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ANALISIS PEMILIHAN AUDITOR EKSTERNAL 

BERKUALITAS DI INDONESIA DAN THAILAND 

 
Lydia Caesera Saragi

1)
, Mega Mayasari

2)
 

1)
 Jurusan Manajemen Bisnis,Politeknik Negeri Batam, Batam 

29461,email:caeseralydia@gmail.com 
2)

 Jurusan Manajemen Bisnis,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

mega@polibatam.ac.id 

 

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran, efisiensi, profitabilitas dan 

leverage perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas di Indonesia dan 

Thailand, guna mendukung perusahaan dalam meningkatkan transparansi. Pemilihan auditor 

eksternal berkualitas diproksikan dengan KAP Big Four dan Non-Big Four. Penelitian 

menggunakan 360 perusahaan manufaktur publik yang terdaftar di BEI dan 296 perusahaan 

manufaktur publik di SET periode 2010-2013. Pengolahan data menggunakan regresi logistik 

biner dan uji beda Mann-Whitney. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data 

sekunder dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan publik manufaktur di Thailand dan 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas.Penelitian ini menemukan 

pemilihan auditor eksternal berkualitas di Indonesia dan Thailand berbeda. Hasil 

mencerminkan pemilihan auditor eksternal berkualitas mendukung perusahaan dalam 

meningkatkan transparansi guna meyakinkan investor untuk menjalin koneksi baik. 

 

Katakunci: Pemilihan auditor eksternal berkualitas, ukuran perusahaan, efisiensi perusahaan, 

profitabilitas, leverage perusahaan 

 

Abstract - This study aimed to analyze company’s size, efficiency, profitability and company’s 

leverage on qualified external auditor choice in Indonesia and Thailand to support companies 

to improving the transparency. The external auditor choice is proxied by KAP Big Four and 

Non-Big Four. This study used 360 public manufacturing companies listed on BEI and 296 

public manufacturing companies listed on SET during 2010-2013. It used binary logistic 

regression and Mann-Whitney U Test. This research used quantitative method with secondary 

data from financial statements and annual reports of public manufacturing companies in 

Thailand and Indonesia. The results showed that company’s size and profitability are 

significant positive effect on qualified external auditor choice. It was found that the external 

auditor choice in Indonesia and Thailand was different. It showed that the qualified external 

auditor choice support the companies to improving the transparency to establish a good 

relations with investors.  

 

Keywords: Qualified external auditor choice, company’s size, company's efficiency, 

company’s profitability, company’s leverage 
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1.PENDAHULUAN 

 

Tata kelola perusahaan menjadi perhatian 

investor dan pihak lainnya setelah krisis 

ekonomi Asia 1997, yang menyebabkan 

kondisi perekonomian beberapa negara 

menjadi terpuruk.Hal ini ditandai dengan 

runtuhnya perusahaan publik dibeberapa 

negara karena kegagalan strategi dan praktik 

kecurangan manajemen tingkat atas yang 

berlangsung tanpa pengawasan dalam waktu 

cukup lama.Krisis ekonomi Asia berawal di 

Thailand yang mempengaruhi bursa saham, 

mata uang dan harga aset.Penyebab 

terjadinya krisis adalah kesalahan kebijakan, 

perubahan lingkungan internasional dan 

sistem kurs tetap yang kaku[18].Kurangnya 

transparansi dalam hal keterbukaan informasi 

juga menjadi faktor terjadinya krisis 

ekonomi. Krisis ini kemudian menyebar ke 

negara lain khususnya ASEAN termasuk 

Filipina, Malaysia, Singapura dan Indonesia. 

Korea Selatan, Indonesia dan Thailand 

merupakan negara yang paling parah terkena 

dampak krisis ekonomi 1997. Ketiga negara 

yang dipandang sebagai “The Asian Tiger” 

itu mengakui pondasi perekonomian mereka 

rapuh akibat adanya krisis.Thailand dan 

Indonesia merupakan dua negara 

berkembang ASEAN yang merasakan 

dampak paling buruk dari krisis ekonomi 

1997.Praktik corporate governance di 

Indonesia pascakrisis 1997 masih tertinggal 

dibandingkan Malaysia dan Korea Selatan 

[27]. [29] menyatakan tingkat perlindungan 

investor di Indonesia berada pada posisi 

terendah di Asia Tenggara. Hal berbeda 

ditunjukkan Thailand yang mampu 

meningkatkan kemajuantata kelola 

perusahaannya.Menurut [5]tata kelola 

perusahaan di Indonesia masih memiliki 

berbagai kekurangan jauh di bawah 

Thailand.Penerapan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik mampu menghambat 

aktivitas rekayasa kinerja yang tidak 

menggambarkan nilai laporan keuangan 

fundamental perusahaan.Salah satu cara 

menciptakan perlindungan bagi pemangku 

kepentingan adalah memberi informasi 

mengenai perusahaan dalam bentuk laporan 

keuangan tahunan dengan tingkat keandalan 

yang dapat dipercaya.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, efisiensi, profitabilitas dan 

leverageperusahaan terhadap pemilihan 

auditor eksternal berkualitas, serta 

menganalisis apakah terdapat perbedaan 

pemilihan auditor eksternal berkualitas di 

Indonesia dan Thailand. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1.Teori 

Keagenan 
Teori keagenan menjelaskan bahwa 

perusahaan adalah kumpulan kontrak 

antara pemilik sumber daya ekonomis dan 

manajer yang mengatur penggunaan serta 

pengendalian sumber daya [19].Konsep 

teori agensi didasari pada permasalahan 

agensi yang muncul ketika pengurusan 

suatu perusahaan terpisah dari 

kepemilikannya. Agen memiliki informasi 

lebih banyak mengenai perusahaan 

dibandingkan prinsipal. Hal tersebut 

menyebabkan timbulnya asimetri informasi 

atau ketidakseimbangan informasi[17]. 

Inilah yang menjadi awal munculnya 

masalah keagenan. 

 

2.2.Corporate Governance 

Tata kelola perusahaan merupakan hal 

penting dalam peningkatan efisiensi ekonomi 

guna mendapat kepercayaan 

investor.Menurut [11]corporate governance 

digunakan oleh kreditor dan pemegang 

saham perusahaan sebagai mekanisme dalam 

mengendalikan dan mengawasi tindakan 

manajer.Corporate governance merupakan 

sistem yang mengatur bagaimana suatu 

perusahaan dikendalikan dan diarahkan 

[9].Pengendalian tersebut diarahkan pada 

perilaku manajer dengan tujuan tindakan 
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manajer bermanfaat untuk pemilik dan 

perusahaan. 

 

2.3.Auditor Eksternal 
Auditor eksternal sebagai salah satu 

praktik GCG merupakan pihak independen 

dari luar perusahaan yang berpedoman 

pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI).Auditor eksternal 

merupakan pihak yang mampu mereduksi 

dan mendeteksi potensi ketidakwajaran 

laporan keuangan.Perusahaan publik 

dengan pertanggungjawaban luas wajib 

memilih auditor eksternal berkualitas. 

Auditor eksternal berperan dalam tata 

kelola perusahaan sebagai alat 

pengawasan proses pelaporan 

keuangan[4]. Auditor bertanggung jawab 

menentukan apakah angka dan kondisi 

pada laporan keuangan sudah disajikan 

secara wajar dan mencerminkan hasil 

operasi perusahaan 

sesungguhnya.Kompetensi dan 

independensi auditor menjadi dimensi dari 

kualitas audit. Independensi artinya 

akuntan publik tidak memihak kepada 

siapapun. Akuntan publik dituntut 

bersikap jujur kepada agent,principal,  

kreditur dan pihak yang menaruh 

kepercayaannya pada auditor[8]. 

Kompetensi dalam SA seksi 

210menyatakan bahwa audit dilaksanakan 

oleh seorang atau lebih yang memiliki 

pelatihan dan keahlian cukup sebagai 

seorang auditor[25].  
 
2.4.Kantor Akuntan Publik (KAP) 

KAP sering disebut auditor eksternal atau 

auditor independen.Ukuran KAP merupakan 

salah satu proksi dalam mengukur kualitas 

audit[12]. Semakin besar ukuran KAP 

dilihat dari jumlah pendapatan, semakin 

baik kualitas audit yang disediakan. 

Terdapat empat kategori ukuran yang 

digunakan untuk menggambarkan KAP, 

yaitu Kantor Internasional Empat Besar atau 

Big Four (Delloitte Touche Tohmatsu, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young 

dan KPMG), Kantor Nasional, Kantor 

Regional dan Kantor Lokal yang Besar serta 

Kantor Lokal Kecil[3]. 

 

2.5. Pengembangan Hipotesis 
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 

mengenai pemilihan auditor eksternal, 

diajukan hipotesis. 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal berkualitas.  

Besarnya perusahaan merupakan indikator 

yang menunjukkan karakteristik dan kondisi 

perusahaan [32]. Ukuran perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar atau kecil menurut 

total aset, nilai pasar saham, dan log 

size.Terdapat pengaruhpositif ukuran 

perusahaan klien yang diukur dengan 

logaritma total aset pada pemilihan auditor 

eksternal berkualitas [13]. Hasil regresi 

[22]menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dalam pemilihan auditor 

eksternal. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

[6]bahwa audit effort meningkat seiring 

peningkatan kompleksitas dan ukuran 

perusahaan sehingga perusahaan besar perlu 

jasa auditor berkualitas. Semakin besar 

ukuran perusahaan, semakin cenderung 

memilih auditor berkualitas [23]. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diajukan 

hipotesis alternatif pertama (H1) sebagai 

berikut. 

H1: Terdapat hubungan positif antara 

ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal 

berkualitas 

2. Pengaruh efisiensi perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal berkualitas.  

Efisiensi perusahaan diukur dengan rasio 

aktivitas asset turnover ratio.Perusahaan 

dengan tingkat efisiensi penggunaan aset 

tinggi yang diukur dengan asset turnover 

memiliki probabilitas lebih besar untuk 

memilih auditor eksternal berkualitas 

[2].Hasil penelitian [22]menunjukkan 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

5 

 

Ukuran Perusahaan

Efisiensi Perusahaan

Profitabilitas Perusahaan

Leverage Perusahaan

Pemilihan Auditor 

Eksternal Berkualitas

perputaran aset berpengaruh positif dalam 

pemilihan auditor eksternal.Semakin besar 

perputaran aset, semakin tinggi 

kecenderungan perusahaan memilih auditor 

berkualitas.Berdasarkan penelitian tersebut, 

diajukan hipotesis alternatif kedua (H2) 

sebagai berikut. 

H2:  Terdapat hubungan positif antara 

efisiensi perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal 

berkualitas 

3. Pengaruh profitabilitas perusahaan 

terhadap pemilihan auditor eksternal 

berkualitas 

Profitabilitas menjelaskan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba terkait 

penjualan, total aset maupun modal sendiri 

[28].Profitabilitas dengan rasio return on 

assetsebagai proksi menjadi alat yang valid 

untuk mengukur hasil pelaksanaan operasi 

perusahaan, karena merupakan alat 

pembanding pada berbagai alternatif 

investasi yang sesuai dengan tingkat risiko 

yang dihadapi [33].Menurut [6]perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi mampu 

membayar jasa KAP berkualitas yang 

memiliki fee tinggi.[22]menemukan 

profitabilitas berpengaruh positif dalam 

pemilihan auditor eksternal. Perusahaan 

dengan kinerja baik cenderung menggunakan 

auditor berkualitas guna memberi sinyal baik 

pada investor [10].Berdasarkan penelitian 

tersebut, diajukan hipotesis alternatif ketiga 

(H3) sebagai berikut. 

H3: Terdapat hubungan positif antara 

profitabilitas perusahaan terhadap 

pemilihan auditor 

eksternal berkualitas 

4. Pengaruh leverage perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal berkualitas.  

Leverage mencerminkan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

dari aktiva yang dimiliki. Menurut 

[26]perusahaan dengan tingkat leverage 

tinggi memiliki insentif lebih kuat dalam 

memilih auditor berkualitas tinggi. Penelitian 

[22]menemukan bahwa leverage memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

pemilihan auditor eksternal. Semakin tinggi 

leverage perusahaan, semakin kuat insentif 

yang dimiliki untuk memilih auditor 

berkualitas baik. Berdasarkan penelitian 

tersebut, diajukan hipotesis alternatif 

keempat (H4) sebagai berikut. 

H4:  Terdapat hubungan positif antara 

leverage perusahaan terhadap 

pemilihan auditor eksternal 

berkualitas 

5. Perbandingan pemilihan auditor 

eksternal berkualitas di Indonesia dan 

Thailand 

Perusahaan di negara yang mempunyai 

lingkungan hukum lemah memiliki 

kemampuan terbatas dalam meningkatkan 

proteksi bagi investornya.Hal ini 

menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan 

tersebut lemah [21]. Proteksi investor 

berpengaruh terhadap kualitas audit dari 

auditor eksternal. Menurut [15] sistem 

hukum berkaitan dengan perlindungan 

investor dalam menjelaskan perbedaan level 

negara.Negara common law mempunyai 

pengungkapan publik yang transparan. 

Dalam penelitian [31] dari 10 negara Asia 

sebagai sampel penelitiannya Hong Kong, 

India, Malaysia, Singapura dan Thailand 

merupakan negara common law, sedangkan 

Indonesia, Jepang, Korea, Filipina dan 

Taiwan merupakan negara civil law. Sistem 

hukum suatu negara akan semakin 

memperbesar peranan auditor untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

[14]. Semakin tinggi nilai proteksi investor 

suatu negara, perusahaan semakin cenderung 

menggunakan auditor Big 4[31].Ketika 

perusahaan beroperasi di negara dengan 
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sistem hukum yang baik, kualitas audit 

berperandalam meningkatkan kualitas 

laba.Perusahaan publik di Thailand mampu 

menunjukkan kemajuan tata kelola 

perusahaannya dibandingkan Indonesia. 

Tabel 1Rata-rata Nilai Proteksi Bagi Investor 

di 10 Negara Sampel di Asia oleh Wardhani 

(2009) 
Negara Securiti

es Law 
Negara Securiti

es Law 
Hong 
Kong 

8,2 Malaysi
a 

7,8 
India 7,5 Filipina 8,9 
Indonesia  5,9 Singapu

ra 
8,4 

Jepang 5,4 Taiwan 6,4 
Korea 5,5 Thailan

d 
6,2 

Sumber: Hasil Penelitian Wardhani (2009) 

Berdasarkan teori tersebut, diajukan hipotesis 

alternatif kelima (H5) sebagai berikut. 

H5: Terdapat perbedaan pemilihan 

auditor eksternal antara Indonesia 

dan Thailand 

Model penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 1 Model Penelitian 

Adapun model persamaan yang digunakan 

adalah. 

     
                       

                         
 

 

3.HASILDANPEMBAHASAN 

 

Populasi, Sampel dan Metode Penarikan 

Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

publik negara berkembang Asia Tenggara di 

Indonesia dan Thailand.Penelitian ini 

menggunakan metode kauntitatif dengan 

sumber data sekunder yaitu laporan keuangan 

dan laporan tahunan auditan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

(www.idx.co.id) dan SET (www.set.or.th) 

2010-2013.Teknik penarikan sampel 

menggunakan purposive sampling 

berdasarkan kriteria berikut. 

1. Tidak termasuk perusahaan perbankan, 

sekuritas, asuransi atau lembaga keuangan 

lain 

2. Menerbitkan laporan keuangan dan 

tahunan periode berakhir31 Desember  

3. Mempublikasikan laporan keuangan dan 

tahunan auditan selama 2010 sampai 2013 

Tabel 2Seleksi Sampel Perusahaan 

Manufaktur Publik  

Negara Jumlah 

Sampel 

Total 
Sampel 

Selama 4 
Tahun 

Indonesia 90 360 

Thailand 74 296 
Jumlah 
Sampel 

 656 

Sumber: Hasil Olahan Data (2015) 

Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel Dependen 

Variabel dependenpenelitian ini adalah 

pemilihan auditor eksternal berkualitas 

berdasarkan laporan tahunan perusahaan 

manufaktur publik di BEI dan SET tahun 

2010-2013.Pemilihan auditor eksternal 

diproksikan dengan KAP Big 4 yang diberi 

angka 1 dan Non-Big 4 yang diberi angka 0. 

 

Variabel Independen 

Variabel independen penelitian ini 

merupakan rasio keuangan.Mata uang dalam 

laporan keuangan kedua negara 

dikonversikan ke dolar Amerika (USD) 

berdasarkan nilai kurs sesuai tanggal data 

laporan keuangan yang diambil, terdiri dari. 

a. Ukuran Perusahaan.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan log total aset yang dimiliki 

pada akhir tahun periode t.  

b. Efisiensi Perusahaan.  

Proksi efisiensi perusahaan pada 

penelitian ini adalahasset turnover ratio, 

dengan merasiokan penjualan bersih 

terhadap total aset akhir tahun. 

c. Profitabilitas Perusahaan.  

Proftabilitas perusahaan dalam penelitian 

ini diukur menggunakanreturn on asset 

ratio (ROA) dengan merasiokan laba 

http://www.idx.co.id/
http://www.set.or.th/
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bersih setelah pajak terhadap total aset 

perusahaan.ROA yang digunakan 

sebagian telah disajikan pada laporan 

keuangan perusahaan, namun ada 

beberapa perusahaan yang tidak 

menyajikan ROA nya sehingga dilakukan 

penghitungan terlebih dahulu. 

d. Leverage Perusahaan.  

Pada penelitian ini, leverage diperoleh 

dengan merasiokan total hutang dengan 

total modal sendiri perusahaan.  

 

Pengolahan dan Analisis Regresi Logistik 

Biner 
Data penelitian ini diolah melalui proses 

tabulating dan entri ke Microsoft Excel. 

Analisis statistik yang digunakan adalah 

Regresi Logistik Biner dengan p-value 0,05. 

Regresi logistik merupakan salah satu 

analisis multivariate untuk memprediksi 

variabel dependen berdasarkan variabel 

independen.Ketika variabel dependen 

berjumlah dua kategori digunakan binary 

logistic, lebih dari dua kategori digunakan 

multinominal logistic regression.Variabel 

dependen penelitian ini adalah variabel 

dikotomi (kategori) yaitu kategori 1 untuk 

KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non-Big 4, 

sehingga menggunakan binary logistic 

regression. Persyaratan statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda 

berbasis OLS (Ordinary Least Square) 

adalah melakukan uji asumsi klasik[16]. 

Analisis yang tidak berdasarkan OLS tidak 

memerlukan asumsi klasik seperti regresi 

logistik atau regresi ordinal, dapat 

disimpulkan penelitian ini tidak memerlukan 

pengujian asumsi klasik.Penelitian ini juga 

menggunakan uji Mann-Whitney untuk 

menjawab hipotesis 5. 

 

Statistik Deskriptif  

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif 

Variab Indonesia Thailand 

el N=360 N= 296 

Mean Std. 

Dev 

Mean Std. 

Dev 

PAE 0,43 0,495 0,69 0,465 

UP 8,1517 0,6837

7 

8,1678 0,5370

0 

EP 120,82

73 

69,336

34 

120,84

89 

68,547

20 

PR 5,4880 11,537

46 

7,4809 10,350

55 

LV 131,47

32 

258,87

078 

95,081

6 

122,10

606 

Sumber: Hasil Olahan Data (2015) 

Pengujian Hipotesis 

Uji kelayakan (goodness of fit) terhadap 

model regresi logistik diperoleh dari hasil uji 

Hosmer dan Lemeshow. Probabilitas chi-

square perusahaan di Indonesia 7,230 pada 

sig 0,512>α= 0,05 danchi-square perusahaan 

di Thailand11,301 pada sig 0,185>α= 0,05. 

Artinya, model regresi logistik yang 

digunakan fit dengan data, sehingga layak 

digunakan untuk analisis 

selanjutnya.Langkah berikutnya melakukan 

pengolahan data regresi logistik binersebagai 

berikut. 

Tabel 4 Hasil Regresi Logistik Biner Negara 

Indonesia 

Variabel B S.E Sig. 
UP 2,017 0,253 ***0,0

00 EP 0,003 0,002 0,148 
PR  0,039  0,016   

**0,01

6 

LV -0,002 0,001 0,065 
Constant -

17,176 

2,135 0,000 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20 (2015) 

***, **, * signifikan pada alpha 1%, 5% dan 

10% 

Model regresi logistik biner yang terbentuk. 
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Tabel 5 Hasil Regresi Logistik Biner Negara 

Thailand 

Variabel B S.E Sig. 
UP 2,489 0,405 ***0,0

00 EP 0,004 0,003 0,133 
PR 0,062 0,019 ***0,0

01 LV -0,002 0,001 0,083 
Constant -

19,955 

3,306 0,000 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20 (2015) 

***, **, * signifikan pada alpha 1%, 5% dan 

10% 

 

Model regresi logistik biner yang terbentuk. 

   

 
                                        

                                          
 

 

Berdasarkan tabel 4 dan 5, disimpulkan 

ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

pemilihan auditor eksternal berkualitas 

dengan sig < α= 0,05. Pengujian koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh dari nilai 

Nagelkerke R Square. Ditemukan R
2
 di 

Indonesia 39,1% dan Thailand 26,9%. 

Artinya 39,1% variabilitas pemilihan auditor 

eksternal berkualitas di Indonesia dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dan 

sebesar 26,9% variabilitas pemilihan auditor 

eksternal berkualitas di Thailand dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Data 

penelitian ini tidak berdistribusi normal, 

sehingga dilakukan pengurangan data outlier 

dan transform data.Hasilnya data yang 

dilakukan pengurangan outlier dan transform 

tidak berdistribusi normal, sehingga 

dilakukanuji nonparametrik Mann-Whitney 

untuk menguji hipotesis 5.  

Tabel 6 Uji Beda Mann-Whitney 

Variabel Negar

a 

N Mean 

Rank 

Sig. 

Pemiliha IND 296 261,5 0,00

n Auditor 

Eksternal 

Berkualit

as 

THA

I 

296 331,5 0 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 20 (2015) 

 

Berdasarkan tabel 6, pemilihan auditor 

eksternal berkualitas di Indonesia dan 

Thailand memiliki sig 0,000 < α= 0,05 

dengan mean rank pemilihan auditor 

eksternal berkualitas Thailand > Indonesia. 

