di rumah sakit atau fasilitas 
kesehatan lainnya; (4) mempercepat 
penyelesaian SKKNI.  



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 171 

Kementerian Keuangan bertugas: 
(1) menyusun norma, standar, prosedur, 
dan kriteria pengelolaan keuangan 
teaching factory di SMK yang efektif, 
efisien, dan akuntabel; dan (2) melakukan 
deregulasi peraturan yang menghambat 
pengembangan SMK. Kepala BNSP 
bertugas: (1)  mempercepat sertifikasi 
kompetensi bagi lulusan SMK; (2) 
mempercepat sertifikasi komptensi bagi 
pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 
(3) mempercepat pemberian lisensi bagi 
SMK sebagai lembaga sertikasi profesi 
pihak pertama. 

Seluruh Gubernur diinstruksikan: 
(1) memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk mendapatkan layanan 
pendidikan SMK yang bermutu sesuai 
dengan potensi wilayahnya masing-
masing; (2) menyediakan pendidik, 
tenaga kependidikan, sarana dan 
prasarana SMK yang memadai dan 
berkualitas; (3) melakukan penataan 
kelembagaan SMK yang meliputi program 
kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; (4) 
mengembangkan SMK unggulan sesuai 
dengan potensi wilayah masing-masing. 

Secara langsug revitalisasi SMK 
ada dibawah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dalam hal ini direktorat 
Pembinaan SMK harus menjadi motor 
penggerak pelaksanaan Inpres 9. 
Pengembangan SMK unggul sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah yang 
mampu melaksanakan fungsi-fungsi 
majemuk penting direalisasikan. SMK 
sangat perlu dijadikan sebagai pusat 
pengembangan keterampilan terpadu. 
Langkah ini akan mengefektifkan dan 

mengefisienkan peranan SMK dalam 
pengembangan kapasitas masyarakat. 
Hambatan-hambatan pengembangan 
SMK terkait tidak adanya payung hukum 
teaching factory, business center, unit 
produksi segera dibuatkan payung hukum 
yang memadai sehinga SMK tidak 
menghadapi kendala hukum dan 
penyimpangan.  Dukungan industri terkait 
terhadap pengembangan teaching 

factory, technopark dan infrastuktur di 
SMK dilaksanakan dalam rangka 
peningkatan kualitas SMK sehingga 
industri mendapat suplay tenaga kerja 
dengan kualitas memadai. Proyeksi 
kebutuhan jenis pekerjaan dan wilayah 
sebarannya terus menerus di-update 
sebagai dasar pengembangan program 
keahlian dan paket keahlian SMK di 
berbagai daerah di Indonesia. 

Peningkatan kompetensi dan skill 
kerja lulusan SMK dikembangkan melalui 
pendidikan kontekstual di sekolah dan 
autentik di dunia kerja dalam bentuk PKL 
dengan menerapkan pendidikan sistem 
ganda. Pengakuan dan legalisasi 
kompetensi lulusan SMK dilakukan 
dengan sertifikasi kompetensi berstandar 
SKKNI. 

  
2. Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kerja 

bagi Lulusan SMK 

Tujuan pokok penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan di SMK adalah untuk 
bekerja pada bidang tertentu [1,23]. 
Proyeksi jumlah kebutuhan tenaga kerja 
lulusan SMK sangat penting sebagai 
dasar penyelenggaraan paket keahlian 
kejuruan di SMK. Selama ini 
penyelenggaraan paket-paket keahlian di 
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SMK belum sepenuhnya didasarkan atas 
kebutuhan tenaga kerja yang riil. Prinsip 
demand drivent dalam penyelenggaraan 
pendidikaan kejuruan belum berjalan 
dengan baik. Jenis pekerjaan apa yang 
tersedia, kompetensi kerja apa yang 
dibutuhkan pada pekerjaan tersebut, 
jumlah tenaga kerja level SMK yang 
dibutuhkan berapa, lokasinya dimana, 
dan kapan dibutuhkan penting diketahui 
oleh seluruh pemangku kepentingan 
SMK. Pengembangan pendidikan di SMK 
menjadi berbasis data.  