Analisis Data dan Diskusi 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik 

biner, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pemilihan auditor 

eksternal berkualitasdengansig 0,000 < α= 

0,05, sehingga hipotesis 1 terdukung. 

Temuan ini sejalan dengan [23]bahwa ukuran 

perusahaan memberi hasil positif signifikan 

pada kecenderungan perusahaan untuk 

memilih KAP berkualitas.Hasil ini sesuai 

dengan [22] bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dalam pemilihan auditor 

eksternal.[6]menunjukkanbahwa audit effort 

akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya ukuran dan kompleksitas 

perusahaan. Efisiensi perusahaan di 

Indonesia dan Thailand memiliki sig 0,148 

dan 0,133 > α= 0,05 artinya tidak terdapat 

pengaruh positif signifikan efisiensi 

perusahaan pada pemilihan auditor eksternal 

berkualitas, sehingga hipotesis 2 tidak 

terdukung. Diduga kecepatan perputaran 

aset kedua negara dalam menghasilkan 

pendapatan selama 2010-2013 tidak bagus 

atau lambat, ditunjukkan dari nilai 

meanstatistik deskriptif variabel efisiensi 

perusahaan yang menghasilkan perputaran 

aset 1,20 kali.Menurut Kasmir (2008) dalam 

[24]standar industri perputaran aset yang 

baik adalah 2 kali.Hasil ini berbeda dengan 

temuan [22], namunsesuai dengan [1]bahwa 

tinggi rendahnya efisiensi perusahaan dilihat 

dari rasio aktivitas asset turnover, tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit.Profitabilitas perusahaan di Indonesia 

dan Thailand memiliki sig 0,016 dan 0,001 < 

α= 0,05. Artinya, profitabilitas perusahaan  
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berpengaruh positif signifikan pada 

pemilihan auditor eksternal berkualitas. Hasil 

ini sejalan dengan temuan [7]dan [22] 

sehingga hipotesis 3 terdukung.Leverage 

perusahaan di Indonesia dan Thailand 

memiliki sig 0,065 dan 0,083 > α= 

0,05.Artinya, leveragetidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap pemilihan auditor 

eksternal berkualitas.Hasil ini berbeda 

dengan temuan [22] dan [26], namun sejalan 

dengan [30]dan [20]yang menunjukkan 

leverage tidak berpengaruh dalam pemilihan 

auditor eksternal berkualitas.Menurut 

[20]leverage bukan faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit, tetapi 

pemilihan auditor eksternal lebih cenderung 

dipengaruhi oleh lingkungan legal suatu 

negara dimana KAP memiliki kewajiban 

hukum (liability of auditor).Sistem hukum 

suatu negara akan semakin memperbesar 

peranan auditor dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan [14], sehinggahipotesis 4 

tidak terdukung.Berdasarkan hasil uji 

Mann-Whitney, pemilihan auditor eksternal 

Indonesia dan Thailand memiliki sig 0,000 < 

α= 0,05. Artinya, terdapat perbedaan 

pemilihan auditor eksternal berkualitas di 

Indonesia dan Thailand, sehingga hipotesis 5 

terdukung. Hal ini diduga karena adanya 

perbedaan lingkungan hukum terhadap 

investor di Indonesia dan Thailand [31]. 

Berdasarkan hasil temuan [31], Thailand 

memiliki tingkat proteksi investor dan 

lingkungan hukum yang cukup baik 

dibandingkan dengan Indonesia, meskipun 

tidak tergolong tinggi.Hasil ini didukung 

dengan temuan [29] bahwa tingkat 

perlindungan investor di Indonesia berada 

pada posisi terendah di Asia Tenggara. 

 

4.KESIMPULAN 

Sasaran penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

efisiensi, profitabilitas dan leverage 

mempengaruhi pemilihan auditor eksternal 

perusahaan manufaktur publik di Indonesia 

dan Thailand.Auditor eksternal berkualitas 

berperan untuk memastikan laporan 

keuangan disajikan dengan benar, sehingga 

diharapkan auditor eksternal dapat memberi 

penjelasan kuat tentang transparansi tata 

kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan 

hasil analisis data, disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap pemilihan auditor eksternal 

berkualitas, sedangkan efisiensi dan leverage 

perusahaantidak berpengaruh positif dalam 

pemilihan auditor eksternal. Berdasarkan uji 

Mann-Whitney ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan pemilihan auditor eksternal 

berkualitas di Indonesia dan Thailand.Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat 

pemilihan auditor eksternal perusahaan 

manufaktur di Thailand lebih baik daripada 

Indonesia. 

 

Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan disebabkan adanya keterbatasan 

seperti data hanya menggunakan jangka 

waktu pengamatan 4 tahun (2010 sampai 

2013).Akan diperoleh hasil yang lebih 

mewakili apabila periode penelitian 

diperluas. Variabel bebas yang digunakan 

terbatas pada rasio laporan keuangan seperti 

Log total aset, ROA, asset turnover ratio dan 

leverage. Sampel penelitian terbatas pada 

sektor perusahaan manufaktur, sehingga 

memungkinkan untuk memasukkan sektor 

perusahaan lain sebagai sampel guna 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

representative. Penelitian ini hanya menguji 

2 negara berkembang di Asia Tenggara 

dengan tingkat securities law yang kurang 

tinggi.  
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Abstrak –  Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. 

Kepuasan kerja sumber daya manusia harus selalu dijaga agar kinerja yang dihasilkan tetap 

maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kompensasi finansial, kompensasi 

nonfinansial dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  Responden dalam penelitian ini adalah 395 

orang karyawan tetap yang bekerja di perusahaan manufaktur di Batam. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda, analisis jalur (path analysis) dan Sobel test 

untuk menguji pengaruh variabel intervening. Hasil penelitian menemukan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh intervening dalam hubungan antara kompensasi finansial, 

kompensasi nonfinansial dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan akan meningkat ketika kepuasan 

kerja ditingkatkan. Hal ini berarti penting bagi pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan 

kebijakan kompensasi dan penerapan kepemimpinan yang baik agar kepuasan kerja karyawan 

selalu terjaga. 

 

KataKunci : kompensasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, kinerja karyawan 

 

Abstract - Human resources is a very valuable asset for the company. Human resources’ job 

satisfaction should always be maintained to gain the maximal performance. This research 

aims to determine the effect of financial compensation, non-financial compensation and 

transformational leadership on employee performance through job satisfaction as an 

intervening variable. Respondents in this research were 395 permanent employees who work 

at manufacturing companies in Batam. The data analysis technique used is multiple 

regression analysis, path analysis and Sobel test to test the effect of intervening variable. This 

research found that job satisfaction has the intervening effect in the relationship between 

financial compensation, non-financial compensation and transformational leadership on 

employee performance. This result show that the performance of employees will increase as 

improved job satisfaction. It means that important for the company to put more concern about 

compensation policy and practice a good leadership so that the employee’s satisfaction is 

always maintained. 

 

Keywords: compensation, leadership, job satisfaction, employee performance 
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1. PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia merupakan aset yang 

sangat berharga bagi sebuah perusahaan, 

karena tanpa sumber daya manusia yang 

berkualitas, perusahaan tidak akan mampu 

mencapai tujuannya dan bertahan dalam 

persaingan. Sumber daya tersebut harus 

dikelola dengan baik agar dapat memberikan 

kontribusi yang optimal bagi perusahaan. 

Kepuasan kerja menggambarkan perasaan 

karyawan terhadap pekerjaannya [8]. 

Menurut [17], kepuasan kerja merupakan hal 

yang sangat penting bagi pengembangan 

perusahaan. Tingkat kepuasan kerja dicapai 

apabila harapan dan kebutuhan karyawan 

selaras dengan kenyataaan yang dirasakan 

[13]. Peningkatan kepuasan kerja karyawan 

akan diiringi dengan meningkatnya kinerja 

karyawan dan sebaliknya, jika karyawan 

merasakan ketidakpuasan dalam bekerja, 

maka akan timbul rasa ketidaknyamanan 

yang dapat menurunkan kinerjanya. Salah  

satu  cara  yang  digunakan   oleh   

manajemen personalia untuk meningkatkan 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan adalah 

melalui kompensasi [7]. Kompensasi 

merupakan penghargaan yang diberikan 

kepada karyawan atas andil mereka dalam 

proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut 

[12], kompensasi dapat diberikan dalam 

bentuk finansial maupun nonfinansial. 

Kompensasi harus dikelola dengan baik 

sehingga menjadi alat yang efektif dalam 

peningkatan semangat kerja karyawan. Selain 

kompensasi, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan adalah gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu cara yang 

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku bawahannya [4]. Dengan gaya 

kepemimpinan transformasional, bawahan 

akan merasa dipercaya, dihargai, hormat dan 

loyal kepada pimpinannya dan akhirnya 

bawahan akan lebih termotivasi untuk 

melakukan lebih dari yang diharapkan. 

Pemberian kompensasi dan menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional dengan baik 

kepada karyawan dapat meningkatkan 

kepuasan kerjanya. Peningkatan kepuasan 

kerja akan sejalan dengan peningkatan 

kinerja karyawan yang nantinya akan 

memaksimalkan output perusahaan itu 

sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan secara langsung 

dan melalui kepuasan kerja, menguji 

pengaruh kompensasi nonfinansial terhadap 

kinerja karyawan secara langsung dan 

melalui kepuasan kerja, menguji pengaruh 

gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan secara langsung 

dan melalui kepuasan kerja dan menguji 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Kompensasi 
Kompensasi adalah setiap bentuk 

pembayaran atau imbalan yang diberikan 

kepada karyawan dan timbul dari 

dipekerjakannya karyawan tersebut [3]. [12] 

menggolongkan kompensasi menjadi dua, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi 

nonfinansial. [20] mengemukakan bahwa 

sistem kompensasi memiliki potensi sebagai 

salah satu cara yang paling penting dalam 

mempengaruhi tingkat kepuasan dan bentuk 

perilaku karyawan.  

 

2.2 Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku bawahannya [4]. [23] menyatakan 

bahwa pemimpin transformasional lebih 

menekankan pada motivasi dan 

pengembangan pribadi para bawahannya, 

serta berusaha menyelaraskan kebutuhan 

bawahannya dengan tujuan perusahaan. 
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Menurut [16], terdapat empat komponen 

kepemimpinan transformasional, yaitu 

idealized influence (pengaruh ideal), 

inspirational motivation (motivasi 

inspirasional), intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual), dan individualized 

consideration (pertimbangan individual). 

 

2.3 Kepuasan Kerja  
Kepuasan kerja merupakan hasil yang 

dirasakan oleh karyawan dalam bekerja. 

Kepuasan kerja mengacu pada bagaimana 

hubungan individu dengan pekerjaannya dan 

digunakan untuk mempertahankan kualitas 

dan kinerja karyawan dalam perusahaan [11]. 

[16] mengemukakan bahwa terdapat lima 

komponen kepuasan kerja, yaitu pembayaran 

(pay), pekerjaan (job), kesempatan promosi 

(promotion opportunities), atasan 

(supervisor) dan rekan kerja (co-workers). 

 

2.4 Kinerja Karyawan 
Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh 

seorang karyawan atas tanggung jawab yang 

dilimpahkan kepadanya. Kinerja mengacu 

pada prestasi karyawan yang diukur 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan [8]. 

 

2.5 Hierarki Teori Kebutuhan Maslow 

Teori kebutuhan Maslow mengemukakan 

bahwa pada setiap diri manusia terdiri atas 

lima kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, 

rasa aman, kepemilikan sosial, penghargaan 

diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan di tingkat 

bawah harus terpenuhi terlebih dahulu 

sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat 

lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi 

[15]. 

 

2.6 Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori keadilan (equity theory) 

mengemukakan bahwa seseorang akan 

merasa puas atau tidak puas, tergantung pada 

ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam 

suatu situasi kerja [15]. [9] mengemukakan 

bahwa karyawan menilai keadilan struktur 

gaji internal pada perusahaan dengan 

membuat beberapa perbandingan, yaitu 

membandingkan dengan pekerjaan yang 

serupa dengan pekerjaannya, 

membandingkan pekerjaan mereka dengan 

karyawan lain pada perusahaan yang sama 

dan membandingkan gaji yang diperoleh 

dengan tingkat gaji eksternal. Hasil dari 

perbandingan ini tergantung pada keakuratan 

pengetahuan karyawan terhadap pekerjaan, 

struktur internal dan tingkat gaji eksternal 

karyawan lainnya. 

 

2.7 Hipotesis 

Pemberian kompensasi yang adil dan sesuai 

dengan hasil yang dicapai oleh karyawan 

akan memotivasi karyawan untuk bekerja 

lebih baik lagi. Kompensasi finansial penting 

bagi karyawan karena kompensasi finansial 

ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian [1], [10] dan [20] yang 

menemukan bahwa kompensasi finansial 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hubungan antar 

variabel tersebut, maka diajukan: 

H1: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi finansial diharapkan 

dapat mendorong semangat kerja karyawan 

sehingga karyawan merasakan kepuasan 

dalam bekerja dan kepuasan kerja tersebut 

akan berdampak pada meningkatnya kinerja 

karyawan. Semakin besar kompensasi 

finansial yang diterima oleh karyawan, 

diharapkan akan menimbulkan rasa kepuasan 

kerja dan mengakibatkan semakin tinggi 

kinerja yang dihasilkannya, dan sebaliknya, 

jika kompensasi finansial yang diterima oleh 

karyawan rendah, maka kepuasan kerjanya 

rendah dan kinerja yang dihasilkannya juga 

rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

[10] dan [20] yang menemukan bahwa 

kompensasi finansial berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 
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kerja. Berdasarkan hubungan antar variabel 

tersebut, maka diajukan: 

 

H2: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja. 

Selain kompensasi finansial untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologisnya, karyawan juga 

mengharapkan adanya kompensasi dalam 

bentuk nonfinansial. Kompensasi 

nonfinansial ini juga sangat penting bagi 

karyawan karena dengan lingkungan kerja 

yang baik dan tugas-tugas yang menarik dan 

penuh tantangan akan membuat karyawan 

nyaman dan termotivasi dalam bekerja 

sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian [1] dan 

[20] yang menemukan bahwa kompensasi 

nonfinansial berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hubungan 

antar variabel tersebut, maka diajukan: 

H3: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kompensasi 

nonfinansial terhadap kinerja 

karyawan. 

Kompensasi nonfinansial bagi karyawan 

yang berupa lingkungan kerja yang nyaman 

dan pekerjaan yang penuh tantangan untuk 

peningkatan kemampuan tentu saja akan 

menciptakan rasa kepuasan kerja bagi 

karyawan dan kepuasan kerja tersebut akan 

meningkatkan kinerja yang dihasilkannya. 

Semakin besar kompensasi nonfinansial yang 

diterima oleh karyawan, diharapkan akan 

menimbulkan rasa kepuasan kerja dan 

mengakibatkan semakin tinggi kinerja yang 

dihasilkannya, dan sebaliknya, jika 

kompensasi nonfinansial yang diterima oleh 

karyawan rendah, maka kepuasan kerjanya 

rendah dan kinerja yang dihasilkannya juga 

rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

[20] yang menemukan bahwa kompensasi 

nonfinansial berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

Berdasarkan hubungan antar variabel 

tersebut, maka diajukan: 

H4: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kompensasi 

nonfinansial terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. 

Kepemimpinan transformasional memotivasi 

karyawan untuk melakukan pekerjaannya 

lebih dari yang diharapkan dan pemimpin 

memberikan perhatian dan penghargaan 

kepada karyawannya. Penerapan gaya 

kepemimpinan transformasional dengan baik 

akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan 

oleh karyawan. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian [18] dan [22] yang menemukan 

bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hubungan antar 

variabel tersebut, maka diajukan: 

H5: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja 

karyawan. 

 

Penerapan gaya kepemimpinan 

transformasional dengan baik akan 

meningkatkan kepuasan kerja yang dirasakan 

oleh karyawan dan dengan kepuasan kerja 

tersebut, kinerja yang dihasilkannya akan 

semakin optimal. Pemimpin yang dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional dengan baik, diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawannya sehingga kinerja yang 

dihasilkannya akan meningkat pula. Hal 

tersebut didukung oleh penelitian [18] yang 

menemukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja. Berdasarkan hubungan antar variabel 

tersebut, maka diajukan: 

H6: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. 
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Kepuasan kerja erat hubungannya dengan 

kinerja karyawan. Tingkat kepuasan kerja 

berbanding lurus dengan kinerja karyawan. 

Semakin tinggi kepuasan kerja seorang 

karyawan, maka akan semakin tinggi kinerja 

yang dihasilkannya dan sebaliknya, semakin 

rendah kepuasan kerja yang dirasakannya, 

maka kinerja yang dihasilkannya juga 

semakin rendah. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian [2], [5], [8], [19], [21] dan [22] 

yang menemukan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hubungan 

antar variabel tersebut, maka diajukan: 

H7: Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Instrumen Penelitian dan Operasional 

Variabel 

Tipe skala pengukuran data yang digunakan 

adalah skala interval dengan menggunakan 

skala likert 5 poin [6]. Variabel independen 

kompensasi finansial diukur dengan indikator 

gaji, bonus, asuransi tenaga kerja dan 

asuransi kesehatan. Variabel independen 

kompensasi nonfinansial diukur dengan 

indikator pekerjaan dan lingkungan kerja. 

Pengukuran variabel kompensasi finansial 

dan nonfinansial tersebut menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh [1]. 

Variabel independen gaya kepemimpinan 

transformasional diukur dengan indikator 

pengaruh idealis, motivasi inspirasional, 

stimulasi intelektual dan pertimbangan 

individual menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh [14]. Variabel 

intervening kepuasan kerja diukur dengan 

indikator perasaan senang terhadap 

penghasilan yang diperoleh, pekerjaan, 

kesempatan promosi, penyelia dan rekan 

kerja menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh [14]. Variabel dependen 

kinerja karyawan diukur dengan indikator 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, 

keterampilan, tingkat pengetahuan dan 

standar professional kerja menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh [8].  

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan 

Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja di perusahaan 

manufaktur di Batam yang berjumlah 

117.896 orang. Jumlah sampel adalah 

sebanyak 400 responden yang ditetapkan 

dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah 

diuji, data tidak memenuhi asumsi 

normalitas, maka dilakukan uji data outlier 

dengan mengeluarkan 5 responden sehingga 

data sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 395 responden. Teknik 

penarikan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, dengan kriteria 

responden merupakan karyawan tetap dan 

bukan merupakan karyawan bagian operator 

produksi. 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Butir pernyataan kuesioner dinyatakan valid 

jika nilai rhitung > rtabel. Dengan rtabel= 0,361 

maka semua butir pernyataan yang digunakan 

dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung> 

rtabel.  

 

Tabel 1. Uji Reliabilitas 

Variabel alpha-

Cronbach 

Kompensasi Finansial 0.791 

Kompensasi Nonfinansial 0.836 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

0.900 

Kepuasan Kerja 

Kinerja Karyawan 

0.768 

0.749 

 

Butir pernyataan kuesioner dalam penelitian 

ini dinyatakan reliabel karena nilai alpha-

Cronbach masing-masing variabel penelitian, 

yang ditunjukkan pada tabel 1, lebih besar 

dari 0,60. 

 

3.4 Analisis Data 
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Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 

versi 20.0. Analisis regresi berganda, analisis 

jalur, dan Sobel test digunakan untuk 

menganalisis bagaimana pengaruh 

intervening kepuasan kerja dalam hubungan 

antara kompensasi finansial, kompensasi 

nonfinansial dan gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan dua model 

regresi berganda, yang pertama digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel intervening dan yang kedua 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen dan variabel intervening terhadap 

variabel independen. Model persamaan 

regresi dinyatakan sebagai berikut: 

Z = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e1 

………………(1) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4Z + e2  

……... (2) 

Keterangan: 

Z    = Kepuasan 

Kerja 

Y      = Kinerja 

Karyawan 

a       = konstanta 

b1,b2,b3,b4 = koefisien regresi 

X1                   = Kompensasi Finansial 

X2         = kompensasi 

nonfinansial 

X3           = gaya kepemimpinan 

transformasional 

e1,e2   = residual 

 

Tabel 2. Analisis Regresi Model 1 

Variabel t Sig. 

Kompensasi Finansial 6.792 0.000 

Kompensasi Nonfinansial 7.132 0.000 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

6.468 0.000 

 

 

Tabel 3. Analisis Regresi Model 2 

Variabel t Sig. 

Kompensasi Finansial 1.039 0.300 

Kompensasi Nonfinansial 0.735 0.463 

Gaya Kepemimpinan 

Transformasional 

4.250 0.000 

Kepuasan Kerja 4.647 0.000 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, variabel 

kompensasi finansial dan kompensasi 

nonfinansial memiliki nilai signifikansi lebih 

besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa 

kompensasi finansial dan kompensasi 

nonfinansial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, sehingga H1 dan H3 

ditolak. Variabel gaya kepemimpinan 

transformasional dan kepuasan kerja 

memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 

0.05, yang berarti gaya kepemimpinan 

transformasional dan kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

sehingga H5 dan H7 diterima. Pengaruh 

intervening variabel kepuasan kerja diuji 

dengan menggunakan analisis jalur.  

 

 
Gambar 1. Model Analisis Jalur 

 
Berdasarkan gambar 1 di atas, nilai pengaruh 
variabel independen terhadap variabel 
dependen dapat diringkas sebagai berikut: 
 

Tabel 3. Nilai Pengaruh Model Analisis 
Jalur 

 Pengaru

h 

Langsu

ng 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaru

h 

X1 → 

Y 

p1 = 0.044 p2p7 = 

0.06336 

0.10736 

X2 → 

Y 

p3 = 0.033 p4p7 = 

0.07136 

0.10436 

X3 → p5 = p6p7 = 0.24508 
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Y 0.183 0.06208 

Z → Y p7 = 

0.320 

- 0.320 

 
Pengaruh tidak langsung masing-masing 

variabel independen terhadap variabel 

dependen diuji signifikansinya dengan  

menggunakan Sobel test. 

Pengaruh tidak langsung X1 → Y: 

 

 
= 0.01663 

 

 

Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan 

tingkat signifikansi 0.05 yaitu 1.96, maka 

disimpulkan bahwa ada pengaruh intervening 

kepuasan kerja dalam hubungan antara 

kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan, sehingga H2 diterima. 

Pengaruh tidak langsung X2 → Y: 

 

 
= 0.01843 

 

 

Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan 

tingkat signifikansi 0.05 yaitu 1.96, maka 

disimpulkan bahwa ada pengaruh intervening 

kepuasan kerja dalam hubungan antara 

kompensasi nonfinansial terhadap kinerja 

karyawan, sehingga H4 diterima. 

Pengaruh tidak langsung X3 → Y: 

 

 
= 0.01660 

 

 

Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan 

tingkat signifikansi 0.05 yaitu 1.96, maka 

disimpulkan bahwa ada pengaruh intervening 

kepuasan kerja dalam hubungan antara 

kompensasi nonfinansial terhadap kinerja 

karyawan, sehingga H6 diterima. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian ini, kompensasi 

finansial dan nonfinansial tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja karyawan tetapi 

berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. Gaya 

kepemimpinan transformasional berpengaruh 

langsung terhadap kinerja karyawan dan juga 

berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah data yang dianalisis menggunakan 

instrumen yang berdasarkan jawaban 

responden sehingga bisa saja berbeda dengan 

keadaan yang sesungguhnya dan  sampel 

yang digunakan hanya terbatas pada 

karyawan perusahaan di Batam sehingga 

mungkin saja akan diperoleh hasil yang 

berbeda jika menggunakan sampel dari jenis 

perusahaan lain atau bahkan di jenis 

perusahaan yang sama namun di lain daerah. 

Saran bagi pihak perusahaan adalah 

perusahaan harus bisa menjaga kepuasan 

kerja karyawan agar kinerja yang dihasilkan 

semakin maksimal dan untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

sampel dari jenis perusahaan lain atau jenis 

perusahaan yang sama namun di daerah lain. 
 
 

DAFTAR REFERENSI 
 
[1] A. Amrullah, “Pengaruh Kompensasi 

Finansial dan Nonfinansial Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Wilayah Makassar,” Skripsi, 

2012 

 

[2] M. Atmojo, “The Influence of 

Transformational Leadership on Job 

Satisfaction, Organizational Commitment 

and Employee Performance,” International 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

19 

 

Research Journal of Business Studies, vol. 5, 

no. 2, 113-128, 2012. 

 

[3] G. Dessler, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Ed.10, (P. Rahayu, Trans.) Jakarta: 

PT Indeks, 2010. 

 

[4] M. Dzulkifli, “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, 

Kompetensi dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai,” Skripsi, 2013. 

 

[5] D. Fitrianasari, U. Nimran and H. N. 

Utami, “Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Organizational Citizen 

Behavior (OCB) dan Kinerja Karyawan,” 

Jurnal Profit, vol. 7, no. 1, 12-24, 2013. 

 

[6] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate 

Dengan Program SPSS. Semarang: BP 

Universitas Diponegoro, 2012. 

 

[7] T. H. Handoko, Manajemen Personalia & 

Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 2011. 

 

[8] D. Mahesa, “Analisis Pengaruh Motivasi 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Lama Kerja Sebagai 

Variabel Moderating,” Skripsi. 2010. 

 

[9] G. T. Milkovich, J. M. Newman and B. 

Gerhart, Compensation (Tenth Edition). New 

York: McGraw-Hill, 2011. 

 

[10] N. M. Oktaviani and A. D. Indrawati, 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Kompensasi Finansial Pada Kepuasan Kerja 

dan Kinerja Karyawan di CV. Wali Sukses 

Mandiri,” E-Jurnal Manajemen Universitas 

Udayana, vol. 3, no. 10,  2973-2989, 2014. 

 

[11] W. W. Omar and F. Hussin, 

“Transformational Leadership Style and Job 

Satisfaction Relationship: A Study of 

Structural Equation Modeling (SEM),” 

International Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, vol. 3, no. 2, 

346-365, 2013. 

 

[12] M. S. Panggabean, Manajemen Sumber 

Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2004. 

 

[13] A. Prabu, “Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional Kabupaten 

Muara Enim,” Jurnal Manajemen & Bisnis 

Sriwijaya , vol. 3, no. 6, 1-25, 2005. 

 

[14] B. M. Rahmi, “Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dan Komitmen 

Organisasional Dengan Mediasi Kepuasan 

Kerja (Studi pada Guru Tetap SMA Negeri 

Kabupaten Lombok Timur),” Skripsi, 2013. 

 

[15] V. Rivai and E. J. Sagala, Manajemen 

Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: 

Dari Teori ke Praktik (Edisi Kedua). Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2009. 

 

[16] S. P. Robbins and T. A. Judge, 

Organizational Behavior (Fourteenth 

Edition). New Jersey: Pearson, 2011. 

 

[17] O. K. Sakiru, J. L. D'siva, J. Othman, A. 

D. Silong and A. T. Busayo, “Leadership 

Style and Job Satisfaction among Employees 

in Small and Medium Enterprises,” 

International Journal of Business and 

Management, vol. 8, no. 13, 34-41, 2013. 

 

 

 

[18] D.Setiawan, “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transformasional dan 

Transaksional Terhadap Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Karyawan di PT. Tohitindo Multi 

Craft Industries Krian,” Jurnal Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya, vol. 2, no. 

1, 2013. 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

20 

 

[19] M. A. Shahab and I.  Nisa, “The 

Influence of Leadership and Work Attitudes 

toward Job Satisfaction and Performance of 

Employee,” International Journal of 

Managerial Studies and Research (IJMSR), 

vol. 2, no. 5, 69-77, 2014. 

 

[20] Sopiah, “The Effect of Compensation 

toward Job Satisfaction and Job Performance 

of Outsourcing Employees of Syariah Banks 

in Malang Indonesia,” International Journal 

of Learning & Development, vol. 3, no. 2, 

77-91, 2013. 

 

[21] L. E. Susanto, “Analisis Pengaruh 

Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Gaji 

Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan 

Genteng Press PT. SGN,” Skripsi, 2008. 

 

[22] H. M. Thamrin, “The Influence of 

Transformational Leadership and 

Organizational Commitment on Job 

Satisfaction and Employee Performance,”  

International Journal of Innovation, 

Management and Technology, vol.3, no.5, 

566-572, 2012. 

 

[23] M. L.Voon, M. C. Lo, K. S. Ngui and N. 

B. Ayob, “The Influence of Leadership 

Styles on Employees' Job Satisfaction in 

Public Sector Organizations in Malaysia,” 

International Journal of Business, 

Management and Social Sciences, vol. 2, no. 

1, 24-32, 2011. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

21 

 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008-2013 

 
Kartika Candra Kirana

1)
, Adi Irawan Setiyanto

2)
 

1) JurusanManajemen Bisnis,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

kartikasukses2011@gmail.com

2) JurusanManajemen Bisnis,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

adiirawan@polibatam.ac.i 

 

Abstrak –  Manajer keuangan yang mempunyai peranan besar dalam mencapai tujuan pokok yaitu 

menghasilkan laba semaksimal mungkin, tujuan itu dapat tercapai dengan cara terus meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Tujuan ini juga dimiliki oleh perusahaan asuransi sehingga penting untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas di perusahaan asuransi. Sumber 

data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia dan data penelitian 

ini merupakan data panel.  Jenis data adalah data kuantitatif dengan menggunakan data statistik 

deskriptif dan analisis menggunakan statistik analisis regresi data panel menggunakan softwareeviews 

8.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia perusahaan,ekuitas, loss ratio, reinsurance, pertumbuhan 

premi, dan GDPsecara simultan berpengaruh positif terhadap ROI sedangkan leverage dan pangsa 

pasar berpengaruhnegatif. Hasil regresi menunjukkan bahwa leveragedan GDPberpengaruh secara 

signifikan karena nilai prob leverage yaitu 0.0011 dan GDP 0.0113 atau lebih kecil dari 0.05. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya menggunakan 8 variabel independen dari 

penelitian terdahulu. Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh 

variabel independen yaitu usia perusahaan, leverage, ekuitas, loss ratio, reinsurance, pertumbuhan 

premi, GDP, dan pangsa pasar terhadap variabel dependen yaitu ROI. Sebaiknya penelitian 

selanjutnya menambahkan variabel independen dan sampel perusahaan. 

KataKunci : profitabilitas (ROI), variabel Independen, regresi data panel 

 

Abstract -Financial managers who have a major role in achieving the ultimate goal is to produce 

profit much as possible, that goal can be achieved by continuing to improve the profitability of the 

company. Insurance companies want to get much profit also as their goal, so very  important to know 

what factors are affecting the profitability of an insurance company. Sources of data that  used by this 

research are secondary data come from Indonesia Stock Exchange and classified as data panel. The 

type of data is quantitative data using statistical data descriptions and analyzed by using statistical 

regression data panel using software eviews 8. 

The results show that the age of the company, equity, loss ratio, reinsurance, premium growth and 

GDP simultan are have positive effect on profitability (ROI) while leverage and market share show 

negative effect. Regression results indicate that leverage and GDP  have significant influence because 

prob value of leverage is 0.0011 and 0.0113 for GDP or less than 0.05. This research are only use 8 

variable from earlier result so this will be a weakness of this research. The purpose of this reasearch 

to know how and how big influence of independent variable like age of company, leverage, equity, loss 

ratio, reinsurance, premi growth, GDP, and market share to ROI as variable dependent . Should  for 

the future research should add variable  independent and sample companies. 

 

Keywords: profitability (ROI), independent variable, data panel regression 
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1. PENDAHULUAN 
 

Secara umum setiap perusahaan 

mempunyai tujuan pokok yaitu untuk 

menghasilkan laba semaksimal mungkin agar 

perusahaan dapat melangsungkan hidup. 

Didalam perusahaan, manager keuangan 

mempunyai peranan besar dalam mencapai 

tujuan pokok tersebut peranan manajemen 

keuangan tersebut meliputi keputusan 

investasi, pendanaan dan pengelolaan aset. 

Peranan manajemen keuangan tersebut dapat 

dicapai dengan cara terus meningkatkan 

profitabilitas perusahaan [Susanto, Nangoy, 

& Mangantar, 2014]. Tujuan untuk 

menghasilkan laba tersebut juga dimiliki oleh 

perusahaan asuransi. 

Nugroho [2011] memaksimalkan 

profitabilitas perusahaan dapat dicapai 

dengan cara mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi atau mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap profitabilitas 

sebuah perusahaan yang menjadikan return 

on invested sebagai variabel dependen karena 

banyak investor yang pada umumnya 

menggunakan return on invested dalam 

membuat keputusan invetasi dan return on 

invested tersebut dijadikan pedoman seorang 

investor. Return on invested dianggap dapat 

menandakan baik atau tidaknya kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik 

akan menggambarkan return on invested 

yang semakin tinggi karena kemampuan 

perusahaan meningkat dalam menghasilkan 

keuntungan yang digunakan untuk menutup 

investasi yang telah dikeluarkan [Widiarti, 

2009], sehingga sebuah perusahaan penting 

menunjukkan besarnya profitabilitas atau 

return on invested. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Malik 

[2011], Burca & Batrinca [2014] dan 

Charumathi [2011]  antara suatu penelitian 

dengan penelitian lain terjadi perbedaan 

variabel independen faktor-faktor penentu 

profitabilitas.  

 

Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi profitabilitas pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2013. 

 

Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI periode 2008-

2013 dan bertujuan mengetahui bagaimana 

variabel independen terdahulu diteliti 

kembali pada perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2013. 

 

Metodologi Penelitian 

  

Objek penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar 

di BEI periode 2008-2013. Sumber data yang 

diambil adalah data sekunder. Teknik 

penarikan sampel menggunakan purposive 

sampling. Analisis data yang dilakukan 

secara kuantitatif dengan bantuan statistik 

yaitu regresi data panel.  

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Theory Agen 

Teori agen adalah sebuah teori yang 

menjelaskan mengenai hubungan antara 

principal dan agen. Principal yang dimaksud 

adalah pemegang saham sedangkan agen 

yang dimaksud adalah manajer (Jama'an, 

2008). Kedua belah pihak  mendapat manfaat 

yang didasarkan pada kinerja perusahaan dan 

menurut Penman dalam [Sunarto, 2009] 

berpendapat bahwa pada umumnya 
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profitabilitas merupakan suatu ukuran atas 

kinerja perusahaan. Pada teori keagenan 

manajer mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan kemakmuran seorang principal 

atau disebut dengan pemegang saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajer 

mempunyai kewajiban meningkatkan 

kemakmuran dengan salah satu cara adalah 

mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas. 

 

 

 

2.2 Return on Investment (ROI) 

Sedangkan rasio ini akan 

menggambarkan seberapa besar laba bersih 

yang diperoleh perusahaan bila diukur dari 

nilai aktiva dan jika rasio ini besar nilainya 

maka hal ini menunjukkan keadaan yang 

baik. 

                     
          

            
 

 

2.3 Usia Perusahaan 

Perusahaan yang telah lama berdiri 

membuktikan bahwa perusahaan tersebut 

mampu bertahan (survive) dan pada 

umumnya memiliki profitabilitas yang stabil 

dibandingkan dengan perusahaan yang baru 

berdiri [Wildhan, 2013]. Usia perusahaan ini 

harus diukur dari tanggal pendiriannya 

maupun dari tanggal terdaftarnya di BEI hal 

ini karena pada saat perusahaan sudah 

terdaftar di BEI maka perusahaan harus 

mempublikasikan laporan keuangan 

perusahaan agar dapat diketahui oleh 

masyarakat ataupun pemakai laporan 

keuangan.  

2.4 Leverage 

Leverage dapat dihitung dengan 

menggunakan  debt to equity ratio (DER). 

Debt to equity ratio dapat digunakan karena 

debt to equity ratio ini dapat menggambarkan 

tingkat penggunaan hutang dalam struktur 

modal perusahaan yang dapat memberikan 

tingkat pengembalian yang tinggi selain itu 

debt to equity ratio juga dapat 

menggambarkan tingkat risiko dalam 

berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Perhitungan yang digunakan dalam 

penelitian [Wildan, 2013]: 

                    

 
                   

             
 

2.5 Solvency Margin/Solvabilitas 

Solvency margin/solvabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjang [Fahmi, 2011]. 

Solvabilitas menggunakan debt ratio. Debt 

ratio merupakan rasio perbandingan antara 

total hutang dengan total aktiva. 

           
                

            
        

 

2. 6 Ekuitas 

Menurut Wandabio [2006] ekuitas 

merupakan bagian hak pemilik dalam 

perusahaan yang diketahui dengan melihat 

selisih antara aktiva dan kewajiban. 

Ekuitas = aktiva-kewajiban  

2.7 Loss Ratio 

Rasio ini menunjukkan pengalaman 

klaim yang terjadi pada perusahaan dan juga 

dapat mengukur kualitas dari asuransi yang 

ditutup. Rasio ini didapatkan dengan 

membandingkan tingkat klaim yang terjadi 

dengan pendapatan premi perusahaan 

[Wandabio, 2006]. 

           
                

                  
 

2. 8 Reinsurance 
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Reinsurance adalah persetujuan antara 

penanggung dan reasaradur dimana 

penanggung menyetujui untuk menyerahkan 

seluruh atau sebagian resiko kepada 

reasaradur dan penanggung menyerahkan 

premi kepada reasaradur sehingga reasaradur 

menyetujui untuk pembayaran seluruh atau 

sebagai klaim dari tertanggung [Wandabio, 

2006]. 

           

 
                                        

                                
 

2.9 Pertumbuhan Premi 

 

Menurut Ningrum [2014] perolehan 

premi dari dana masyarakat merupakan 

upaya perusahaan asuransi. Selain 

dialokasikan untuk cadangan teknis guna 

membayar klaim penggunaan premi juga 

digunakan untuk melakukan investasi. 

Dengan menilai pertumbuhan premi disebuah 

perusahaan kita akan dapat mengukur 

kemampuan, kapasitas perusahaan, serta 

menilai kesiapan perusahaan dalam 

menghadapi pertumbuhan premi yang terlalu 

cepat. 

                 

 
                         

                      
 

2.10 Gross Domestic Product 

 

Gross domestic product adalah nilai 

barang atau jasa yang  diproduksi oleh 

faktor-faktor pruduksi di suatu negara dalam 

memproduksi suatu barang atau jasa dalam 

kurun waktu tertentu [Stiawan , 2009]. 

 

 

2. 11 Jangkauan/Pangsa Pasar 

Pangsa pasar/jangkuan pasar adalah 

porsi dari penjualan industri barang atau jasa 

yang dikendalikan oleh perusahaan dimana 

besar kecilnya pangsa pasar menunjukkan 

kekuatan sebuah perusahaan terhadap 

perusahaan saingannya [Stiawan, 2009] 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Pengujian Model 

 

Data panel dalam penelitian ini terdapat 

tiga teknik analisis atau tiga model yaitu 

Common Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect. Model-model tersebut perlu diuji agar 

mendapatkan model terbaik. Pengujian untuk 

memilih model terbaik dalah dengan tiga 

cara yaitu F Test (Uji Chow Test), Uji 

Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier 

(LM).  

Setelah melakukan pengujian model 

mana yang terbaik maka selanjutnya adalah 

melakukan uji asumsi klasik dan kemudian 

melakukan intepretasi dari hasil regresi 

model mana yang terbaik. Hasil dari regresi 

data panel untuk ketiga model yaitu 

Pooled/Common Effect Model, Fixed Effect 

Model dan Random Effect Model tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut 

Model Common Effect 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data, Eviews 8 

(2015) 

Model Fixed Effect 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Eviews 8 

(2015) 

 

 

 

Model Random Effect 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Eviews 8 

(2015) 

Hasil di atas masih memerlukan 

pengujian untuk memilih model mana yang 

terbaik, maka dipakai Uji Chow Test untuk 

memilih model antara common effect dan 

fixed effect, Uji Hausman untuk memilih 

model antara fixed effect dan random effect, 

sedangkan Uji Lagrange Multiplier adalah 

cara pengujian untuk memilih model 

common effect dan random effect. 

 

3.1.1 Uji Chow Test 

Tabel Uji Chow Test 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa model 

fixed effect adalah model terbaik 

dibandingkan model common karena nilai F 

Test dan Chi Square adalah 0.0000 dan 

0.0000 yang berarti < 0.05 (α = 5%). 

 

3.1.2 Uji Hausman 

 

Tabel Uji Hausman  

 

 
 

Pengujian ini menghasilkan jawaban 

model mana yang terbaik antara fixed effect 

dan random effect. Hasil diatas menunjukkan 
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bahwa random effect adalah model terbaik 

karena nilai prob 1 yang berarti > 0.05 (α= 

5%). Dari hasil Uji Chow Test dan Uji 

Hausman masih terdapat perbedaan hasil 

model terbaik sehingga kita perlu melakukan 

uji Lagrange Multiplier (LM Test). 

 

3.1.3 Uji Lagrange Multiplier 

 

Tabel Uji Lagrange Multiplier  

 

 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa model 

terbaik adalah random effect karena nilai 

prob 0.0000 < 0.05 (α = 5 %). Dari hasil 

ketiga pengujian Chow Test, Fixed Effect dan 

Random Effect maka dapat disimpulkan 

bahwa model terbaik dalam penelitian ini 

adalah Random Effect. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 
 
3.2.1 Uji Multikolinearitas 
 
Tabel Uji Multikolinearitas 
 

 

Tabel menunjukkan pengaruh antara 

variabel independent . Pada tabel tersebut 

menunjukkan tidak ada masalah 

mulikolinearitas karena nilai koefisien 

variabel independen tidak lebih dari 0.8. 

3.2.2 Uji Autokorelasi 
 
Tabel Uji Autokorelasi 

 

 
 

karena nilai D-W 1.868301 lebih besar 

daripada batas atas (du) 1.54 atau berada 

diantara du 1.54 dan 4-du 2.46 maka 

disimpulkan bahwa data tidak mengandung 

autokorelasi.  
 
3.2.3 Uji Normalitas 
 
Gambar Histogram Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil output di atas nilai 

Prob. Jarque-Bera (J-B) adalah 0.949418 

yang berarti nilai tersebut lebih besar 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual 

data penelitian dalam persamaan Random 

Effect Model berdistribusi secara normal.  

3.3 Interprestasi Hasil Regresi 

3.3.1 Adjusted R-Square 

Hasil random effect menunjukan nilai 

Adjusted R-Square penelitian ini adalah 

0.280434 artinya bahwa ROI dalam 

penelitian ini dipengaruhi oleh usia 

perusahaan, leverage, ekuitas, loss ratio, 

reinsurance, pertumbuhan premi, GDP, dan 

pangsa pasar sebesar 28 % dan sisanya 72 % 

dijelaskan oleh variabel lain. 
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3.3.2 Uji F 

Model random effect yang dipakai dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai Prob F 

Statistic sebesar 0.001248 yang artinya 

bahwa secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen karena 0.001248 < 0.05 (α=5 %). 

3.3.3 Goodness of fit 

Goodness of fit atau kecocokan model 

adalah analisis yang menunjukan kecocokan 

model dan menjelaskan hubungan variabel y 

dan x. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model persamaan regresi mampu 

menjelaskan hubungan variabel y dan x 

sebesar 0.378002 atau 38 %. 

3.3.4 Persamaan Regresi  

Berdasarkan hasil pengujian regresi 

data panel untuk menguji pengaruh variabel-

variabel independen (usia perusahaan, 

leverage, solvency margin, ekuitas, loss 

ratio, reinsurance, pertumbuhan premi, GDP 

dan pangsa pasar) terhadap variabel 

dependen profitabilitas (ROI) maka dapat 

disusun sebuah persamaan sebagai berikut:  

ROI = -0.013474 + 0.000600 usia perusahaan 

– 0.008968 leverage + 

0.000000000000000336 ekuitas + 0.004280 

loss ratio + 0.008916 reinsurance + 0.014504 

pertumbuhan premi + 0.0000000000000492 

GDP – 0.032624 pangsa pasar. 