Penyusunan proyeksi kebutuhan 
tenaga kerja lulusan SMK merupakan 
tugas Kementerian Ketenagakerjaan. 
Jumlah dan jenis kompetensi tenaga kerja 
yang dibutuhkan merupakan variabel 
penting pengembangan paket-paket 
keahlian  di SMK. Penyusunan kurikulum 
SMK  didasarkankan atas proyeksi jenis-
jenis kompetensi (job title) yang disusun 
oleh Kementerian Perindustrian. 
Deskripsi kebutuhan tenaga kerja lulusan 
SMK yang jelas digunakan sebagai dasar 
pengaturan atau pengendalian 
penyelenggaraan paket-paket keahlian di 
SMK. Deskripsi kebutuhan tenaga kerja 
lulusan SMK menggambarkan jenis 
keahlian, lokasi atau daerah  yang 
membutuhkan, waktu atau masa 
dibutuhkan.  

Data kebutuhan tenaga kerja di 
masing-masing wilayah provinsi, kota, 
kabupaten, di lingkup wilayah Indonesia 
dan negara-negara anggota ASEAN terus 
di-up-date dan di share  ke Gubernur 
sebagai kepala pemerintah daerah untuk 
ditindaklanjuti bersama kepala dinas 
pendidikan dan kepala SMK dalam 

melakukan penataan program pendidikan 
di SMK. Disamping proyeksi kebutuhan 
tenaga kerja dalam negeri, kebutuan 
tenaga kerja lulusan SMK untuk 
berkompetisi di AEC juga penting disusun 
secara baik. Proyeksi kebutuhan lulusan 
SMK untuk bekerja pada sektor-sektor 
strategis di AEC disusun dan digunakan 
sebagai dasar pembinaan kualitas 
pendidikan pada SMK-SMK unggul. 
Beberapa SMK unggul yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia memiliki 
peluang yang baik untuk dikembangkan 
menjadi SMK yang mampu berkompetisi 
di AEC. Diproyeksikannya lulusan 
beberapa SMK unggul ke negara-negara 
anggota AEC dapat menekan persaingan 
perebutan lapangan kerja di dalam 
negeri. 

 
3. Langkah Strategis Revitalisasi SMK 

Direktorat Pembinaan SMK (Dit 
PSMK) di bawah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan segera membuat tim 
perumus dan menyusun peta jalan 
pengembangan SMK hingga 2045. Peta 
jalan pengembangan SMK disusun 
berdasarkan data proyeksi kebutuhan 
tenaga kerja. Peta jalan pengembangan 
SMK penting sebagai acuan 
pengembangan program pembinaan 
SMK untuk kementerian terkait. Peta jalan 
pengembangan SMK menggambarkan 
fase-fase pengembangan SMK secara 
jelas, terstruktur, dan terukur dari tahun 
ke tahun. 

Peta jalan pengembangan SMK, 
proyeksi kebutuhan tenaga kerja, dan 
SKKNI merupakan tiga komponen utama 
revitalisasi pengembangan SMK. Untuk 
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itu Kementerian Ketenagakerjaan sangat 
mendesak harus menerbitkan SKKNI, 
Kementerian Ketenagakerjaan menyusun 
proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan 
SMK,  Kementerian Perindustrian 
menyusun job title berdasarkan sebaran 
lokasi industri. SKKNI merupakan rujukan 
standar kompetensi kerja pengembangan 
kurikulum SMK. Untuk standar 
kompetensi kerja di lingkup AEC 
departemen tenaga kerja juga harus 
menyusun Standar Kompetensi Kerja 
(SKK) AEC. SKK AEC juga digunakan 
sebagai rujukan pengembangan 
kurikulum SMK Unggul dan sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja tingkat SMK  
untuk menembus pasar tenaga kerja di 
ASEAN. 