3.4 Hasil Penelitian 

3.4.1 Pengaruh Usia Perusahaan 

Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel usia perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROI  pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 

(nilai probabilitas 0.6650) karena nilai 

signifikan lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak, berarti usia perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

semakin bertambahnya usia perusahaan 

asuransi, maka semakin pula profitabilitas 

yang akan didapat perusahaan asuransi 

karena adanya pengalaman dari manajemen 

sebelumnya dalam mengelola bisnis. Hal ini 

karena setiap perusahaan belum tentu dapat 

memaksimalkan profitnya hanya karena 

perusahaan telah lama berdiri bisa saja 

perusahaan yang bertahan pada saat ini 

memiliki atau menggunakan hutang untuk 

operasional perusahaan, sehingga saat 

mendapat premi hal itu akan balance dengan 

jumlah pembayaran hutang perusahaan yang 

digunakan sebelumnya. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Malik 

(2011) dan Burca & Batrinca (2014) yang 

menyatakan bahwa usia perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

3.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel leverage berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap ROI  pada perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI (nilai 

probabilitas 0.0011) karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima, 

berarti leverage berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini sesuai dengan 

hipotesis kedua dan sesuai penelitian 

terdahulu Malik (2011), Burca & Batrinca 

(2014) dan Charumanthi (2012) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negatif hal ini disebabkan saat sebuah 

perusahaan mempunyai leverage  yang tinggi 

akan menghadapi risiko yang besar akibat 

banyak menggunakan modal asing tersebut. 

3.4.3 Pengaruh Ekuitas Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel ekuitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROI  pada perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI (nilai 

probabilitas 0.8733) karena nilai signifikan 
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lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak, 

artinya ekuitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

ekuitas berpengaruh negatif secara 

signifikan. Hal ini karena rata-rata laba 

bersih yang didapat oleh perusahaan asuransi 

menggambarkan kenaikan profit yang tidak 

signifikan bahkan ada beberapa perusahaan 

yang mengalami penurunan profit. Hasil ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya 

Charumathi (2012) dan Burca & Batrinca 

(2014) yang menyatakan ekuitas berpengaruh 

negatif secara signifikan. 

3.4.4 Pengaruh Loss Ratio Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel loss ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROI  pada perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI (nilai 

probabilitas 0.2011) karena nilai signifikan 

lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak, 

artinya loss ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

loss ratio berpengaruh negatif secara 

signifikan. Hal ini karena claim yang terjadi 

dari tahun ketahun di perusahaan asuransi 

tidak mengalami perubahan yang signifikan 

dibandingkan dengan jumlah premi yang 

didapat oleh perusahaan asuransi. 

3.4.5 Pengaruh Reinsurance Terhadap 

ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel reinsurance tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROI  pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 

(nilai probabilitas 0.7953) karena nilai 

signifikan lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak, artinya reinsurance tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 

reinsurance berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap ROI. Hal ini dilihat dari 

nilai premi reinsurance tidak berubah 

signifikan dari tahun ketahun di perusahaan 

asuransi yan terdaftar di BEI. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Burca 

Batrinca (2014) yang menyatakan bahwa 

reinsurance tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas karena 

klaim yang terjadi dari tahun ketahun di 

perusahaan asuransi tidak mengalami 

perubahan secara signifikan dibandingkan 

dengan jumlah premi yang didapat oleh 

perusahaan asuransi. 

3.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Premi 

Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel pertumbuhan premi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROI  

pada perusahaan asuransi yang terdaftar di 

BEI (nilai probabilitas 0.0922) karena nilai 

signifikan lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak, artinya pertumbuhan premi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis keenam yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan premi berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadaap ROI. Hal ini 

dilihat dari nilai kenaikan premi 

(pertumbuhan premi) yang terjadi tidak 

terlalu signifikan di perusahaan asuransi yang 

terdaftar di BEI. 

3.4.7 Pengaruh GDP Terhadap ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel GDP berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap ROI  pada perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI (nilai 

probabilitas 0.0113) karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima, 

artinya GDP berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROI. 
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Hasil pengujian ini sesuai dengan 

hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa 

GDP berpengaruh positif secara signifikan 

terhadaap ROI. Hal ini dilihat dari nilai jasa 

yang dihasilkan negara Indonesia dari tahun 

ketahun mengalami kenaikan secara 

signifikan. 

3.4.8 Pengaruh Pangsa Pasar Terhadap 

ROI 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

variabel pangsa pasar tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROI pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 

(nilai probabilitas 0.3751) karena nilai 

signifikan lebih besar dari 5% maka hipotesis 

ditolak, artinya pangsa pasar tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan premi berpengaruh positif 

secara signifikan terhadaap ROI. Hal ini 

karena terjadi naik turun jumlah pangsa pasar 

yang dikendalikan perusahaan asuransi dari 

tahun ketahun.  

4. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas (roi) perusahaan 

asuransi dengan menggunakan data panel 

melalui e-views dapat disimpulkan bahwa 

penelitian perusahaan asuransi yang terdaftar 

di BEI tahun 2008-2013 menunjukkan 

variabel usia perusahaan, solvency margin, 

ekuitas, loss ratio, reinsurance, pertumbuhan 

premi dan pangsa pasar tidak berpengaruh 

secara signifikan sedangkan leverage dan 

GDP berpengaruh secara signifikan dengan 

arah hubungan negatif dan positif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai nilai leverage yang tinggi akan 

berpengaruh menurunkan nilai profitabilitas 

perusahaan asuransi karena perusahaan 

menggunakan hutang yang berasal dari 

modal asing hal tersebut dilihat dari hasil 

model random effect bahwa setiap 

peningkatan leverage sebesar 1% akan 

menurunkan roi sebesar 0.008968 % dengan 

asumsi variabel lain tetap, sedangkan ketika 

perusahaan memiliki nilai GDP yang tinggi 

akan berpengaruh menaikkan nilai 

profitabilitas perusahaan asuransi dilihat dari 

hasil model terbaik penelitian ini adalah 

random effect sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap peningkatan GDP sebesar 1% 

akan meningkatkan roi sebesar 

0.0000000000000492 %. 

Saran 

Perusahaan asuransi sebaiknya 

memperhatikan dan mengurangi penggunaan 

hutang yang terlalu tinggi yang berasal dari 

modal asing perusahaan karena akan 

mengakibatkan penurunan profitabilitas. 

Sebaliknya untuk nilai GDP perusahaan, 

ditingkatkan karena akan berdampak positif 

terhadap profitabilitas perusahaan asuransi.  

Manajemen keuangan dalam hal ini yang 

mempunyai peranan untuk mencapai tujuan 

pokok perusahaan dalam memaksimalkan 

laba hendaknya lebih mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi ROI 

perusahaan asuransi agar perusahaan dapat 

bertahan ataupun melangsungkan kehidupan. 

Bagi yang berminat melakukan penelitian 

ini maka diharapkan untuk menambah 

variabel independen dan menambah jumlah 

sampel perusahaan yang akan diteliti. 
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Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh upah 

terhadap motivasi kerja, pengaruh upah terhadap kepuasan kerja, pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh 

upah terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di industri manufaktur 

kota Batam dengan sampel yang diambil dari 399 karyawan tetap staf administrasi. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan survei menggunakan 

kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah structural equation modeling. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah tidak signifikan berpengaruhterhadap motivasi 

kerja, upah secara positif dan signifikan berpengaruhterhadap kepuasan kerja, motivasi kerja 

secara positif dan signifikan berpengaruhterhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja tidak 

signifikan berpengaruhterhadap kinerja karyawan, upah secara positif dan signifikan 

berpengaruhterhadap motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara positif dan signifikan 

berpengaruhterhadap motivasi kerja. 

 

Kata Kunci: Upah, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan. 

 

Abstract - The purpose of this study is to provide empirical evidence of the effect of wages on 

job motivation, the effect of wages on job satisfaction, the effect job motivation on employee 

performance, the effect job satisfaction on employee performance, the effect of wages on 

employee performance, and the effect job satisfaction on job motivation. The population used 

in this study were all employees in the manufacturing industry in Batam with samples taken 

from 399 employees permanent administrative staff. The sampling method used is purposive 

sampling with a questionnaire survey and data analysis techniques used were structural 

equation modeling. The results in this study show that the wages are not significant effect on 

job motivation, the wages a have positive and significant effect on job satisfaction, the job 

motivation a has positive and significant effect on employee performance, the job satisfaction 

is not significant effect on employees performance, the wages a have positive and significant 

effect on job motivation, and the job satisfaction a has positive and significant effect on job 

motivation. 

 

Keywords: Wages, Job Motivation, Job Satisfaction, and Employee Performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dunia bisnis industri saat ini dituntut untuk 

menciptakan kinerja karyawan yang tinggi 

untuk pengembangan industri, sehingga 

industri harus mampu meningkatkan kinerja 

karyawan agar dapat bekerjauntuk mencapai 

hasil yang maksimal secara efektif dan 

efisien. Dalam mencapai tingkat efektif dan 

efisien yang diinginkan, maka industri harus 

memiliki sistem kerja yang baik agar 

karyawan dapat memfokuskan pada hasil 

kerjanya. 

Salah satu caranya adalah dengan 

memberikan upah yang sesuai dengan hasil 

kerja karyawan.Dalam literatur kompensasi, 

dan upah merupakan faktor yang membuat 

kinerja yang semakin baik bagi 

karyawan[1].Terdapat aspek yang harus 

diperhatikan industri dalam hal yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

motivasi kerja.Motivasi kerja merupakan 

suatu dorongan yang ditunjukkan untuk 

memenuhi tujuan tertentu [2]. Karyawan 

yang termotivasi, maka akan berusaha 

dengan giat untuk mewujudkan apa yang 

diinginkannya. Selain motivasi kerja, 

terdapat aspek yang juga mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu kepuasan kerja 

[2].Kepuasan kerja merupakan perasaan 

menyenangkan atau tidak dalam menjalankan 

pekerjaan.Karyawan yang memiliki kepuasan 

kerja yang tinggi, akan memiliki dorongan 

yang kuat dalam menjalankan pekerjaan 

sehingga kinerja karyawan akan semakin 

meningkat.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian yang menunjukkan bahwa upah, 

motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada industri manufaktur di kota 

Makasar[3]. 

 

Rumusan Masalah 

Pertama, bagaimana pengaruh upah terhadap 

motivasi kerja.Kedua, bagaimana pengaruh 

upah terhadap kepuasan kerja.Ketiga, 

bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan.Keempat, bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan.Kelima, bagaimana pengaruh upah 

terhadap kinerja karyawan.Keenam, 

bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap 

motivasi kerja. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan bukti empiris dari pengaruh 

upah terhadap motivasi kerja, pengaruh upah 

terhadap kepuasan kerja, pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

pengaruh upah terhadap kinerja karyawan, 

dan pengaruh kepuasan kerja terhadap 

motivasi kerja. 

 

 

  

2. LANDASAN TEORI 

 

Upah 

Upah dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

karyawan, mampu meningkatkan motivasi 

kerja, dan kepuasan kerja agar lebih giat 

bekerja.Peranan upah sangat penting untuk 

penerima kerja, karena upah yang diterima 

karyawan dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan[4]. Upah yang diberikan industri 

harus memiliki fungsi yang penting antara 

lain:mampu menarik perhatian karyawan 

untuk bekerja dalam suatu industri dan 

mampu menjaga kemampuan karyawan 

untuk mengembangkan inovasi baru dalam 

bekerja. 

 

Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan yang 

ditunjukkan untuk memenuhi tujuan 

tertentu.Dorongan yang terdapat pada 

karyawan berguna untuk, menggerakkan 

karyawan agar bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan industri. Tujuan dari adanya 

motivasi kerja adalah meningkatkan 
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semangatbekerja karyawan, menunjang 

prestasi karyawan, meningkatkan 

kedisiplinan karyawan, dan menciptakan 

hubungan kerja yang baik antar pekerja yang 

lain. 

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan keadaan dari cara 

karyawan memandang pekerjaan mereka [5]. 

Kepuasan kerja menunjukkan pada dasarnya 

individu yang merasa terpuaskan dengan 

pekerjaannya cenderung untuk bertahan 

dalam industri, sedangkan individu yang 

merasa tidak terpuaskan dengan 

pekerjaannya akan memilih untuk keluar dari 

industri. Industri yang memiliki karyawan 

dengan mayoritas tinggi, maka akan 

berdampak pada tanggung jawab terhadap 

kemajuan industri tersebut. 

 

Kinerja Karyawan 

Kinerja mengacu pada hasil kerja karyawan 

yang diukur berdasarkan standar yang 

ditetapkan industri.Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan terdiri dari 

motivasi kerja, kepuasan kerja, dan imbalan 

yang diperoleh dari industri[6]. Tujuan dari 

penilaian kinerja karyawan yaitu: tujuan 

evaluasidari seorang pimpinanyang akan 

menilai kinerja dari awal bekerja untuk 

peningkatan promosi karyawan, dan tujuan 

pengembangan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dimasa yang akan datang. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 
Berdasarkan dari jenis kelamin, karyawan di 

staf administrasi dibagi menjadi dua yaitu 

laki-laki dan perempuan.Hasil kuesioner 

yang disebarkan ditemukan bahwa karyawan 

perempuan lebih dominan dibandingkan laki-

laki. Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa karyawan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 297 orang dengan 

tingkat persentase 74,44% dan karyawan 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 102 

orang dengan tingkat persentase 25,56%.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, 

karyawan dapat dilihat dari tingkat SD, SMP, 

SLTA, Sarjana, dan Diploma.Hasil kuesioner 

menunjukkan karyawan dengan tingkat 

pendidikan Diploma lebih dominan 

dibandingkan SD, SMP, SMA, dan Sarjana. 

Hasil pengolahan data menunjukkan dilihat 

bahwa karyawan dengan tingkat pendidikan 

Diploma sebanyak 164 orang dengan tingkat 

persentase 41,10%, karyawan dengan tingkat 

pendidikan SD dan SMP sebanyak 0%. 

Karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA 

sebanyak 122 orang dengan tingkat 

persentase 30,58% dan karyawan dengan 

tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 113  

orang dengan tingkat persentase 28,32%.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia/Umur 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa, karyawan yang berusia pada range 

usia 21-30 tahun sebanyak 289 orang dengan 

persentase 72,43%, diikuti usia 31-40 tahun 

sebanyak 98 orang dengan persentase 

24,56%, kemudian usia <20 tahun dengan 

persentase 0%, usia 41-50 tahun sebanyak 12 

orang dengan persentase 3,01%, dan usia >50  

dengan persentase 0%. 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Masa Kerja/Lamanya Bekerja 

Lama bekerja berhubungan dengan 

pengalaman dan kepercayaan diri yang 

tinggi. Hasil pengolahan data menunjukkan 

karyawan dengan masa kerja <1 tahun 

sebanyak persentase 0%, karyawan dengan 

masa kerja 1-3 tahun sebanyak 224 orang 

dengan persentase 56,14%, karyawan dengan 

masa kerja 4-7 tahun sebanyak 164 orang 
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dengan persentase 41,10%, karyawan dengan 

masa kerja 8-10 tahun sebanyak 11 orang 

dengan persentase 2,76%, dan karyawan 

dengan masa kerja >10 tahun sebanyak 0%.  

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Status Perkawinan 

Hasil kuesioner yang disebar ditemukan 

bahwa karyawan yang belum menikah lebih 

dominan dibandingkan karyawan yang sudah 

menikah dan memiliki anak. Hasil 

pengolahan data menunjukkan bahwa 

karyawan yang belum menikah sebanyak 237 

orang dengan tingkat persentase 59,40%, 

karyawan yang sudah menikah 0 anak 

sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase 

7,02%, karyawan yang sudah menikah 1 

anak sebanyak 54 orang dengan tingkat 

persentase 13,53%, karyawan yang sudah 

menikah dengan 2 anak sebanyak 48 orang 

dengan tingkat persentase 12,03%, dan 

karyawan yang sudah menikah dengan ≥3 

anak sebanyak 32 orang dengan tingkat 

persentase 8,02%. 

 

Membangun Model Berdasarkan Teori 

 

Tabel 1. Variabel dan Indikator Variabel 

Simb

ol 

Variabe

l 

Jenis 

Variabel 

Indikator 

dan 

Simbol 

X Upah 
Independ

en 

(X1) Sesuai 

dengan 

harapan 

(X2) 

Tunjangan 

berupa 

natura  

(X3) 

Jaminan 

hidup 

sosial  

(X4) 

Jaminan 

insentif 

kerja  

Simb

ol 

Variabe

l 

Jenis 

Variabel 

Indikator 

dan 

Simbol 

Y1 
Motivasi 

Kerja 

Dependen 

dan 

intervenin

g 

(YI.1) 

Tertarik 

terhadap 

pekerjaan 

(Y1.2) Rela 

mencurahk

an waktu  

(Y1.3) 

Berusaha 

memperole

h hasil 

yang baik  

(Y1.4) 

Prestasi 

kerja  

(Y1.5) 

Cara kerja 

baru  

Y2 
Kepuasa

n Kerja 

Dependen 

dan 

intervenin

g 

(Y2.1) 

Merasa 

bertanggun

g jawab 

terhadap 

pekerjaan 

(Y2.2) 

Disiplin 

dan patuh 

pada aturan   

(Y2.3) 

Bangga 

bekerja di 

industri 

tersebut  

(Y2.4) 

Hormat 

kepada 

atasan 

(Y2.5) 

Bangga 

terhadap 

citra baik 

industri  

Y3 
Kinerja 

Karyawa
Dependen 

(Y3.1) 

Teliti 
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Indikator X1 X2 X3 X4 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y3.5

X1 1.000

X2 0.794 1.000

X3 0.724 0.838 1.000

X4 0.102 0.116 0.213 1.000

Y1.1 0.923 0.753 0.733 0.113 1.000

Y1.2 0.621 0.648 0.585 -0.018 0.616 1.000

Y1.3 0.494 0.59 0.675 0.017 0.519 0.506 1.000

Y1.4 0.524 0.517 0.497 -0.024 0.469 0.422 0.434 1.000

Y1.5 0.287 0.077 0.012 0.21 0.234 0.068 0.256 0.178 1.000

Y2.1 0.632 0.982 0.745 0.132 0.641 0.487 0.494 0.432 0.007 1.000

Y2.2 0.490 0.591 0.547 0.082 0.523 0.583 0.591 0.403 0.315 0.417 1.000

Y2.3 0.459 0.438 0.531 -0.146 0.402 0.466 0.531 0.382 0.146 0.404 0.449 1.000

Y2.4 0.367 0.445 0.459 0.072 0.445 0.498 0.448 0.415 0.230 0.312 0.501 0.328 1.000

Y2.5 0.752 0.784 0.901 0.232 0.677 0.56 0.600 0.497 0.078 0.685 0.483 0.434 0.435 1.000

Y3.1 0.396 0.352 0.390 0.078 0.445 0.375 0.464 0.292 0.092 0.289 0.497 0.427 0.283 0.396 1.000

Y3.2 0.816 0.671 0.674 0.057 0.760 0.450 0.436 0.422 0.175 0.637 0.282 0.386 0.263 0.605 0.334 1.000

Y3.3 0.624 0.796 0.640 0.152 0.565 0.483 0.508 0.414 0.122 0.659 0.450 0.314 0.320 0.672 0.462 0.520 1.000

Y3.4 0.399 0.369 0.358 0.124 0.496 0.361 0.433 0.210 0.185 0.239 0.416 0.322 0.378 0.366 0.401 0.360 0.307 1.000

Y3.5 0.465 0.694 0.560 0.118 0.461 0.340 0.422 0.391 0.156 0.636 0.334 0.323 0.283 0.557 0.380 0.504 0.737 0.244 1.000

Simb

ol 

Variabe

l 

Jenis 

Variabel 

Indikator 

dan 

Simbol 

n dalam 

bekerja 

(Y3.2) 

Bekerja 

lebih giat  

(Y3.3) 

Inovasi 

kerja  

(Y4.4) 

Tepat 

bekerja  

(Y5.5) 

Tepat 

waktu 

pekerjaan  

 

Berdasarkan tabel 1 model ini menunjukkan 

bahwa variabel upah (X) mempengaruhi 

variabel motivasi kerja (Y1), kepuasan kerja 

(Y2), dan kinerja karyawan (Y3), selain itu 

model ini menunjukkan bahwa variabel 

motivasi kerja (Y1) dan variabel kepuasan 

kerja (Y2) mempengaruhi variabel kinerja 

karyawan (Y3), dan juga variabel kepuasan 

kerja (Y2) mempengaruhi variabel motivasi 

kerja (Y1). 

 

Membentuk Path Diagram 

Gambar 1.Path Diagram 

 

Berdasarkan gambar 1 merupakan diagram 

jalur yang menampilkan hubungan yang 

lengkap dari variabel upah, motivasi kerja, 

kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. 

 

Menerjemahkan Path Diagram ke Dalam 

Persamaan 

Setelah model disusun ke dalam path 

diagram, langkah berikutnya adalah 

menerjemahkan diagram tersebut ke dalam 

bentuk persamaan matematis yaitu:model 

struktural dan model pengukuran. 

 

Menentukan Matrik Input dan 

Mengestimasi Model 

Dalam memilih matrik input untuk analisis 

data menggunakan matrik korelasi. Jenis 

korelasi yang digunakan adalah polychoric, 

karena dalam penelitian ini menggunakan 

data ordinal yang dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini: 

 

Tabel 2. Matrik Korelasi Lisrel 8.72 

 

Mengidentifikasi Model Struktural yang 

Dihasilkan 

Identifikasi model struktural, dalam 

mengetahui pengaruh variabel laten terhadap 

variabel laten lainnya. Model yang dihasilkan 

termasuk overidentifiedkarena nilai derajat 

kebebasan positif yaitu dimana syarat telah 

terpenuhi.  

 

Menguji Kecocokan Model  
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Uji kecocokan model dapat dilihat pada tabel 

3berikut ini: 

Tabel 3. Indikator Goodness of Fit 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil dapat 

dilihat bahwa dari 12 statistik uji yang 

digunakan, 5 diantaranya bahwa model tidak 

fit dan 7 statistik uji lainnya menyimpulkan 

bahwa model fit, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kecocokan keseluruhan model adalah 

cukup.  

Pengujian Hipotesis 

Gambar 2.Hasil Pengujian Hipotesis 

Gambar 2 di atas merupakanhasil dari t value 

untuk uji model struktural, hasil pengujian 

hipotesis diatas dapat dilihat dalam bentuk 

tabel 4berikut ini: 

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis t value 

 

Berdasarkan tabel 4di atas menggunakan 

=1,64 yang merupakan t tabel, kriteria yang 

digunakan yaitu: hipotesis  ditolak  jika t 

hitung >1,64 dan hipotesis diterima jika t 

hitung <1,64.  

 

 

 

Pembahasan 

Hubungan Upah dengan Motivasi Kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan upah tidak 

signifikan berpengaruh terhadap motivasi 

kerja. Upah merupakan pemberian financial 

kepada karyawan sebagai balas jasa untuk 

pekerjaan yang dilaksanakan bukan 

merupakan faktor utama yang dominan 

terhadap motivasi kerja. Hal ini disebabkan 

banyak faktor lain yang dirasakan karyawan 

juga mampu meningkatkan motivasi kerja 

mereka, sehingga upah memiliki sedikit 

pengaruh terhadap motivasi kerja[7]. 

 

Hubungan Upah dengan Kepuasan Kerja 

N

o Indikator 

Nil

ai Cut Poit Ket 

1 Chi-Square 

P= 

0.0 P > 0.05 

mod

el 

tidak 

fit 

2 RMSEA 0.11 

RMSEA 

≤0.06 

mod

el 

tidak 

fit 

3 NFI 0.93 

NFI ≥ 

0.90 

mod

el fit 

4 NNFI 0.90 

NNFI  ≥ 

0.90 

mod

el fit 

5 CFI 0.93 

CFI ≥ 

0.95 

mod

el 

tidak 

fit 

6 

Standardized 

RMR 

0.05

6 

SRMR ≤ 

0.08 

mod

el fit 

7 RMR 

0.06

2 

RMR 

<0.05 

mod

el 

tidak 

fit 

8 GFI 0.85 

GFI 

>0.90 

mod

el 

cuku

p fit 

9 AGFI 

0.7

4 

AGFI ≥ 

0.90 

model tidak 

fit 

10 CFI 

0.9

3 

CFI ≥ 

0.90 model fit 

11 IFI 

0.9

3 

IFI ≥ 

0.90 model fit 

12 RFI 

0.9

0 

RFI ≥ 

0.90 model fit 
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Kepuasan kerja merupakan hasil yang 

dirasakan oleh karyawan, sehingga karyawan 

yang bersedia bekerja akan memiliki hasil 

kerja yang baik dibandingkan dengan 

karyawan yang terpaksa bekerja. Hasil 

penelitian ini menunjukkan upah secara 

positif dan signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja.Hasil ini juga menunjukkan 

bahwa semakin tinggi upah yang diterima 

pekerja, maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan kerja.Hal ini menunjukkan dengan 

adanya pengaruh pemberian upah yang 

sesuai akanmenciptakan, pengaruh yang 

baik. Pengaruh yang baik antara lain: 

karyawan akan disiplin dan 

bertanggungjawab terhadap industri, karena 

kepuasan yang dirasakan semakin meningkat 

[8]. 

 

Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Karyawan 

Motivasi kerja karyawan timbul untuk 

melakukan pekerjaan, yang disebabkan 

karyawan memiliki dorongan yang kuat 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat 

waktu.Hasil penelitian ini menunjukkan 

motivasi kerja secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.Motivasi kerja seseorang untuk 

melakukan kegiatan muncul, karena 

merasakan perlunya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan mendorong untuk 

berprestasi dan berusaha keras untuk berhasil 

dalam mencapai target industri. 

Dalam hal pekerjaan karyawan memiliki 

hubungan dengan industri tempat mereka 

bekerja.Karyawan bekerja untuk 

mengharapkan upah dan peningkatan kinerja 

industri dengan semua karyawan yang saling 

bekerjasama untuk mencapai tujuan 

industri.Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi motivasi kerja cenderung berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan menjadi semakin 

tinggi [9]. 

 

Hubungan Kepuasan Kerja dengan 

Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepuasan 

kerja tidak signifikan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan kerja.Pada umumnya 

tujuan utama karyawan bekerja adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, tetapi situasi 

perekonomian saat ini menyebabkan 

kenaikan harga kebutuhan semakin tinggi, 

yang membuat karyawan merasa kebutuhan 

hidup mereka sepenuhnya belum 

terpenuhi.Hal ini mendorong karyawan 

merasa pemenuhan kebutuhan hidup menjadi 

faktor utama, yang berdampak terhadap 

kepuasan kerja yang karyawan rasakan dalam 

bekerja. 

Hal ini disebabkan kurang adanya hubungan 

timbal balik antara kepuasan yang diperoleh 

dengan pekerjaan yang 

dijalankan[10].Kinerja karyawan dapat 

dilihat dari prestasi kerja yang dihasilkan 

berdasarkan standar yang ditentukan oleh 

industri, dan menjadi fokus apakah karyawan 

tersebut dapat berkinerja dengan baik atau 

tidak. 

 

Hubungan Upah dengan Kinerja 

Karyawan 

Pemberian upah yang sesuai dapat 

berpengaruh pada ikatan kerjasama antara 

pimpinan dan karyawan.Karyawan harus 

dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, 

sedangkan industri wajib memberi upah yang 

sesuai dengan kemampuan karyawan.Upah 

karyawan yang diterima dari industri 

tergantung dari adanya peraturan undang-

undang tentang upah minimum pekerja dan 

perbedaan jenis pekerjaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

upah secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Semakin tinggi upah kerja yang diterima 

karyawan, maka akan meningkatkan kinerja 

mereka. Pekerjaan yang dijalankan karena 

adanya balasan upah yang diterima 

memuaskan akan menimbulkan rasa yang 

bartanggungjawab yang tinggi, sehingga 

tingkatan besarnya upah akan mempengaruhi 

kinerja karyawan [11]. Setiap karyawan akan 
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mampu mengoptimalkan hasil kerjanya 

untuk mencapai target industri dengan 

adanya pemberian balas jasa berupa upah 

dari industri. 

 

Hubungan Kepuasan Kerja dengan 

Motivasi Kerja 

Kepuasan kerja merupakan respon terhadap 

dorongan yang dimiliki seseorang, yang 

mampu mempengaruhi terhadap berbagai 

segi pekerjaan yang dijalankan 

karyawan.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja secara positif dan 

signifikan berpengaruh terhadap motivasi 

kerja.Hal ini disebabkan adanya perasaan 

yang membuat karyawan menjadi lebih 

bertanggungjawab terhadap pekerjaan, 

disiplin, hormat terhadap atasan yang 

berdampak pada peningkatan motivasi dalam 

bekerja[12].  

Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian 

antara harapan yang timbul dan imbalan yang 

disediakan pekerjaan, sehingga karyawan 

merasa senang dengan pekerjaannya, maka 

karyawan tersebut akan selalu 

bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang 

dijalankan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Pertama, upah tidak signifikan 

berpengaruh terhadap motivasi kerja, karena 

upah bukan menjadi faktor utama dalam 

peningkatan motivasi kerja karyawan. 

Kedua, upah secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja, karena 

kepuasan kerja yang dirasakan staf 

administrasi di industri manufaktur kota 

Batam. Ketiga, motivasi kerja secara positif 

dan signifikan berpengaruhterhadap kinerja 

karyawan.Hal ini disebabkan adanya 

dorongan dalam diri karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan benar. 

Keempat, kepuasan kerja tidak signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

karena kepuasan kerja bukan faktor utama 

dalam peningkatan kinerja karyawan.Kelima, 

upah secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

karena upah mampu memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kinerja 

karyawan.Keenam, kepuasan kerja secara 

positif dan signifikan berpengaruh terhadap 

motivasi kerja, karena kepuasan kerja 

merupakan hasil dari pemenuhan harapan 

karyawan. 

 

Keterbatasan dan Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan, antara lain: Pertama, penelitian 

ini hanya ditunjukkan untuk karyawan tetap 

staf adminitrasi pada industri manufaktur, 

sehingga belum mencakup semua bagian 

dalam perusahaan. Kedua, penelitian ini 

hanya menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur, sehingga kemungkinan akanada 

perbedaan hasil apabila menggunakan data 

seluruh industri.  

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian 

yang akan datang  sebagai berikut: Pertama, 

responden yang akan dituju untuk penelitian 

selanjutnya dapat dikembangkan selain dari 

staf administrasi. Kedua, lingkup perusahaan 

tidak hanya pada manufaktur, tetapi dapat 

dikembangkan pada perusahaan jasa atau 

dagang agar hasil penelitian menjadi lebih 

dapat digeneralisir. 
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh motivasi kerja, kepuasan gaji, 

turnover intention terhadap kinerja karyawan. Populasi penelitian ini dilakukan khusus pada 

perusahaan fabrikasi di Batam pada tahun 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner dengan responden karyawan departemen engineering. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi 

klasik, dan uji analisi regresi berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, turnover intention berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Keterbatasan penelitan ini adalah perusahan yang digunakan hanya terbatas pada sektor 

manufaktur terutama hanya di bidang fabrikasi, banyak perusahaan yang menolak untuk 

disurvei dan banyak juga yang tidak mengembalikan kuisioner sehingga dapat mempengaruhi 

hasil penelitian ini. Implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah jumlah sampel 

diperbanyak sehingga mendapatkan data yang lebih akurat, dan menambah variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

KataKunci : Motivasi kerja, kepuasan gaji, turnover intention, kinerja. 
Abstract -This research aims to determine the influence of work motivation, satisfaction 

salary, turnover intention against employee performance. The population used in this study 

were factory company in batam which data is collected by questionnaire from employee of 

engineering department. The data analysis technique used in this research were realibility 

and validity test, classical assumption test and multiple regression analysis test. This research 

found that work motivation has a significant effect toward employee performance, 

statisfaction salary does not have a significant effect toward employee performance, turnover 

intention has has a significant effect toward work performance. The limitation of this research 

were companies that used in this research just focus on manufacturing sector basically in 

factory, there are many companies reject to participate in this survey and some of the them 

didn’t return the questionnaire so that can affect the result of this research. The implication 

and suggestion for next research are to gain more sample so can get more accurate data and 

add other variables that can affect employee performance. 

 

Keywords: motivation, satisfaction salary, turnover intention,employes. 
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1.PENDAHULUAN 

 

Fabrikasi adalah suatu rangkaian 

pekerjaan dari beberapa komponen material 

dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan 

setahap demi setahap menjadi suatu bentuk 

salah satu dari tipe-tipe konstruksi sehingga 

dapatdipasang menjadi sebuah bentuk 

bangunan hingga selesai. Hal ini 

menimbulkan persaingan perusahaan 

fabrikasi semakin ketat antara perusahaan 

fabrikasi lainnya. Perusahaan fabrikasi juga 

tidak hanya bersaing dengan perusahaan 

fabrikasi lainnya tetapi juga harus bersaing 

dengan cara pengerjaannya yaitu: proses 

cutting, proses drilling, proses assembling, 

proses welding, proses finishing, proses 

marking, proses blasting dan proses 

painting, sehingga kinerja karyawan dituntut 

untuk terus meningkat. Salah satu langkah 

untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu 

dengan mengevaluasi kinerja karyawan dan 

melakukan perbaikan agar selalu 

meningkatkan kualitas karyawan tersebut 

sehingga perusahaan tumbuh dan unggul 

dalam persaingan, atau minimal tetap 

bertahan. Motivasi kerja adalah pemberian 

daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja secara efektif, 

danterintegrasi dengan segala daya upaya 

untuk mencapai kepuasan [2]. Adapun 

pengaruh faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja seseorang karyawan yaitu kepuasan 

gaji. Jika seseorang karyawan merasa puas 

dalam bekerja, maka ia akan semakin 

bekerja dengan giat dan hasil kinerjanya 

akan semakin meningkat. Seorang karyawan 

akan merasa puas dengan gajinya apabila 

persepsi terhadap gaji dan apa yang mereka 

peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Dari 

penelitian terdahulu mengidentifikasi aspek 

kepuasan yang ditemukan berhubungan 

dengan keinginan individu untuk 

meninggalkan organisasi meliputi kepuasan 

akan upah dan promosi [16]. Akan tetapi, 

fenomena yang terjadi adalah dimana 

kinerja perusahaan yang telah baik dapat 

rusak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung karena perilaku karyawan. Salah 

satu bentuk perilaku karyawan tersebut 

adalah intensi keluar (turnover intention) 

yang berjuang pada keputusan karyawan 

yang akan meninggalkan pekerjaannya, 

tingkat turnover yang tinggi akan 

berdampak negatif bagi organisasi, seperti 

menciptakan ketidakstabilan dan 

ketidakpastian. Turnover Intention yang 

tinggi dapat menyita perhatian perusahaan 

karena mengganggu operasi, dan 

menimbulkan permasalahan moral pada 

karyawan, dan juga melambungkan biaya 

dalam rekrutmen, wawancara, tes, 

pengecekan referensi, biaya administrasi 

pemrosesan karyawan baru, tunjangan, 

orientasi, dan biaya peluang yang hilang 

karena karyawan  baru harus mempelajari 

keahlian yang baru [12]. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang agar mereka mau bekerja 

sama, bekerja secara efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upaya untuk mencapai 

kepuasan [2]. Motivasi merupakan masalah 

kompleks dalam organisasi, karena 

kebutuhan dan keinginan setiap anggota 

organisasi berbeda satu dengan yang 

lainnya.Teori yang dikembangkan oleh [3] 

memberikan dua kontribusi penting bagi 

pimpinan organisasi dalam memotivasi 

karyawan. Pertama, teori ini lebih eksplisit 

dari teori hirarki kebutuhan Maslow, 

khususnya mengenai hubungan antara 

kebutuhan dalam performa pekerjaan. 

Kedua, kerangka ini membangkitkan model 

aplikasi, pemerkayaan pekerjaan. 
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Kepuasan Gaji 

Gaji merupakan apa yang diterima oleh 

karyawan dalam bentuk financial sebagai 

ganti kontribusi kepada organisasi [11]. Gaji 

yang diterima oleh karyawan berkeinginan 

dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, 

misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian 

dan perumahan. Gaji yang diberikan kepada 

pegawai sangat berpengaruh pada tingkat 

kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta 

hasil kerja pegawai atau karyawan [7]. 

Beberapa penelitian mengidentifikasi aspek 

kepuasan yang ditemukan berhubungan 

dengan keinginan individu untuk 

meninggalkan organisasi meliputi kepuasan 

terhadap upah dan promosi. 

 

 

Turnover Intention 
Sumber Daya Manusia yang terjadi terhadap 
organisasi saat ini selalu memiliki berbagai 
masalah, salah satunya yang sering muncul 
dan menghambat kinerja perusahaan adalah 
turnover intention. Model turnover yang 
dikembangkan [16] memprediksi hal yang 
sama terhadap keinginan seseorang untuk 
keluar organisasi, yaitu evaluasi mengenai 
posisi seseorang saat ini berkenaan dengan 
ketidakpuasan dapat memicu keinginan 
seseorang untuk keluar dan mencari 
pekerjaan lain. 
 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan 

diatas dapat diungkapkan bahwa apakah 

motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, apakah kepuasan gaji berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, dan apakah 

turnover intention berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

 

Hipotesis 

Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan konsep yang 

menguraikan tentang kekuatan-kekuatan 

yang ada dalam diri karyawan dan 

mengarahkan pada perilaku. Motivasi kerja 

diyakini memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh [5] (2005), [8] 

(2011), [6] (2010), maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi kerja itu sendiri 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Jadi, hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

H1: Motivasi kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Kepuasan Gaji 

Gaji adalah banyaknya uang yang diterima 

oleh orang lain untuk kebutuhan perorangan. 

Suatu kepuasan atau ketidakpuasan terhadap 

gaji yang diterima merupakan suatu fungsi 

dari ketidakcocokan antara apa yang 

dirasakan oleh seseorang dengan berapa 

banyak yang diterima. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh [10] 

(2008), [15] (2013) bahwa gaji berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

seorang karyawan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

H2: Kepuasan gaji berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Turnover Intention 

Turnover Intention dapat mempengaruhi 

keefektifitasan organisasi, sehingga turnover 

yang tinggi dapatberakibat pada 

meningkatnya biaya investasi pada sumber 

daya manusia (SDM), karyawan yang tidak 

puas dengan aspek-aspek pekerjaannya dan 

tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan lebih mungkin mencar 
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ipekerjaan pada organisasi lainnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh [4]  (2001),  [9] (1995), [14] 

(2010), [13] (2011) dapat disimpulkan 

bahwa turnover akan berdampak negatif 

bagi organisasi karena menciptakan 

ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga 

kerja, menurunnya produktifitas karyawan, 

suasana kerja yang tidak kondusif dan juga 

berdampak pada meningkatnya biaya 

sumber daya manusia. Jadi, hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

H3: Turnover intention berpengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Metodologi Riset 

Operasional Variabel dan Instrumen 

Penelitian 

Variabel Independen 

Variabel independen diukur dengan jenis 

skala pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5 poin skala Likert. Variabel 

motivasi kerja diukur dengan 17 butir 

pertanyaan, kepuasan gaji dengan 4 butir 

pertanyaan, turnover intention dengan 5 butir 

pertanyaan.  

 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah variabel kinerja karyawan. Variabel 

kinerja karyawan diukur dengan jenis skala 

pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5 poin skala Likert. Variabel kinerja 

karyawan diukur dengan 5 butir pertanyaan. 

 

Reabilitas dan Validitas Variabel 

Butir pertanyaan yang mewakili variabel-

variabel pada penelitan ini dinyatakan sangat 

reliabel berdasarkan nilai dari Conbarch 

Alpha. 

 

Tabel 1. Analisis Reabilitas Variabel 

 

 Item Cronbarch N 

Alpha 

1 Motivasi Kerja .898 17 

2 Kepuasan Gaji .676 3 

3 

4 

Turnover 

Intention 

kinerja 

.864 

.815 

5 

5 

 

Butir pertanyaan dikatakan valid jika rhitung> 

rtabel, dengan jumlah n=30 responden maka 

diperoleh degree of freedom (df)=28 dan 

rtabel= 0,312 pada alpha=0,05. Sehingga butir 

pertanyaan dikatakan valid jika rhitung> 0,312. 

Pada penelitian ini, semua butir pertanyaan 

yang mewaakili variabel motivasi kerja, 

kepuasan gaji, turnover intention, kinerja 

karyawan dengan nilai dari rhitung> 0,312. 

 

Teknik Penarikan Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan stratified random sampling 

yaitu pengambilan sampel ini dilakukan 

secara strataan dan dengan membagi 

populasi atau strata dan kemudian 

pengambilan sampel random sederhana 

dilakukan didalam masing-masing strata [1]. 

Peneliti menggunakan stratified random 

sampling supaya dapat diperoleh sampel 

yang representatif, dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan penghitungan komputerisasi 

program SPSS versi 20 (Statistical Product 

and Service Solution). 

 

Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi  

 

variabel B Sig. 

costanta 5.458 .000 

Motivasi Kerja 

Kepuasan Gaji 

Turnover Intention 

.109 

-.006 

.153 

.000 

.937 

.006 
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Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan 

regresinya sebagai berikut: 

Y = 5,458 + 0,109 X1 – 0,006 X2 + 0,153X3 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Nilai kostanta sebesar 5,458, artinya 

bahwa bila tidak ada nilai variabel 

lain di dalam model, maka rata-rata 

kinerja karyawan sebesar 5,458. 

b. Nilai koefisien regresi variabel 

motivasi kerja (X1) adalah positif 

yaitu sebesar 0,109 artinya apabila 

nilai variabel motivasi kerja naik 

sebesar 1% maka akan meningkatkan 

nilai kinerja karyawan menjadi 

sebesar 0,109. 

c. Nilai koefisien regresi variabel 

kepuasan gaji (X2) adalah negatif 

yaitu sebesar -0,006 artinya apabila 

nilai variabel kepuasan kerja naik 

sebesar 1% maka akan meningkatkan 

nilai kinerja karyawan menjadi 

sebesar 5,452. 

d. Nilai koefisien regresi variabel 

turnover intention (X3) adalah positif 

yaitu sebesar 0,153 artinya apabila 

nilai variabel turnover intention naik 

sebesar 1% maka akan meningkatkan 

nilai kinerja karyawan menjadi 

sebesar 0,153. 

 

Table 3. Uji Statistik t 

variabel t Sig. 

costanta 4.029 .000 

Motivasi Kerja 

Kepuasan Gaji 

Turnover Intention 

3.766 

-.080 

2.768 

.000 

.937 

.006 

 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan 

seberapa jauh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen, dengan kriteria Sig <0,05 

maka Ho diterima, sedangkan jika Sig > 

0,05 maka Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji t diatas untuk motivasi kerja 

yaitu diperoleh t hitungsebesar 3.766 

dengan nilai signifikan 0.000, 

dimana nilai signifikannya adalah di 

bawah 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Hasil uji t untuk kepuasan gaji 

diperoleh thitung sebesar -0.080 

dimana nilai signifikannya sebesar 

0.937, nilai signifikansi tersebut di 

atas 0.05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak adanya pengaruh 

kepuasan gaji terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Hasil uji t untuk turnover intention 

diperoleh thitung sebesar 2.768 

dimana nilai signifikannya sebesar 

0.006, nilai signifikansi tersebut di 

bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh turnover 

intention terhadap kinerja karyawan. 

 

 

Analisis Data 

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan uji statistik yang telah 

dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan atau hipotesis diterima, 

dan dengan adanya motivasi yang tinggi 

maka kinerja karyawan akan meningkat, 

sehingga  karyawan menganggap bahwa 

kinerja mereka membaik dan mereka 

dilakukan adil dalam bekerja. Hal ini juga 

didukung dengan adanya beberapa faktor 

indikator yaitu, kebutuhan fisioligis, 

kebutuhan keamanan dan keselamatan, 

memiliki kesempatan bertukar pikiran 

kesesama rekan kerja, bertemu orang lain 

diluar kelompok, dan memiliki keahlian 

yang tepat sesuai dengan keterampilan yang 

dimiliki. 
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Penelitian ini juga sejalan dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh [6] (2010), [8] (2013), [5] 

(2005). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, artinya semakin 

meningkatnya motivasi yang tinggi semakin 

tinggi pula kinerja karyawan itu sendiri. 

 

Pengaruh Kepuasan Gaji Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan uji statistik yang telah 

dijelaskan diatas bahwa kepuasan gaji tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan atau hipotesis ditolak, berarti hal 

ini kepuasan gaji memilki dampak yang 

sangat penting bagi karyawan dimana 

apabila persepsi gaji terhadap karyawan 

tinggi maka berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan itu sendiri, dan sebaliknya apabila 

persepsi gaji itu sendiri rendah akan 

berdampak negatif bagi kinerja karyawan itu 

sendiri.  