Pembelajaran di SMK dirancang 
betul-betul menerapkan pendidikan 
berbasis kompetensi dan produksi yang 
terstandar SKKNI dan SKK AEC. 
Sertifikasi kompetensi dilakukan pada 
lulusan SMK berdasarkan standar SKKNI 
dan SKK AEC [3,7,21]. Lulusan SMK 
tersertifikasi SKKNI dan SKK AEC  
memberi dukungan keberterimaan dan 
peningkatan daya saing tenaga kerja 
Indonesia. Penguatan kapasitas lulusan 
SMK dibentuk melalui pembelajaran yang 
semakin kontekstual.   
 
4. Pemerintah Daerah dan Kebijakan 

Ketenagakerjaan dalam Revitalisasi 
SMK 

Gubernur bersama Bupati dan 
Walikota berhadapan langsung dengan 
permasalahan-permasalahan di daerah 
seperti penangguran, kemiskinan, akses 
pendidikan bermutu, penyediaan 

lapangan kerja, peningkatan skill/ 
kompetensi kerja tenaga kerja, 
kesejahteraan masyarakat, kesehatan, 
dan peningkatan asli daerah (PAD). 
Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 
SMK pada tingkat provinsi memberi 
peluang pengelolaan semakin baik 
dibandingkan sebelumnya dikelola di 
kabupaten/kota. Kebijakan ini memberi 
kemudahan bagi masyarakat di suatu 
wilayah antar kabupaten/kota dalam 
suatu provinsi untuk memilih SMK sesuai 
bakat dan minat yang dimiliki. Peta 
pembangunan SMK berbasis potensi 
daerah lebih mudah ditata dan dikelola 
pemerintah daerah tingkat I. Penugasan 
tenaga pendidik (guru) SMK juga lebih 
pleksibel dan lebih memenuhi kebutuhan 
pengembangan pendidikan kejuruan. 
Guru SMK tidak terpusat di 
Kabupaten/Kota tertentu. Sebaran guru 
kejuruan dapat merata di kabupaten/Kota 
sehingga tidak terjadi lagi adanya 
Kabupaten/Kota yang miskin dengan guru 
kejuruan.    

Kebijakan Gubernur terkait 
ketenagakerjaan diharapkan  mencakup 
enam hal pokok  yaitu: (1) memberi 
peluang kerja untuk semua angkatan 
kerja yang membutuhkan di provinsi; (2) 
pekerjaan tersedia seimbang dan merata 
di setiap wilayah Kabupaten/Kota; (3)  
memberi penghasilan sesuai dengan 
kelayakan hidup dalam bermasyarakat; 
(4) pendidikan dan latihan mampu secara 
penuh mengembangkan semua potensi 
dan masa depan setiap individu; (5) 
matching man and jobs dengan kerugian-
kerugian minimum, pendapatan tinggi dan 
produktif; (6) merespon dan 
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mengantisipasi perkembangan kerja 
sama AEC (Sudira, 2016). Kebijakan 
pemerintah daerah dalam hal 
ketenagakerjaan tidak boleh memihak 
hanya pada sekelompok atau sebagian 
dari masyarakat. Jumlah dan jenis-jenis 
lapangan pekerjaan  tersedia, tersebar 
merata, seimbang, dan layak untuk 
kehidupan seluruh masyarakat. 
Pendidikan kejuruan menjadi tidak efisien 
jika lapangan pekerjaan tidak tersedia 
merata dan seimbang bagi lulusannya. 

Gubernur beserta Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) menerjemah 
kan kebijakan Para Menteri Kabinet Kerja 
sesuai Peraturan Menteri (Permen) terkait 
Inpres 9 menjadi Peraturan Daerah 
(Perda) tentang revitalisasi SMK.  Perda 
revitalisasi SMK sangat penting bagi 
KKP-SMK di daerah. KKP-SMK bersama 
Kepala-Kepala SMK, Kepala-Kepala 
Dinas, Kepala Badan Daerah 
merumuskan pola dan program-program 
revitalisasi SMK. Gubernur bekerjasama 
dengan Menteri terkait mengupayakan 
program-prpogram pemenuhan tenaga 
pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, 
pemenuhan sarana praktikum, memenuhi 
kebutuhan kesejahteraan guru SMK.  