Kepuasan atau ketidakpuasan atas gaji 

yang diterima adalah fungsi ketidakcocokan 

antara apa yang diterima oleh seseorang 

dengan seberapa banyak yang diterima 

seseorang, hal ini yang berdampak bagi 

kinerja karyawan itu sendiri. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh [10] 

(2008), [15] (2013). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan gaji tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, 

dan hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

tidak terbukti karena data hasil responden 

menunjukan jawaban terhadap kepuasan gaji 

lebih cenderung dimana karyawan tidak 

puas akan gaji yang mereka peroleh 

sehingga jawaban responden tidak sesuai 

yang diinginkan oleh peneliti artinya 

semakin rendah apa yang mereka peroleh 

atas gajisemakin rendah pula kinerja 

karyawan itu sendiri. 

 

Pengaruh Turnover Intention Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan uji statistik yang telah 

dijelaskan diatas bahwa turnover intention 

memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan atau hipotesis diterima. Hal ini 

berpengaruh karena banyak karyawan yang 

ingin berpindah dan mencari pekerjaan baru 

di tempat lain atau adanya rencana untuk 

meninggalkan perusahaan, dan apabila 

kesempatan untuk pindah kerja tersebut 

tidak tersedia atau yang tersedia tidak lebih 

menarik dari yang sekarang dimiliki maka 

karyawan lebih sering datang terlambat, hal 

ini yang membuat individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. 

Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaan sesuai dengan keinginan individu 

tersebut maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan dirasakan dan sebaliknya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh [14] (2010), [13]l (2011). 

Hasil dari penelitian dari pengujian penulis 

ternyata turnover intention berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, dan 

hipotesis ini berlawanan dengan hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti. Hasil ini 

berbeda karena data hasil responden 

menunjukan jawaban bahwa mayoritas 

karyawan menginginkan untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan  

yang sekarang sangat besar. 

 

4.KESIMPULAN 
 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk melihat bagaimana penilaian kinerja 

keryawan terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlibatan karyawan itu 

sendiri. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa: 

a. Motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

berarti dapat disimpulkan bahwa 

motivasi dapat mempengaruhi kinerja 

seorang karyawan sehingga akan 

berdampak bagi kinerja karyawan itu 

sendiri. 
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b. Kepuasan gaji tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

berarti kepuasan gaji tidak berpengaruh 

atas meningkatnya kinerja karyawan, 

karena persepsi atas gaji yang mereka 

terima tidak sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan. 

c. Turnover intention berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini berarti 

turnover intention mempengaruhi 

kinerja karyawan seseorang, sehingga 

mereka akan mencari pekerjaan yang 

lebih baik dari pekerjaan yang sekarang. 

 

Keterbatasan dan Saran 
Objek penelitian terbatas pada 

perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang fabrikasi, sehingga banyak 

perusahaan yang menolak untuk diseurvei 

dan banyak juga perusahaan yang 

mengembalikan kuesioner sehingga dapat 

mempengaruhi analisis data, dan banyak 

karyawan yang mengisi data tidak secara 

akurat. Sebaiknya saran untuk peneliti 

selanjutnya yaitu jumlah sampel 

diperbanyak sehingga mendapatkan data 

yang akurat, serta dapat menggunakan 

referensi-referensi lain tentang variabel-

variabel yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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Abstrak–  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan prosedur analisis regresi data panel (Fixed 

Effect models) pada 64 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Populasi dalam 

studi penelitian ini sebanyak 530 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan purposive sampling. Hasil studi ini menunjuk bahwa rasio 

struktur asset berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, risiko bisnis 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, rasio likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal, rasio profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal dan rasio ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. 

 

Kata Kunci : Struktur Modal, Determinan Struktur Modal, Trade Off Theory, Pecking Order 

Theory. 

 

 

Abstract -The purpose ofthis study was toanalyze the factorsaffectingcapital 

structureincompanies listedonthe Indonesian Stock Exchange(BEI). This study usespanel 

dataregression analysis procedures(Fixed Effect models) in64companies listedon the Stock 

Exchange2010-2013. The population inthisresearch studyas many as530companies 

listedinthe Indonesia Stock Exchangeby usingpurposivesampling. Results ofthis studypoint out 

thatthe ratio ofasset structuresignificant negative effecton the capital structure, business 

risksignificant positive effect onthe capital structure, liquidity ratiossignificant negative 

effecton the capital structure, profitability ratios significant negative effect onthe capital 

structureand the ratio ofthe size of thecompany'ssignificant positive effect onthe 

structurecapital. 

  

Keywords: Capital Structure, Capital Structure Determinants, Trade Off Theory, Pecking 

Order Theory. 
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1. PENDAHULUAN 

 

    Sumber dana dan biaya modal 

mempengaruhi struktur modal pada nilai 

perusahaan. Pada dasarnya setiap perusahaan 

selalu membutuhkan dana untuk 

mengembangkan bisnis, baik itu dana yang 

berasal dari modal sendiri ataukah berasal 

dari modal luar. 

    Saat melakukan keputusan pendanaan, 

perusahaan perlu mempertimbang dan 

menganalisis kombinasi sumber-sumber dana 

ekonomis guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. 

Penambahan dana dengan hutang dapat 

memperbesar risiko perusahaan tetapi 

sekaligus juga memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharap. Risiko yang 

lebih tinggi akibat dari membesarnya hutang 

cenderung menurunkan harga saham. 

Sebaliknya peningkatan pengembalian akan 

menaikan harga saham itu sendiri. Hal ini 

karena struktur modal yang optimal harus 

mencapai keseimbangan risiko dengan 

pengembalian sehingga dapat memaksimal 

harga saham perusahaan. Oleh karena itu 

dalam menetapkan struktur modal suatu 

perusahaan perlu mempertimbangkan 

berbagai variabel yang mempengaruhinya. 

    

 

 

    Masalah struktur modal adalah masalah 

penting bagi setiap perusahaan, karena baik 

buruknya struktur modal perusahaan 

mempunyai efek langsung terhadap posisi 

finansial untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam 

melakukan pengembangan usaha. Jadi faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan menjadi hal penting sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan komposisi 

struktur modal perusahaan. 

    Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal diantaranya rasio struktur asset 

(Sartono, 2001); (Atmaja, 2008); (Najmudin, 

2001); (Sitangga, 2013), profitabilitas 

(Sartono, 2001); (Atmaja, 2008); (Najmudin, 

2001), risiko bisnis (Atmaja, 2008), rasio 

ukuran perusahaan (Sitangga, 2013); 

(Najmudin, 2001), dan rasio likuiditas. 

    Penelitian ini menggunakan lima faktor 

sebagai variabel independen yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 

Lima faktor tersebut diamati dengan melihat 

keseimbangan antara besarnya asset 

perusahaan untuk mengoptimalkan struktur 

modal yang ditunjuk oleh rasio tangibility 

assets (TA) ukuran dari faktor struktur asset. 

Kemampuan untuk melihat keseimbangan 

antara keuntungan penggunaan dana dari 

hutang dengan tingkat bunga yang tinggi dan 

biaya kebangkrutan ditunjukan oleh rasio 

degree of operating leverage (DOL) yang 

merupakan ukuran dari risiko bisnis. 

Kemampuan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek dilihat dari posisi likuiditas 

perusahaan yang diproksikan dengan current 

ratio (CR). Semakin tinggi likuiditas, 

semakin perusahaan mampu membayar 

hutang-hutangnya. Faktor keempat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba disuatu periode tertentu dengan 

memaksimalkan penggunaan aktiva yang 

dimiliki perusahaan yang diproksikan dengan 

rasio return on asset (ROA). Faktor terakhir 

dilihat dari ukuran besarnya suatu perusahaan 

yang dapat diamati dari besarnya aktiva 

perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

size. 

    Struktur modal dipengaruhi oleh faktor 

struktur asset karena struktur asset 

perusahaan dapat menjadi pertimbangan 

kreditur dalam memberikan pinjaman kepada 

suatu perusahaan sebab kreditur beranggapan 

bahwa perusahaan yang memiliki rasio aktiva 

tetap tinggi memiliki risiko kebangkrutan 

rendah (Joni dan Lina, 2010). Faktor lain 

yaitu risiko bisnis suatu keadaan dimana 

perusahaan yang memiliki hutang yang 

tinggi, hal itu mengakibatkan risiko bisnis 

meningkat. Hal ini akam meningkatkan 

kemungkinan kebangkrutan. Tingkat 

likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan 
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menjadi pengaruh bagi struktur modal karena 

tingkat likuiditas memberikan gambaran 

dana likuid atau kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang jangka pendek atau 

likuiditas, sehingga tidak memerlukan 

pendanaan eksternal. Selain itu salah satu 

faktor lain yang mempengaruhi struktur 

modal adalah profitabilitas. Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung  

menggunakan pendanaan eksternal lebih 

sedikit karena ketersediaan dana internal 

lebih banyak. Faktor lain yaitu ukuran 

perusahaan yang menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan dilihat dari total aktiva. 

    Penelitian ini akan menguji pengaruh dari 

rasio struktur asset, risiko bisnis, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

Alasannya karena berdasarkan gap dari 

penelitian terdahulu untuk variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh inkonsistensi. Agar dapat 

memberikan gambaran tentang penelitian. 

Berikut dilanjutkan dengan pembahasan 

selanjutnya yaitu landasan teori, juga metode 

penelitian, hasil dan pembahasan serta 

kesimpulan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

The Trade Off Theory 

    Model ini secara tidak langsung 

menyatakan, perusahaan yang tidak 

menggunakan pendanaan eksternal dari 

hutang dengan yang menggunakan 

pembiayaan investasinya dengan hutang 

seluruhnya adalah buruk. Hal ini berarti 

pengambilan keputusan dalam struktur 

modal hendaknya bersifat moderat dalam 

mempertimbang penggunaan dana eksternal 

maupun dengan menggunakan modal sendiri 

serta mempertimbangkan kedua instrumen 

pembiayaan (Husnan, 2000). 

    The trade off theory sebagai penyeimbang 

manfaat dan pengorbanan yang timbul 

sebagai akibat dari penggunaan hutang. 

Sejauh manfaat lebih besar, hutang akan 

ditambah. Tetapi apabila pengorbanan 

karena menggunakan hutang sudah lebih 

besar, maka hutang tidak boleh lagi 

ditambah (Husnan, 2000). Myers (1984), 

mengatakan bahwa secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa trade off theory 

menganut pola keseimbangan antara 

keuntungan penggunaan dana dari hutang 

dengan tingkat bunga yang tinggi dan biaya 

kebangkrutan. 

Pecking Order Theory 

    Teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan  menentukan hierarki sumber 

dana paling disukai. Secara ringkas teori 

tersebut menyatakan bahwa  (Husnan, 

2000): 

1) Perusahaan lebih menyukai internal 

financial (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan). 

2) Perusahaan akan mencoba menyesuaikan 

rasio pembagian deviden yang 

ditargetkan dengan berusaha menghindari 

perubahan pembayaran deviden secara 

drastis. 

    Pecking order theory menjelaskan 

mengapa perusahaan-perusahaan yang 

profitable umumnya menggunakan hutang 

dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut 

bukan karena perusahaan mempunyai target 

debt ratio yang rendah, tetapi karena 

perusahaan memerlukan external financing 

sedikit. Sedangkan perusahaan yang kurang 

profitable cenderung mempunyai hutang 

yang lebih besar karena dana internal tidak 

cukup dan hutang merupakan sumber dana 

eksternal yang lebih disukai.   
 
2.1. Pengaruh Struktur Asset terhadap 

Struktur Modal 
    Perusahaan yang memiliki asset tetap 

dalam jumlah besar dapat menggunakan 

hutang dalam jumlah besar. Hal ini karena 

dari skala perusahaan besar lebih mudah 

akses ke sumber dana dibanding dengan 

perusahaan kecil, proporsi asset tetap 

dapat digunakan sebagai jaminan 
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perusahaan (Sartono, 2001). Sesuai 

dengan theory trade-off models yang 

menjelaskan bahwa perusahaan dalam 

mengambil keputusan bersifat moderat 

dalam mempertimbang penggunaan dana 

eksternal maupun modal sendiri, karena 

perusahaan yang tidak menggunakan dana 

eksternal dan perusahaan yang 

menggunakan pembiayaan investasi 

dengan pinjaman seluruhnya merupakan 

hal buruk (Husnan, 2000). 

    Menurut Joni dan Lina (2010), struktur 

asset merupakan variabel penting dalam 

keputusan pendanaan perusahaan karena 

aktiva tetap sebagai jaminan bagi pihak 

kreditur. Pihak kreditur akan memberikan 

pinjaman jika mendapat keamanan dengan 

aktiva tetap yang tinggi. Jika perusahaan 

tidak dapat melunasi kewajiban maka 

aktiva tetap perusahaan diharapkan dapat 

menutupi. 

    Penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Seftianne & Handayani (2011), menunjuk 

bahwa variabel struktur aktiva tidak 

memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal. Sedangkan penelitian dilakukan 

oleh Joni & Lina (2010), menunjuk 

adanya pengaruh positif antara struktur 

aktiva dengan struktur modal. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sheikh & Wang 

(2011), menunjuk bahwa struktur asset 

memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal. Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang bervariasi maka hipotesis diajukan 

adalah sebagai berikut. 

H1: Struktur asset berpengaruh tehadap 

struktur modal pada perusahaan 

manufaktur. 
 
2.2. Pengaruh Risiko Bisnis terhadap 

Struktur Modal 

    Risiko bisnis atau usaha adalah 

ketidakpastian yang dihadapi perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan bisnis. Risiko 

bisnis sebagai premi yang dibutuhkan 

untuk memperhitungkan risiko dari tidak 

berhasilnya perusahaan untuk memperoleh 

hasil didalam lingkungan di dunia bisnis 

yang ada. Dalam hal ini mungkin produk 

yang tidak laku terjual, mesin-mesin tidak 

berjalan dengan normal (Gitosudarmo dan 

Basri, 2002). Sesuai dengan theory trade-

off secara garis besar yaitu menganut pola 

keseimbangan antara keuntungan 

penggunaan dana dari hutang dengan 

tingkat bunga yang tinggi dan juga biaya 

kebangrutan. Dengan kata lain, 

perusahaan dengan tingkat risiko bisnis 

yang besar harus mengggunakan hutang 

lebih kecil dibanding perusahaan yang 

mempunyai risiko bisnis rendah, karena 

semakin besar risiko bisnis, penggunaan 

hutang akan dapat mempersulit 

perusahaan dalam mengembalikan hutang. 

    Berdasarkan penelitian dilakukan 

Prabansari & kusuma (2005), untuk 

variabel risiko bisnis mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal. Semakin struktur modal 

tinggi semakin rendah risikonya. Menurut 

penelitian dari  Seftianne dan Handayani 

(2011), tidak ada pengaruh dari risiko 

bisnis dengan struktur modal perusahaan. 

Hal ini dikarenakan investor dengan risk 

seeker akan lebih tertarik dengan 

perusahaan yang memiliki risiko tinggi, 

karena para investor menganggap akan 

mendapat return yang semakin tinggi. 

Risiko bisnis perusahaan akan meningkat 

jika menggunakan hutang tinggi. Hal ini 

dapat memungkinkan terjadi kebangkrutan 

(Titman & Wessels, 1988). Sedangkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Khan (2010), dan Ruslim (2010), hasil 

penelitiannya menunjuk bahwa risiko 

bisnis berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang bervariasi maka hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut. 

H2: Terdapat pengaruh risiko bisnis 

terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur. 
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2.3. Pengaruh Likuiditas terhadap 

Struktur Modal 
    Setiap perusahaan memiliki kemampuan 

masing-masing dalam memenuhi kewajiban 

atau hutang lancarnya. Semakin besar 

kemampuan likuiditas dari perusahaan 

tersebut maka semakin mampu membayar 

hutang atau pendanaan eksternal perusahaan. 

Menurut pecking order theory, perusahaan 

dengan likuiditas  tinggi mempunyai dana 

internal yang besar sehingga perusahaan 

tersebut lebih memilih menggunakan dana 

internal terlebih dahulu untuk membiayai 

investasinya sebelum menggunakan 

pembiayaan eksternal melalui hutang 

ataupun menerbitkan saham baru (Sartono, 

2001). 

    Menurut penelitian dari Seftianne & 

Handayani (2011), likuiditas tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya semakin tinggi, hal 

tersebut mengindikasi perusahaan berada 

dalam keadaan sehat. Tetapi dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Sheikh & 

Wang (2011), memperoleh hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh secara negatif 

terhadap struktur modal. berdasarkan 

penelitian terdahulu yang bervariasi maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur. 

 

2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Struktur Modal 

    Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada 

tingkat penjualan tertentu dalam suatu 

periode. Najmudin (2001), mengatakan 

perusahaan dengan tingkat pengembalian 

tinggi atas investasi menggunakan hutang 

relatif kecil. Pecking order theory 

menyarankan manajer lebih memilih 

menggunakan pembiayaan yang pertama 

yaitu laba ditahan, lalu hutang dan terakhir 

penjualan saham baru (Sartono, 2001). 

    Penelitian terdahulu terkait pengaruh 

profitabilitas terhadap struktur modal 

mempunyai arah bervariasi (negatif dan 

positif). Menurut penelitian terdahulu oleh 

Seftianne & Handayani (2011), profitabilitas 

tidak memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal. Hal ini karena perusahaan dengan 

kondisi keuangan sehat akan meminjam uang 

lebih sedikit. Sedangkan hasil berbeda 

didapat dari penelitian Joni & Lina (2010), 

mendapat hasil bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Titman & Wessels (1988), 

serta Rajan & Zingales (2012), selain itu oleh 

Sheikh & Wang (2011), menyatakan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap struktur modal. Dengan demikian 

hipotesis diajukan sebagai berikut. 

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal pada perusahaan 

manufaktur. 

 

2.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Struktur Modal 

    Ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan. Perusahaan besar lebih 

mudah mendapat dana eksternal dalam 

bentuk hutang karena biasanya perusahaan 

besar disertai dengan reputasi yang baik 

dimata masyarakat. Menurut penelitian 

terdahulu oleh  Seftianne & Handayani 

(2011), ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal perusahan. 

Hal ini karena perusahaan yang berskala 

besar akan lebih mudah memperoleh 

pinjaman dibanding dengan perusahaan kecil. 

    Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sheikh & Wang (2011), menunjuk bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap struktur modal. Namun hasil 

penelitian berbeda didapat oleh Joni & Lina 

(2010), hasil penelitian menunjuk bahwa 

ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 
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terhadap struktur modal. Dengan demikian 

hipotesis diajukan sebagai sebagai berikut. 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

struktur modal pada perusahaan 

manufaktur.  
 

3. METODE PENELITIAN 
 
    Metode dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi data panel 

dengan bantuan program eviews versi 8.1, 

menggunakan metode purposive sampling 

dalam mengambil sampel untuk di observasi. 

Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan 

objek adalah semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

diperoleh terdapat sebanyak 530 perusahaan 

manufaktur. Sampel yang diperoleh sebanyak 

64 perusahaan dengan periode penelitian 

empat tahun (2010-2013) menjadi 256 

perusahaan manufaktur. 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

    Struktur Modal (DER) menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

total hutang jangka panjang (total debt) 

dengan modal sendiri. Struktur modal diukur 

dengan skala rasio yang diubah menjadi 

desimal, struktur modal menggunakan rumus 

sebagai berikut (Sartono, 2001): 

DER = Total Hutang × 100% 

  Total Ekuitas 

    Struktur Asset (TA) menggambarkan 

proporsi total aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan dengan total aktiva perusahaan. 

Tujuan perhitungannya yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar porsi asset tetap 

yang dapat dijadikan asset kolateral untuk 

mendapat pendanaan eksternal. Struktur asset 

diukur dengan skala rasio kemudian diubah 

kedalam desimal dengan rumus sebagai 

berikut (Sartono, 2001). 

TA   =  Aktiva Tetap  × 100% 

  Total Aktiva 

    Risiko Bisnis (DOL) merupakan tingkat 

volatilitas pendapatan yang tinggi dari 

perusahaan dengan risiko kebangkrutan yang 

tinggi. Ukuran dari variabel risiko bisnis 

dalam penelitian ini menggunakan rumus 

yang digunakan Gitosudarmo & Basri 

(2002), dengan rumus DOL (degree of 

operating leverage). Skala rasio yang diubah 

kedalam desimal. 

DOL= Earning before interest taxes (EBIT) 

× 100% 

Pertumbuhan net sales 

    Likuiditas (CR) merupakan kemampuan 

yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan (Bambang, 

2001). Skala rasio diubah desimal dengan 

menggunakan rumus berikut: 

CR =  Aktiva Lancar     × 100% 

  Kewajiban Lancar 

    Profitabilitas (ROA) adalah ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba pada periode tertentu dengan 

memaksimalkan penggunaan aktiva yang 

dimiliki perusahaan melalui investasi. Skala 

rasio diubah kedalam desimal dengan rumus 

berikut (Sartono, 2001): 

ROA = Laba Setelah Pajak (EAT) × 100% 

            Total Asset 

    Ukuran Perusahaan (SIZE) adalah suatu 

ukuran atau besarnya sebuah perusahaan 

yang dapat dilihat dari besarnya aktiva yang 

dimiliki perusahaan pada neraca akhir tahun. 

Ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan rumus: 

SIZE = LN (Total Asset) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
    Hipotesis penelitian ini diuji dengan 

analisis regresi data panel, alasanya karena 

data longitudinal diamati pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia periode 2010-2013 dengan objek 

yang terdiri dari lima determinan struktur 

modal. Untuk menentukan model yang tepat 

apakah model common effect, fixed effect 

atau random effect dilakukan dua uji yaitu uji 

chow dilakukan untuk menetukan antara 

model common effect dan fixed effect. 

Hasilnya nilai prob untuk cross-section F 

(0,0000 < 0,05) model yang terpilih adalah 

fixed effect. Uji kedua yaitu untuk 

menentukan model yang lebih tepat antara 

fixed effect dengan random effect. Diperoleh 

model fixed effect yang lebih tepat dengan 

nilai prob (0,0221 < 0,05). Berikut hasil dari 

pengujian hipotesis fixed effect models yang 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Fixed 

Effect Models 

Variable 

Coefficien

t Prob. 