 
3. Revitalisasi SMK melalui 

Pendidikan Teknik Informatika 

Pendidikaan Teknik Informatika 
(PTI) merupakan salah satu program 
studi pendidikan yang menyiapkan guru 
TI di SMK. PTI memiliki peran penting  
dalam revitalisasi SMK. Penyediaan guru 
TI dengan komptensi terstandar dan 
tersebar merata di seluruh Indonesia 
menjadi bagian penting revitalisasi SMK. 

Perguruan Tinggi penyelenggara PTI 
bekerjasama dengan Gubernur, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Riset dan Pendidikan Tinggi, 
menganalisis dan mengembangkan 
kebutuhan kompetensi guru TVET. Guru 
TVET melalui Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) selalu mendiskusikan 
bagaimana mengembangkan strategi 
pembelajaran efektif. Pengelolaan 
pembelajaran di sekolah dan di DU-DI 
sangat penting dirancang dengan baik 
[22,8,11]. Hal penting yang selalu 
diperhatikan bahwa pendidikan kejuruan 
diselenggara kan sebagai proses aktif 
akuisisi kompetensi dan skill: (1) 
memahami persyaratan dan tuntutan 
dunia kerja; (2) melakukan pekerjaan rutin 
dan menguasai prosedur kerja sehari-
hari; (3) meningkatkan produktivitas dan 
kualitas layanan kerja; (4) menerapkan 
standar keamanan kerja;  (5) 
mengembangkan disain dan rekayasa; 
(6) kolaborasi kerja dalam tim; (7) melek 
multi media digital, huruf, simbol-simbol; 
(8) melakukan analisis situasi dan 
problem solving; (9) melakukan 
pemrosesan informasi dan komputasi; 
(10) pemahaman peran sains  dan 
teknologi dalam masyarakat; (11) 
memahami perkembangan lingkungan 
global, regional, dan lokal; (12) 
memahami pentingnya efisiensi, kualitas, 
nilai tambah, penampilan dan 
marketability; (13)  moralitas, etika, 
kepekaan, mental dan keadilan sosial; 
(14) mengelola penghasilan sebagai 
investasi masa depan; dan (15) selalu 
berpikir positif [12,6,4,1719,21]. Lima 
belas akuisisi kompetensi dan skill 



 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016.  ISSN: 2477-2402 175 

tersebut dalam pendidikan kejuruan 
berfungsi sebagai perangkat: (1) 
peningkatan kualitas modal manusia 
(humans capital); (2) penguatan 
kompetensi kerja dan wirausaha; (3) 
pengentasan kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan; (4) 
pengurangan pengangguran; (5) 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD); (6) pengembangan keunggulan/-
kearifan lokal; (7) penarikan investasi 
asing; (8) konservasi budaya dan 
lingkungan alam [23]. Pendidikan 
kejuruan setidaknya diselenggarakan 
untuk empat tujuan pokok yaitu: (1) 
persiapan untuk kehidupan kerja meliputi 
pengenalan bakat diri peserta didik, 
pemberian wawasan tentang pekerjaan-
pekerjaan yang dapat mereka pilih; (2) 
melakukan persiapan awal bagi individu 
untuk kehidupan kerja meliputi 
pengembangan kapasitas diri untuk 
pekerjaan yang dipilih; (3) 
pengembangan kapasitas  berkelanjutan 
bagi individu dalam kehidupan kerja 
mereka agar mampu melakukan 
transformasi kerja (kapabilitas) 
selanjutnya; (4) pemberian bekal 
pengalaman pendidikan untuk 
mendukung transisi dari satu pekerjaan 
ke pekerjaan lainnya sebagai pilihan bagi 
setiap individu atau mungkin karena 
tekanan perubahan pekerjaan lintas 
kehidupan kerja mereka [22,14,3,9].  
Pendidikan kejuruan konsern mendidik 
dan melatih peserta didik sebagai proses: 
(1)  menemukan jalan bagi setiap  individu 
dalam mengidentifikasi pekerjaan yang 
cocok untuk dirinya; (2) awal dari 
pengembangan kapasitas yang 