      
C 0.695134 0.1332 

TA -0.708896 0.0470 

DOL 1.505014 0.0270 

CR -0.113893 0.0018 

ROA -3.126085 0.0002 

SIZE 0.042688 0.0188 

   

Sumber: Hasil Olah Data 

    Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada 

tabel 1 diatas disimpulkan bahwa variabel 

struktur asset memiliki nilai signifikansi atau 

P value sebesar 0,0470 berada dibawah nilai 

alpha sebesar 0,05 yang berarti variabel 

struktur asset memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal. Hal ini berarti H1 terdukung. 

Struktur asset memiliki pengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Jika struktur asset 

naik 1 satuan dan variabel independen 

lainnya konstan, maka struktur modal akan 

menurun sebesar 0,708896. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan yang memiliki aktiva tetap 

lebih banyak, tidak menjamin perusahaan 

lebih mudah memperoleh pendanaan 

eksternal. 

    Sementara itu, variebel risiko bisnis pada 

tabel 1 memiliki nilai signifikansi probability 

sebesar 0,0270 berada dibawah nilai alpha 

sebesar 0,05 yang berarti variabel risiko 

bisnis memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal. Hal ini berarti H2 terdukung. Hasil uji 

pada tabel 1 diatas risiko bisnis memiliki 

pengaruh positif terhadap struktur modal. 

Jika risiko bisnis perusahaan naik 1 satuan 

dan variabel independen lainnya konstan, 

maka struktur modal akan meningkat sebesar 

1,505014. Hal ini berarti perusahaan yang 

memiliki risiko bisnis tinggi cenderung 

menggunakan pendanaan eksternal berupa 

hutang. 

   Sementara itu, variabel likuiditas memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,0018 berada 

dibawah nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti 

variabel likuiditas memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. Hal ini berarti H3 

terdukung. Pada tabel 1 likuiditas memiliki 

pengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Jika likuiditas naik 1 satuan dan variabel 

independen lainnya konstan, maka struktur 

modal akan menurun sebesar 0,113893. Hal 

ini berarti semakin tinggi tingkat likuiditas 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pelunasan hutang-hutangnya. 

    Hasil uji pada tabel 1 diatas 

memperlihatkan bahwa untuk variabel 

profitabilitas memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,0002 berada dibawah nilai alpha 

sebesar 0,05 berarti variabel profitabilitas 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 

Hal ini berarti H4 terdukung. Apabila 

profitabilitas naik 1 satuan dan variabel 

independen lainnya konstan, maka struktur 

modal akan menurun sebesar 3,126085. Hal 

ini berarti perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi akan lebih banyak 

memiliki dana internal (net income) sehingga 

perusahaan lebih memilih menggunakan 

dana internal terlebih dahulu daripada 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

55 

 

menggunakan hutang untuk kebutuhan 

pendanaan perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

pecking order theory. 

    Hasil uji pada tabel 1 juga memperlihatkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki 

nilai signifikansi probability sebesar 0,0188 

berada dibawah nilai alpha sebesar 0,05 yang 

berarti variabel ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

berarti H5 terdukun. Pada tabel 1 ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap struktur modal. Jika ukuran 

perusahaan naik 1 satuan dan variabel 

independen lainnya konstan, struktur modal 

akan meningkat sebesar 0,042688. Hal ini 

berarti semakin besar perusahaan akan 

mempengaruhi keputusan pendanaan. 

Perusahaan akan cenderung lebih mudah 

untuk mendapat pendanaan eksternal berupa 

hutang karena biasanya perusahaan besar 

memiliki reputasi yang bagus dimata 

masyarakat, hal lain karena perusahaan besar 

memiliki jaminan asset yang lebih besar 

sehingga mempermudah perusahaan 

mendapat dana eksternal. 

 

5. KESIMPULAN 

    Berdasarkan dari hasil pengujian 

hipotesis, maka penelitian ini dapat 

menyimpulkan bahwa rasio struktur asset, 

risiko bisnis, likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. 

    Keterbatasan dari penelitian ini yaitu 

pengamatan hanya pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan 

belum menggambarkan seluruh jenis 

perusahaan. Periode penelitian relatif 

pendek, yaitu dengan empat tahun periode 

penelitian. Serta hanya menggunakan lima 

determinan struktur modal. 

    Rekomendasi untuk mengatasi 

keterbatasan dari penelitian ini dan untuk 

penelitian selanjutnya yaitu 

memperpanjang periode penelitian, serta 

menambah perusahaan yang akan 

diobservasi dan menambah variabel 

independen lain diluar dari penelitian ini 

yang diharap dapat mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. 
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ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA DENGAN 

MENGGUNAKAN APLIKASI SPAN PADA KANTOR PELAYANAN 

PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)YOGYAKARTA 
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Prodi D3 Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email : adiantiartha@gmail.com 

Prodi D3 Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email : zamzami.faiz@gmail.com 

Abstrak –  Makalah ini disusun untuk mengetahui mengenai prosedur penatausahaan penerimaan Negara di 

KPPN Yogyakarta dan mengetahui mengenai perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap kurang pelimpahan dan 

lebih pelimpahan oleh bank persepsi. Dalam penatausahaan penerimaan Negara, KPPN Yogyakarta bekerja 

sama dengan mitra kerja Bank/Pos Persepsi untuk menghimpun setoran penerimaan Negara dari wajib pajak 

dengan menggunakan aplikasi SPAN. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur penatausahaan 

penerimaan Negara pada KPPN Yogyakarta serta perlakuan tehadap kurang pelimpahan dan lebih pelimpahan 

yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

memaparkan analisis yang diamati di lapangan melalui pengolahan data sumber primer yaitu observasi  dan 

wawancara langsung serta sumber sekunder melalui studi pustaka.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada KPPN Yogyakarta telah berjalan sesuai 

dengan SOP yang berlaku KEP-133/PB/2014.  Namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangannya 

yaitu dalam pelaksanaan di Front Office tidak melakukan proses pengecekan NTPN pada setoran penerimaan 

Negara sesuai dengan SOP serta dalam proses interface yang seharusnya dilakukan oleh kepala seksi Bank tidak 

dilakukan sebagaimana di SOP melainkan dilakukan oleh pelaksana Middle Office.Sedangkan untuk perlakuan 

KPPN Yogyakarta terhadapkekurangan pelimpahan dan lebih pelimpahan penerimaan negarayang dilakukan 

oleh seksi bank/pos pesepsi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku peraturan nomor per-

32/PB/2010 dan peraturan 35/PB/2014. Saran yang diberikan penulis dalam penatausahaan penerimaan Negara 

pada KPPN Yogyakarta adalah untuk terus meningkatkan pelayanan yang transparan, efektif dan efisien dengan 

menjalankan kegiatan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

 

KataKunci : Penatausahaan, Penerimaan Negara, SPKN. 

 

Abstract -This paper was prepared to find out about the state revenue administration procedures in the Treasury 

Office of Yogyakarta and Yogyakarta KPPN know about the treatment for about devolution and delegation by 

the collecting bank. In the administration of state revenue, the Treasury Office of Yogyakarta in cooperation 

with partners Bank / Post Perception to raise state revenue payments from taxpayers by using SPAN 

applications. This study aims to determine whether the procedure of acceptance of State at the Treasury Office 

of Yogyakarta and treatment tehadap less devolution and delegation conducted by Bank / Pos perception. This 

study used a qualitative descriptive method with an analysis observed in the data processing field through 

primary sources, namely direct observation and interviews and secondary sources through literature. 

 Based on the research conducted, it can be concluded that the Treasury Office of Yogyakarta has been run in 

accordance with the applicable SOP KEP-133 / NT / 2014. However, there are still shortcomings in its 

implementation, namely the implementation of the Front Office did not perform the checking process NTPN on 

state revenue payments in accordance with the SOP and the interface process that should be done by a section 

chief in the Bank is not done as it is done by implementing SOP Middle Office. As for the treatment of the 

Treasury Office of Yogyakarta to the deficiencies devolution and transfer of state revenues performed by sexy 

bank / postal same perception has been implemented in accordance with applicable SOPs per-rule number 32 / 

NT / 2010 and regulations 35 / NT / 2014. Advice given writer in the administration of state revenue in 

Yogyakarta KPPN is to continue to improve the service that is transparent, effective and efficient to carry out 

activities under the rules that have been established by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. 

 

Keywords: Administration , State Revenue, SPKN. 
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1.Pendahuluan 

Berdasarkan undang-undang nomor 17 

tahun 2003, Penerimaan Negara adalah uang 

yang masuk ke kas Negara. Dalam hal ini 

penerimaan Negara akan menjadi pendapatan 

untuk tiap tahunnya oleh pemerintah dalam 

menyusun APBN. Penerimaan Negara 

meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan 

Negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. 

Untuk mengelola penerimaan Negara 

tersebut, Menteri Keuangan menunjuk bank 

umum atau dikenal dengan istilah bank 

persepsi untuk menerima setoran pajak dari 

wajib pajak atau setoran bukan pajak dari 

satuan kerja/masyarakat yang merupakan 

penerimaan Negara. 

Pengelolaan penerimaan Negara ini 

dikelola oleh Dirtjen perbendaharaan, unit 

eselon I di Kementerian Keuangan. Dirtjen 

Perbendaharaan memiliki kantor vertikal atau 

kantor daerah yaitu Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Berdasarkan peraturan menteri keuangan 

nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi 

dan tata kerja instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan maka tugas Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  

adalah melaksanakan keuangan 

perbendaharaan dan perbendaharaan umum, 

penyalur pembiayaan atas beban anggaran, 

serta penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran melalui dan dari kas 

Negara berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Terkait dengan peraturan pemerintah 

tersebut, KPPN Yogyakarta 

menyelenggarakan salah satu fungsinya 

melalui seksi Bank yaitu mengenai 

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 

dan dari kas Negara.  Dalam hal ini penulis 

akan membahasa mengenai prosedur 

penatausahaan penerimaan Negara pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Yogyakarta. 

Tujuan penulis makalah yang disajikan 

adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur 

penatausahaan penerimaan Negara di 

KPPN Yogyakarta. 

2. Mengetahui kepatuhan dalam 

pelaksanaan prosedur KPPN Yogyakarta 

terhadap kurang pelimpahan dan lebih 

pelimpahan oleh bank persepsi. 

 

2.Landasan Teori 

2.1 Prosedur  

Definisi dari Prosedur  adalah “suatu 

rangkaian tugas-tugas yang saling 

berhubungan yang merupakan urutan-urutan 

menurut waktu dan tata cara tertentu untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan yang 

dilaksanakan berulang-ulang” (Masya, 1994). 

Sedangkan definisi menurut Ali (2000) 

menyebutkan bahwa prosedur adalah tata 

cara kerja atau cara menjalankan suatu 

pekerjaan. 

2.2 Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan “rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dalam bidang keuangan berdasakan prinsip, 

standar, serta prosedur tertentu sehingga 

informasi actual dalam bidang keuangan 

dapat segera diperoleh” (Bawono, 

Novelsyah, 2011). 

 

1.3 Penerimaan Negara 

Penerimaan Negara adalah uang yang 

masuk ke kas Negara. 

1.4  Kantor Pelayanan Perbendaharan 

Negara Yogyakarta. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Yogyakarta adalah  instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Kantor Wilayah XV 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Yogyakarta. KPPN Yogyakarta berlokasi di 

Jalan Kusumanegara 11, Yogyakarta. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi 

dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan maka tugas KPPN 

Yogyakarta adalah melaksanakan 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

59 

 

kewenangan perbendaharaan dan bendahara 

umum, penyaluran pembiayaan atas beban 

anggaran, serta penatausahaan penerimaan 

dan pengeluaran anggaran melalui dan dari 

kas negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3.Hasil dan Pembahasan 

3.1 Prosedur Penatausahaan Penerimaan 

Negara. 

Standard Operating Procedure yang berlaku 

berlaku KEP-133/PB/2014 :  

1. Menerima Laporan Harian penerimaan 

Negara dari Petugas Bank / pos Persepsi 

yang terdiri dari Laporan Harian 

Permintaan dan Pelimpahan, Nota Kredit, 

DNP, ADK dan dokumen sumber 

(SSP/SSBC/SSPCP/SSBP/SSPB). 

2. Meneliti kelengkapn LHP dan dokumen 

sumber (lembar ke- 2 

SSP/SSBC/SSPCP/SSBP/SSPB) lengkap 

dengan BPN yang mencantumkan 

NTPN/NTB/ dan NTPN/NTP. 

3. Untuk LHP yang setorannya belum 

memperoleh NTPN harus disertakan surat 

keterangan yang menyebabkan NTPN 

tersebut belum diperoleh. 

4. Meneliti dokumen sumber berikut DNP 

baik mengenai jumlah uang, jenis setoran 

maupun akun penerimaan. 

5. Mencocokkan data yang tercantum pada 

Rekapitulasi Nota Kredit dengan data 

yang tercantum pada setiap DNP 

kemudian memaraf lembar terakhir DNP. 

6. Meneruskan LHP dan dokumen 

pendukungnya ke Pelasana Seksi Bank 

pada Back Office dan melakukan upload 

data ke FTP yang ditunjuk. 

7. Menerima LHP dan dokumen 

pendukungnya dari Pelaksana Seksi Bank 

pada FO. 

8. Melakukan upload ADK pada Aplikasi 

SPAN yang diunduh dari FTP yang 

ditunjuk. Apabila data ADK tidak cocok 

dengan data rekapitulasi Nota Kredit 

Penerimaan dan Pelimpahan maka ADK 

tidak dapat diterima oleh aplikasi SPAN 

dan dikembalikan ke Bank/Pos Persepsi 

untuk dilakukan perbaikan. Dan apabila 

telah sesuai dilanjutkan ke proses validasi 

(pengecekan). 

9. Melakukan proses validasi (pengecekan) 

pada aplikasi SPAN. Jika ada data yang 

tidak valid, ADK dikembalikan ke 

Bank/Pos Persepsi untuk dilakukan 

perbaikan. Dan jika data telah valid 

semua, meneruskan LHP dan dokumen 

pendukung kepada Kepala Seksi Bank. 

10. Melakukan penelitian dengan cara 

mencocokan jumlah baris transaksi dan 

total nilai pada LHP dengan data yang di 

upload. 

11. Menerima kebenaran data BNP 

sebagai data pembanding dalam 

penyusunan LKP dan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Umum. 

12. Melakukan proses interface pada 

aplikasi SPAN untuk meng-create receipt 

(mengakui penerimaan dalam aplikasi 

SPAN). Apabila data telah benar/lengkap 

(completed) maka data secara otomatis 

dapat dijadikan bahan sebagai bahan 

untuk melakukan posting ke GL dan 

inquiry dalam rangka konfirmasi setoran. 

Dan apabila ada data yang tidak 

benar/tidak lengkap, melakukan 

pembatalan upload dan mengembalikan ke 

Bank/Pos Persepsi untuk dilakukan 

perbaikan. 

13. Dalam hal diperlukan, dapat 

mencetak laporan atau memerintahkan 

pelaksana untuk mencetak laporan untuk 

keperluan manajerial setelah dilakukan 

posting ke GL. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Penatausahaan penerimaan Negara pada 

KPPN Yogyakarta merupakan rangkaian 

pengelolaan seluruh penerimaan Negara 

(pajak/bukan pajak) yang terdapat pada 

rekening Bank/Pos Persepsi untuk 

dilimpahkan ke rekening kas Negara ( 

rekening Bank Indonesia regional 

Yogyakarta). Penatausahaan penerimaan 
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Negara pada KPPN Yogyakarta dilaksanakan 

oleh seksi Bank dimana prosedurnya 

dilakukan oleh bagian Front Office dan 

Middle Office seksi Bank. Prosedur 

penatausahaan penerimaan Negara pada 

KPPN Yogyakarta terdiri dari : 

1. Proses Penerimaan Laporan Harian 

Penerimaan (LHP) oleh bagian Front 

Office. 

 

Proses ini dilaksanakan oleh bagian Front 

Office dimana menerima LHP dari bank/pos 

persepsi yang berisi ADK, Daftar Normatif 

Penerimaan (DNP), Rekening Koran, 

Rekapitulasi Penerimaan Pelimpahan, dan 

Dokumen Sumber (SSP,SSBP,SSPC). 

Kemudian mencocokan dan meneliti 

mengenai jumlah uang, jenis setoran, dan 

akun penerimaan yang terdapat anatara 

dokumen sumber dan DNP. Mencocokan 

kembali jumlah setoran yang tercantum di 

Rekapitulasi Nota Kredit dengan DNP. 

Selanjutnya FO meng-upload data ADK ke 

FTP (server yang terdapat di komputer Front 

Office dan Middle Office seksi Bank) dan 

LHP diteruskan ke bagian Middle Office. 

Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat 

dua hal yang dilakukan di luar SOP yaitu  

1.Bagian FO tidak meneliti pencantuman 

NTPN yang terdapat pada dokumen 

sumber (SSP/SSBP), 

2.FO membuat laporan pengawasan di luar 

SOP yang bertujuan untuk mencocokan 

jumlah pelimpahan penerimaan Negara 

yang terdapat pada rekening koran dari BI 

dengan rekening koran Bank/Pos persepsi 

untuk memudahkan mengetahui adanya 

kurang atau lebih limpah. 

2.  Proses Unggah ADK oleh Middle Office. 

Proses di Middle Office semuanya 

dilakukan menggunakan aplikasi SPAN ( 

Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara) 

yang sudah terintegrasi ke pusat Dirtjen 

Perbendaharaan. Proses Unggah Adk dengan 

cara log in ke aplikasi SPAN, kemudian 

memilih menu “SPGR data penerimaan dari 

Bank Persepsi”, memilih nama bank/pos 

persepsi yang akan ditatausahakan 

penerimaan Negara, setelah itu mengisi total 

penerimaan sesuai dengan LHP bank/pos 

persepsi, dan kemudian unggah ADK sesuai 

dengan nama bank/pos persepsi dari FTP. 

Proses Unggah ADK berhasil selanjutnya ke 

Proses Validasi. 

 
3.1.1 Tampilan Unggah ADK berhasil 

ADK yang di upload tersebut berisikan 

akun-akun penerimaan berasal dari seluruh 

transaksi setoran penerimaan Negara melalui 

bank/pos persepsi terkait, proses unggah 

ADK juga dapat mengalami gagal unggah 

ADK dikarenkan adanya data akun 

penerimaan reference yang terdapat di 

bank/pos persepsi tidak sesuai dengan data 

akun menurut aplikasi SPAN sehingga ADK 

suspense (tidak terbaca) hal ini diatasi 

dengan cara ADKnya beserta LHP 

dikembalikan ke bank/pos persepsi yang 

bersangkutan untuk di perbaiki mengupdate 

akun-akun penerimaanya. 

3. Proses Validasi oleh Middle Office. 

 

Setelah proses unggah ADK berhasil, 

proses selanjutnya adalah melakukan proses 

validasi, masih menggunakan aplikasi SPAN, 

dimana proses ini dilakukan secara otomatis 

oleh sistem. Proses Validasi ini merupakan 

proses pencocokan antara jumlah total 

penerimaan Negara menurut LHP bank/pos 

persepsi  dengan total penerimaan 

berdasarkan ADK yang diunggah pada 

proses sebelumnya.  

Apabila jumlah ini cocok, prosesnya 

tervalidasi, namun apabila sebaliknya proses 

ini gagal validasi. Namun hasil gagal validasi 

juga terjadi akibat  adanya NTPN yang sama 

dalam setoran penerimaan Negara pada ADK  

sehingga LHP beserta ADK dikembalikan ke 

bank/pos persepsi terkait untuk memperbaiki 
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jumlah total penerimaan dan mengubah 

NTPN. Selanjutanya proses validasi berhasil 

dilanjutkan ke proses Interface. 

 

 
3.1.2 Tampilan Validasi Gagal 

 

 
3.1.3 Tampilan Proses Tervalidasi 

4. Proses Interface oleh Middle Office. 

Proses selanjutnya setelah tervalidasi yaitu 

proses interface, proses ini masih 

menggunakan aplikasi SPAN secara 

otomatis. Dapat dilihat pada tampilan  

sebagai berikut :  

 
3.1.4 Tampilan Proses Validasi Selesai. 

 
3.1.5 Tampilan Untuk Melanjutkan Proses 

Interface. 

 

3.1.6 Tampilan Proses Interface selesai.

 Proses Interface merupakan proses 

terakhir yang menghasilkan berupa data 

transaksi penerimaan Negara bersifat final 

yang di posting ke General Ledger pada 

database  SPAN yang terintegrasi ke pusat 

secara otomatis oleh sistem. 

 Berdasarkan hasil analisis bahwa proses 

interface dalam SOP yang seharusnya 

dilaksanakan oleh kepala seksi Bank namun 

dalam implementasinya dilaksanakan oleh  

Middle Office. Proses ini harus dikembalikan 

sesuai SOP karena proses interface 

merupakan pengakuan terhadap pelimpahan 

penerimaan Negara ke kas Negara atau 

inquiry dalam rangka konfirmasi setoran, 

tentunya sangat penting dan tidak boleh ada 

kesalahan. 

3.2 Perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap 

Kurang dan Lebih Pelimpahan 

Penerimaan Negara oleh Bank/Pos 

Persepsi. 

 

Kurang pelimpahan merupakan 

pelimpahan penerimaan yang dilakukan oleh 

bank persepsi ke kas Negara. Hal ini juga 

menjadi tugas seksi Bank pada pentausaan 

penerimaan Negara, oleh karena itu yang 

dilakukan oleh seksi bank adalah  

a. KPPN Yogyakarta akan mengirimkan 

surat pemberitahuan kurang  limpah 

kepada bank persepsi terkait, 

b.  Pembayaran kurang limpah yag 

dilakukan oleh bank persepsi apabila 

tidak segera ditanggapi  akan 

mendapatkan denda sebesar 1 per mil 

atau satu/seribu di kali 3 atau minimal 

5000 rupiah per hari dihitung jumlah 

penerimaan yang kurang/terlambat 

limpah terhitung dari hari setelah 

keterlambatan termasuk dihitung hari 

libur dan hari biasa yang diliburkan. 

c. Untuk kekurangan pelimpahan tersebut 

disetor biasa lang ke rekening kas Negara 

namun untuk pembayaran dendanya 

dibayar menggunakan surat setoran 

bukan pajak (SSBP) dan diserahkan ke 
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KPPN Yogyakarta. Sebagai contoh Bank 

X kurang melimpahkan sebesar Rp 

100.000 untuk itu mendapat denda Rp 

300 yang keterlambatannya selama 10 

hari sehingga dendanya 3000, untuk 

membayar kurang limpah tersebut ke kas 

Negara tetap sebesar Rp 100.000 namun 

untuk membayar denda tersebut dibayar 

dengan setoran SSBP ke KPPN 

Yogyakarta. 