diperlukan dalam pekerjaan; dan (3) 
perbaikan kapasitas itu menjadi 
kapabilitas untuk pengembangan 
berkelanjutan melalui kehidupan kerja 
sebagai cara untuk menguatkan 
keberlanjutan kemampuan kerjanya. 
Dalam hal ini termasuk menghubungkan 
dirinya dengan spesialisasi pekerjaan 
yang cocok untuk karir mereka 
[5,3,25,26]. Pendidikan Kejuruan 
mencakup pendidikan dan pelatihan 
penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan 
dan permintaan lapangan kerja, 
perawatan karir sesuai dengan jalur 
kehidupan yang diminati dan dipilihnya.  

 
4. Inpres 9 Tahun 2016 dan AEC 

AEC merupakan salah satu 
kesepakatan negara-negara ASEAN 
terkait dengan ketenagakerjaan, 
perdagangan, dan investasi penanaman 
modal. AEC menyepakati dimulainya era: 
(1) aliran bebas barang; (2) aliran bebas 
jasa; (3) aliran bebas investasi; (4) aliran 
modal yang lebih bebas; serta (5) aliran 
bebas tenaga kerja terampil. Kelima 
kesepakatan ini penting artinya bagi 
Bangsa Indonesia dalam merevitalisasi 
SMK. Inpres 9 perlu segera ditindaklajuti 
agar penyediaan tenaga kerja terampil 
tersedia untuk seluruh jenis kebutuhan 
tenaga kerja.  

Masing-masing negara anggota 
ASEAN diingatkan untuk menyadari 
bahwa AEC dibentuk sebagai langkah 
dan upaya harmonisasi untuk suatu 
tujuan  memfasilitasi arus bebas 
perdagangan jasa,  standardisasi, dan 
fasilitasi pergerakan tenaga kerja dengan 
cara: (1) mempererat kerjasama di antara 
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anggota ASEAN University Network 
(AUN)  dalam peningkatan mobilitas 
mahasiswa dan staf pengajar; (2) 
mengembangkan kompetensi dasar dan 
kualifikasi untuk pekerjaan dan 
keterampilan; (3) mengembangkan 
pelatihan sektor jasa prioritas (selambat-
lambatnya pada 2009) dan pada sektor 
jasa lainnya (dari tahun 2010 hingga 
2015); dan (4) memperkuat kemampuan 
riset setiap negara anggota ASEAN 
dalam rangka meningkatkan 
keterampilan, penempatan kerja dan 
pengembangan jejaring informasi pasar 
tenaga kerja diantara Negara-Negara 
ASEAN (AEC Blueprint: Direktorat 
Jenderal Kerjasama  ASEAN Departemen 
Luar Negeri RI 2009:20).  Sektor jasa 
prioritas adalah transportasi udara, 
eASEAN, kesehatan, dan pariwisata [23, 
24,25].  

Bagaimana kesiapan SMK dalam 
mendudukkan fungsi utamanya sebagai 
penyedia tenaga kerja yang unggul 
dengan skill tinggi terwujud.  Bagaimana 
kurikulum, pembelajaran, dan asesmen-
nya? Bagaimana meningkatkan relevansi 
luaran SMK dengan kebutuhan 
pengembangan pekerja skill tinggi? 
Bagaimana sistem pendidikan dan 
pelatihan di SMK yang efektif? 
Bagaimana bentuk penjaminan mutu 
pendidikan dan pelatihan SMK dapat 
berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan 
ini sudah banyak diseminarkan akan 
tetapi belum banyak ditindaklanjuti dalam 
bentuk program-program pendidikan dan 
pelatihan berbasis kebijakan pemerintah 
yang kuat dan mendasar. Indonesia 
sudah saatnya memiliki blue print peta 

jalan pengembangan SMK untuk 
menghadapi perubahan-perubahan 
kebutuhan tenaga kerja 20 tahun 
mendatang. 

Mobilitas pelatihan kompetensi staf 
pengajar (dosen dan guru) serta  
mahasiswa dan siswa SMK dilingkungan 
negara-negara ASEAN terus menerus 
harus ditingkatkan. Kolaborasi riset di 
antara negara ASEAN diperkuat untuk 
menghasilkan rumusan kebutuhan skill 
tenaga kerja sektor jasa transportasi 
udara, eASEAN, kesehatan, dan 
pariwisata. Penelitian dan pengkajian 
transportasi udara, kesehatan, eASEAN 
dalam menumbuhkan tingkat dan kualitas 
pariwisata misalnya perlu dikaji melalui 
penelitian kerjasama antarperguruan 
tinggi di ASEAN. Penyediaan tenaga 
peneliti dan dana penelitian untuk 
kebutuhan MEA masing-masing negara 
menjadi variabel pokok.  Penyediaan 
tenaga kerja terampil melalui riset sangat 
penting agar tidak terjadi proses 
pendidikan dan pelatihan mengarah ke 
sunset skills. Pada awal pendidikan dan 
pelatihan skill tersebut dibutuhkan  tetapi 
pada saat selesai pendidikan dan 
pelatihan skill itu sudah tidak 
dimanfaatkan lagi [23,16]. 

 
5. Peluang-Peluang dan Tantangan 

PTI 
Penyediaan guru TI berkualitas 

melalui pendidikan guru pre-service dan 
in-service merupakan faktor penting 
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan 
di SMK. Program Studi Pendidikan Teknik 
Informatika memiliki peluang yang luas 
dalam penyediaan guru-guru produktif di 
SMK TI. Tuntutan pekerjaan berbasis 
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pengetahuan menyebabkan kebutuhan 
pengembangan kompetensi kerja yang 
didukung kemampuan menggunakan TI 
semakin meningkat. Pekerjaan-pekerjaan 
dalam bidang jaringan komputer, 
multimedia, rekayasa perangkat lunak 
berkembang terus menerus. 
Perkembangan tersebut membutuhkan 
tenaga kerja yang cukup banyak. 
Kompetensi kerja tenaga kerja TI harus 
sudah terstandar di ASEAN. CISCO 
adalah salah satu contoh standar 
kompetensi kerja dalam bidang jaringan 
komputer [28,18,21]. 

Program studi PTI disamping 
sebagai penyedia guru TI berkualitas 
untuk kebutuhan dalam negeri juga 
memiliki tantangan menghasilan guru 
sebagai tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan kejuruan di ASEAN. Di tingkat 
regional ASEAN Standar kompetensi 
guru TI perlu disusun dan ditetapkan 
sebagai rujukan pengembangan 
kurikulum, pembelajaran, dan sertifikasi 
kompetensi guru TI. Standar sertifikasi 
kompetensi guru TI    tingkat ASEAN 
penting dirumuskan agar mobilitas tenaga 
pengajar di SMK dapat berjalan dengan 
baik dan memiliki pengakuan serta 
penghargaan yang jelas. Tantangan PTI 
dalam merumuskan kurikulum, 
pembelajaran, pengembangan kerjasama 
dengan sekolah dan industri terkait 
menjadi bagian pokok kebutuhn 
pengembangan kualitas pendidikannya.   

 

SIMPULAN 

Inpres 9 tentang revitalisasi SMK 
merupakan kebijakan penting untuk 

merespon pasar tunggal AEC. 
Revitalisasi SMK untuk penyiapan  
tenaga kerja terampil tingkat menengah 
dalam bidang TI penting maknanya bagi 
bangsa Indonesia dalam merespon aliran 
bebas tenaga kerja terampil di ASEAN. 
Penyiapan tenaga kerja terampil bidang 
TI di SMK sangat ditentukan oleh 
kapabilitas (kemampuan dan kemauan) 
Guru  dalam mendidik dan melatih siswa 
SMK. Program studi Pendidikan Teknik 
Informtika memiliki peluang sekaligus  
tantangan dala penyiapan Guru TI 
berkualitas. Standarisasi kompetensi 
Guru TI tingkat ASEAN mendesak 
diperlukan sebagai dasar pengakuan 
kompetensi seseorang tenaga guru untuk 
dapat bekerja lintas negara anggota 
ASEAN.   
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