 

Lebih kelimpahan ini juga 

permasalahan yang terjadi dalam 

penatausahaan penerimaan Negara di KPPN 

Yogyakarta. Lebih limpah berbeda dengan 

kurang limpah yaitu tidak terdapat denda 

namun dapat dilakukan kompensasi 

pelimpahan (Taufiq Perdana, 26 Februari 

2015). Kompensasi pelimpahan merupakan 

penyelesaian atas kelebihan pelimpahan 

penerimaan Negara oleh bank persepsi 

melalui kompensasi pelimpahan Negara ke 

periode berikutnya dalam tahun anggaran 

yang sama (per-35/ PB/ 2014). Apabila 

terdapat lebih limpah tersebut pelaksana 

seksi Bank memberitahu secara lisan kepada 

bank persepsi yang bersangkutan untuk 

mengajukan surat permohonan kompensasi 

kepada KPPN Yogyakarta atas lebih limpah 

penerimaan Negara yang disetorkan. 

 

Setelah menerima surat permohonan 

lebih limpah tersebut, KPPN Yogyakarta 

mengecek kembali antara jumlah penerimaan 

pada LHP dengan jumlah pelimpahan pada 

rekening koran Bank Indonesia. Jika terdapat 

lebih limpah tersebut benar maka KPPN 

Yogyakarta menerbitkan Surat persetujuan 

kompensasi pelimpahan kepada Bank 

persepsi. Untuk saldo lebih pelimpahan 

tersebut tidak dapat dikembalikan dengan 

uang tunai atau dikembalikan ke rekening 

bank bersangkutan, namun dikompensasikan.  

 

Sebagai contoh bank Y menyetorkan 

penerimaan Negara tanggal 2 Maret 2015 

sebesar Rp 200.000 namun  terdapat 

kesalahan penyetoran sebesar Rp 400.00 

sehingga terdapat lebih limpah Rp 200.000 , 

setelah mendapat surat persetujuan 

kompensasi pelimpahan dari KPPN 

Yogyakarta, Bank Y berhak 

mengkompensasikan lebih limpah 

Rp200.000 tersebut ke penerimaan Negara di 

hari berikutnya. Sehingga ketika terdapat 

penerimaan Negara tanggal 5 Maret 2015 

sebesar Rp 300.000 maka Bank Y tersebut 

tidak lagi harus menyetor sebesar Rp 300.000 

melainkan hanya menyetor sebesar Rp 

100.000 karena Rp 200.000 telah 

dikompensasikan. 

 Kurang pelimpahan dan lebih 

pelimpahan ini dapat terdeteksi pada saat 

proses rekonsiliasi mencocokan rekening 

koran Bank/Pos Persepsi dengan rekening 

koran yang ada di BI. Hal tersebut perlu 

diteliti dengan cermat agar tidak melakukan 

kesalahan memasukan angka jumlah 

pelimpahan dan salah memasukkan nomor 

SAKTI yang dimiliki oleh tiap Satker. 

 

4.Kesimpulan 

Secara keseluruhan penatausahaan 

penerimaan negara pada KPPN Yogyakarta 

telah berjalan sesuai dengan SOP yang 

berlaku KEP-133/PB/2014.  Namun dalam 

implementasinya masih terdapat 

kekurangannya yaitu dalam pelaksanaan di 

Front Office tidak melakukan proses 

pengecekan NTPN pada setoran penerimaan 

Negara sesuai dengan SOP serta dalam 

proses interface yang seharusnya dilakukan 

oleh kepala seksi Bank tidak dilakukan 

sebagaimana di SOP melainkan dilakukan 

oleh pelaksana  Middle Office. 

Perlakuan KPPN Yogyakarta terhadap 

kekurangan pelimpahan dan lebih 

pelimpahan penerimaan negara yang 

dilakukan oleh seksi bank/pos pesepsi telah 

dilaksanakan sesuai dengan SOP yang 

berlaku peraturan nomor per-32/PB/2010 dan 

peraturan 35/PB/2014  

 

SARAN : 
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1. Dalam penerimaan LHP, pelaksanaan 

Front Office juga sebaiknya melakukan 

pengecekan mengenai NTPN , apabila ada 

NTPN yang kurang atau  dahulunya 

pernah dipakai NTPN pada Bank/Pos 

Persepsi tersebut segera  dikembalikan 

untuk diperbaiki oleh Bank/Pos Persepsi 

terkait, sehingga pada proses Validasi 

tidak mengalami hambatan. 

 

2. Dalam Proses interface juga sebaiknya 

diserahkan oleh kepala seksi Bank sesuai 

dengan prosedur di SOP, hal ini untuk 

meminimalisir adanya kesalahan dalam 

penatausahaan penerimaan Negara yang di 

lakukan oleh Middle Office serta 

menghindari adanya kecurangan, karena 

proses interface merupakan proses tahap 

terakhir yang hasil akhirnya akan dikirim 

ke database SPAN. 
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Abstrak –  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, 

kepemimpinan transformasional (X) terhadap kepuasan kerja (Y1), komitmen organisasional 

(Y2) praktisi akuntansi di Batam. Sampel pada penelitian ini berjumlah 45 responden dan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner 

menggunakan teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan program SPSS 

16.0. Dari hasil penelitian diperoleh variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja praktisi akuntansi di Batam. Variabel 

kepemimpinan transformasional juga berpengaruh positif dan signifikan  terhadap komitmen 

organisasional praktisi akuntansi di Batam. Penulis berpendapat untuk penelitian berikutnya 

diharapkan dapat menambah kriteria dan indikator lain yang belum dibahas dalam penelitian 

ini. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas populasi sampel ke organisasi lain dengan 

bidang yang berbeda. 

 

KataKunci : Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, 

Praktisi Akuntansi 

 

Abstract -The purpose of this study was to examine the effect of eachs variable, 

transformational leadership (X), job satisfaction (Y1), organizational commitment (Y2) of 

accounting practitioners in Batam. Samples in this study of 45 respondents and this study 

used quantitative approach with questionnaires method by using simple random sampling 

technique. The research using program SPSS 16.0. The research were obtained 

transformational leadership variables positif and significantly influence job satisfaction of 

accounting practitioners in Batam. Variable transformational leadership also positif and 

significantly influence organizational commitment of accounting practitioners in Batam.  The 

author argues for the next study is expected to add criteria and other indicators are not 

discussed in this study. Subsequent research can also extend the sample population to other 

organizations with different fields. 

 

Keywords: Transformastional Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

Accounting Practitioners 
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1. PENDAHULUAN 

 

Kantor akuntan publik merupakan pihak 

yang berwenang dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan perusahaan. Kantor 

akuntan publik membutuhkan sumber daya 

manusia (auditor) dalam proses kerjanya. 

Keunggulan sumber daya manusia menjadi 

salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menciptakan dan meningkatkan daya saing 

organisasi [1].  

Berdasarkan data dari Direktorat Pusat 

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 

(DPPAJP) akuntan publik (pemegang izin 

praktek) di Indonesia yang masih aktif tahun 

2015 adalah 1091 orang [2]. Berdasarkan 

data dari departemen keuangan bahwa 

jumlah entitas yang wajib diaudit oleh kantor 

akuntan publik sekitar 150.000 entitas. 

Sehingga dapat dilihat perbandingannya 

antara jumlah akuntan publik dan potensi 

yang diaudit 1 banding 137. Kekurangan 

akuntan publik tidak hanya karena 

penambahan yang kurang setiap tahunnya 

akan tetapi juga disebabkan oleh adanya 

keinginan berpindah kerja (turnover). 

Dampak negatif dari adanya keinginan 

berpindah adalah pada kualitas dan 

kemampuan untuk menggantikan individu 

yang meninggalkan atau keluar dari 

organisasi. 

Proses identifikasi terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keinginan berpindah 

menjadi suatu hal yang penting untuk 

mempertimbangkan dan menjadi suatu yang 

efektif untuk menurunkan angka turnover 

yang sebenarnya [3]. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keinginan berpindah adalah 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang 

atas pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan 

dapat tercapai apabila keinginan dan 

kenyataan atas apa yang diperoleh atas 

pekerjaannya sesuai. Banyak dampak yang 

akan timbul jika seseorang tersebut merasa 

puas akan tempatnya bekerja. Salah satu 

dampaknya ialah pada komitmen organisasi 

karyawan. Untuk mendapatkan komitmen 

organisasional karyawan dibutuhkan 

keefektifan peran seorang pemimpin. 

Pemimpin yang efektif harus dapat 

mempengaruhi seluruh karyawan yang 

dipimpinnya melalui cara-cara yang positif 

untuk mencapai tujuan perusahaan [3].  

Salah satu teori gaya kepemimpinan yang 

paling komprehensif adalah teori 

kepemimpinan transformasional [4]. 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

gaya pemimpin yang menghargai pentingnya 

kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas 

kolektif, memberikan kesempatan untuk 

belajar dari pengalaman bersama, dan 

delegasi ke pengikut kewenangan untuk 

melaksanakan tindakan yang diperlukan 

secara efisien [5]. 

Penelitian empiris terdahulu terkait 

kepemimpinan transformasional, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional 

memberikan hasil yang berbeda. Hasil 

penelitian yang menemukan terdapat 

hubungan positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan kepuasan kerja [6]. 

Hubungan positif tersebut menunjukkan 

bahwa dengan meningkatkan gaya 

kepemimpinan transformasional maka 

kepuasan kerja karyawan juga akan 

meningkat. Penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi  Praktisi Public Relation (PR) 

dipilih secara acak dari 159 perusahaan 

Public Relation (PR)  yang terletak di 

Taiwan, hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja PR Praktisi. Variabel 

kepuasan kerja ditemukan untuk menjadi 

mediator dari efek kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen 
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organisasi PR Praktisi [5]. Hasil penelitian 

lain yang dilakukan oleh Rahmi (2013) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformasional tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja [7]. 

Selain keterbatasan penelitian sebelumnya, 

permasalahan tingginya tingkat turnover 

yang dihadapi oleh kantor akuntan publik di 

Indonesia khususnya Kota Batam menjadi 

alasan dilakukannya penelitian lebih lanjut 

yang berdasarkan penelitian sebelumnya [5]. 

Sumber daya manusia merupakan  sumber 

daya yang paling berharga dari industri ini. 

Namun, tingkat turnover tinggi telah menjadi 

masalah yang mengganggu efisiensi 

organisasi karena ketika orang 

berpengetahuan dan berpengalaman keluar 

dari  organisasi, pengganti yang  berkualitas 

sama harus ditemukan dan siap untuk 

mengambil posisi dan tanggung jawabnya 

[5]. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL TERHADAP 

KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN 

ORGANISASIONAL PADA PRAKTISI 

AKUNTANSI DI BATAM.  

 

 

Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kepuasan kerja 

pada praktisi akuntansi di Batam.  

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen 

organisasional pada praktisi akuntansi di 

Batam.  

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap  

tingkat komitmen organisasional 

karyawan pada praktisi akuntansi di 

Batam. 

2. untuk menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap  

kepuasan kerja karyawan pada praktisi 

akuntansi di Batam. 

 

Metode Penelitian 

 

Metodelogi penelitian merupakan proses 

yang harus dilakukan secara bertahap. Setiap 

tahapan penelitian harus dilakukan secara 

rinci dan jelas sehingga penelitian memiliki 

arah yang jelas, bersifat sistematis, logis, dan 

empiris yaitu dapat diuji kebenarannya. 

Penelitian diharapkan dapat memecahkan 

masalah yang ada yaitu untuk menganalisis 

pengaruh kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional. 

Populasi penelitian ini adalah praktisi 

akuntansi di Batam. Berdasarkan data Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terdapat 11 

kantor akuntan publik di Batam [8]. Sampel 

pada penelitian ini berjumlah 45 responden 

dengan menggunakan simple random 

sampling yaitu dengan mengambil anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu [9]. 

Jenis dan sumber data dengan menggunakan 

data primer. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan kuesioner yang 

diadaptasi dari penelitian yang telah 

digunakan oleh peneliti sebelumnya. 

Uji validitas berdasarkan perhitungan 

probabilitas Sig (p) < 5% atau nilai rhitung> 

rtabel, maka data dinyatakan tidak valid (tidak 

sah). Uji validitas dengan menggunakan 

program SPSS 16.0. Dari hasil uji validitas 

yang telah dilakukan, semua variabel 

kepemimpinan transformasional (X), 

kepuasan kerja (Y1) dan komitmen 

organisasional (Y2) semua dinyatakan valid, 

dengan nilai r tabel sebesar 0,294 dengan 

tingkat signifikansi 5%. 

Uji reliabilitas yang telah dilakukan, semua 

variabel kepemimpinan transformasional (X), 
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kepuasan kerja (Y1) dan komitmen 

organisasional (Y2) semua dinyatakan 

reliabel. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Metode 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana, uji asumsi 

klasik yaitu uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, uji signifikansi.  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Kepemimpinan Tranformasional 

Kepemimpinan transformasional sebagai 

kemampuan seorang pemimpin dalam 

bekerja dan dengan/atau melalui orang lain 

mentransformasikan secara optimal sumber 

daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang bermakna sesuai dengan 

pencapaian target yang telah di tetapkan [10]. 

Kepemimpinan transformasional melalui 

kebijakan rekruitmen, seleksi, promosi, 

pelatihan dan pengembangan akan 

menghasilkan kesehatan, kebahagiaan (well 

being) dan kinerja efektif pada organisasi 

masa kini. Hubungan yang positif antara 

komitmen organisasi dan hasil yang 

diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat 

pergantian karyawan yang rendah dan tingkat 

kehadiran yang rendah [11]. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kepuasan 

dengan pekerjaan itu sendiri, kualitas 

pengawasan dan kepuasan atas pembayaran 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap komitmen organisasi karyawan. 

Karyawan memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang tinggi dan kepuasan dengan 

pekerjaan itu sendiri, supervisi, gaji, rekan 

kerja dan kesempatan untuk promosi [12]. 

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi 

karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan  hal yang dinilai 

penting. “Keadaan emosi yang senang atau 

emosi positif yang berasal dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang” 

[11]. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja pada dasarnya dapat menjadi dua 

bagian yaitu faktor intrinsik atau faktor yang 

yang berasal dari dalam diri karyawan itu 

sendiri  seperti harapan dan kebutuhan 

individu tersebut dan yang kedua adalah 

faktor ektrinsik, faktor ektrinsik yaitu faktor 

yang berasal dari luar diri karyawan antara 

lain kebijakan perusahaan, kondisi fisik 

lingkungan kerja, interaksi dengan karyawan 

lain, sistem penggajian dan sebagainya. 

Secara teoritis faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak 

jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, 

perilaku, locus of control pemenuhan 

harapan penggajian, dan efektivitas kerja 

[13]. 

 

Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional merupakan sikap 

merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan dimana 

anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan. Karyawan yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan lebih 

termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan 

berusaha mencapai tujuan organisasi [11]. 

Komitmen organisasi dikembangkan lebih 

lanjut dan diukur sebagai konsep global 

dengan tiga komponen yang berbeda yaitu 

(1) Value Commitment berarti keyakinan kuat 

dan penerimaan tujuan organisasi dan nilai, 

(2) Effort Commitment berarti kemauan 

untuk mengerahkan usaha yang cukup atas 

nama dia organisasi, dan (3) Retention 

Commitment berarti keinginan yang pasti 

untuk mempertahankan keanggotaan 

organisasi [14]. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Karakteristik Responden 

1. Tingkat Pendidikan 
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Dari hasil pengolahan kuesioner berdasarkan 

tingkat pendidikan didapatkan data 

responden praktisi akuntasi di Batam lebih 

banyak praktisi akuntansi yang mempunyai 

latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 

29 orang (64%). Dengan demikian pegawai 

yang mempunyai latar belakang S1 pada 

praktisi akuntansi di Batam lebih banyak 

dibandingkan  latar pendidikan lainnya. 

2. Status Pernikahan 

Identitas responden berdasarkan status 

pernikahan untuk mengetahui status 

pernikahan responden yang menjadi sampel 

penelitian. Dari hasil pengolahan kuesioner 

di dapatkan data responden pada praktisi 

akuntansi di Batam yang belum menikah 

sebanyak 14 orang (31%) sedangkan yang 

menikah sebanyak 31 orang (69%). Dengan 

demikian mayoritas responden merupakan 

responden dengan status menikah. 

3. Lama Bekerja 

Identitas responden berdasarkan lama bekerja 

sebanyak 11 pegawai (24%) yang bekerja 

kurang dari 1 tahun. Sedangkan sebanyak 17 

pegawai (38%) telah bekerja selama 1 

sampai 5 tahun. Sebanyak 12 pegawai (27%) 

bekerja  selama lebih dari 5 sampai 10 tahun.  

Sebanyak 5 pegawai (11%) bekerja selama 

lebih dari 10 tahun. Dominanya responden 

dengan masa kerja antara 1  sampai 5 tahun 

karena karyawan yang telah bekerja lebih 

dari satu tahun biasanya telah memiliki 

komitmen terhadap perusahaan.  

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

Tabel 1 Hasil uji normalitas Y1 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Kepuasan Kerja .121 46 .088 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas pengujian 

normalitas ini menunjukkan bahwa model 

regresi dengan dependen kepuasan kerja 

sudah memiliki nilai residual yang 

berdistribusi normal yaitu sebesar 0.88. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas Uji 

Kolmogorov-Smirnov berada di atas 0,05. 

 

Tabel 2 Hasil uji normalitas Y2 

 Kolmogorov-

Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Komitmen 

Organisasional 

.122 46 .083 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas pengujian 

normalitas ini menunjukkan bahwa model 

regresi dengan dependen komitmen 

organisasional sudah memiliki nilai residual 

yang berdistribusi normal yaitu sebesar 0.83. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

Uji Kolmogorov-Smirnov berada di atas 0,05. 

 

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 3 Hasil uji heteroskedastisitas 

Dependen Kepuasan Kerja 

Model 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 
t Sig. 

Beta 

(Constant)  
-

.685 
.497 

Kepemimpinan 

Transformasio

nal 

.229 
1.55

8 
.126 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

variabel independen memiliki nilai sig di atas 

nilai α 0,05 yaitu 0,126. Hasil pengujian 

model regresi tersebut menunjukkan bahwa 

semua variabel terbebas dari 

heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas untuk dependen. 

 

Tabel 4 Hasil uji heteroskedastisitas  

Dependen komitmen organisasional 
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Model 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 
t Sig. 

Beta 

(Constant)  
1.14

0 
.261 

Kepemimpina

n 

Transformasio

nal 

-.072 
-

.476 
.637 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

variabel independen memiliki nilai sig di atas 

nilai α 0,05 yaitu sebesar 0,637. Hasil 

pengujian model regresi tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel terbebas 

dari heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

Hasil Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki 

hubungan positif terhadap kepuasan kerja 

praktisi akuntansi di Batam. 

 

 

 

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis 1 

Model 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

t Sig. 

1 .408 .395 
5.50

9 
.000 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas hipotesis 

variabel kepuasan kerja praktisi akuntansi 

menunjukkan hasil t‐ test, diperoleh thitung 

variabel kepemimpinan transformasional 

sebesar 5,509 sedangkan ttabel dicari pada α = 

5% dengan derajat kebebasan (df)n‐ k atau 

45-3 = 42 sebesar 1,6819 (n adalah jumlah 

responden dan k adalah jumlah variabel 

independen dan variabel dependen).  

Dengan membandingkan nilai  thitung> ttabel 

(5,509 > 1,6819) dari perhitungan tersebut 

maka dapat dilihat bahwa  thitung berada diluar 

kisaran -1,6819 dan 1,6819 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 (sig. < 0,05). Hasil 

juga menunjukkan Adjusted R Square sebesar 

0,395. Hal ini berarti kepuasan kerja praktisi 

akuntansi di Batam dapat dijelaskan sebesar 

39,5% oleh variabel kepemimpinan 

transformasional, sedangkan sisanya (100% - 

39,5% = 60,5%) dijelaskan oleh variabel 

lain. Agar suatu variabel dapat dikatakan 

berpengaruh secara signifikan maka nilai uji t 

harus berada diluar kisaran -1,6819 dan 

1,6819. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

variabel kepemimpinan transformasional 

memiliki t sebesar 5,509 dan nilai 

signifikansi 0,001. Sehingga  thitung> ttabel 

yang artinya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja pada praktisi 

akuntansi di Batam.  

 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki 

hubungan positif terhadap komitmen 

organisasional praktisi akuntansi di Batam. 

 

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis 2 

Model 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

t Sig. 

1 .228 .210 
3.60

0 
.001 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas hipotesis 

variabel komitmen organisasional praktisi 

akuntansi menunjukkan hasil t‐ test, 

diperoleh thitung variabel kepemimpinan 

transformasional sebesar 3,600 sedangkan 

ttabel dicari pada α = 5% dengan derajat 
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kebebasan (df)n‐ k atau 45-3 = 42 sebesar 

1,6819 (n adalah jumlah responden dan k 

adalah jumlah variabel independen dan 

variabel dependen).  

Dengan membandingkan nilai  thitung> ttabel 

(3,600 > 1,6819) dari perhitungan tersebut 

maka dapat dilihat bahwa  thitung berada diluar 

kisaran -1,6819 dan 1,6819 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 (sig. < 0,05). Hasil 

juga menunjukkan Adjusted R Square sebesar 

0,210. Hal ini berarti komitmen 

organisasional praktisi akuntansi di Batam 

dapat dijelaskan sebesar 21% oleh variabel 

kepemimpinan transformasional, sedangkan 

sisanya (100% - 21% = 79%) dijelaskan oleh 

variabel lain. Agar suatu variabel dapat 

dikatakan berpengaruh secara signifikan 

maka nilai uji t harus berada diluar kisaran -

1,6819 dan 1,6819. Dari tabel diatas dapat 

dilihat bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional memiliki t sebesar 3,600 

dan nilai signifikansi 0,001. Sehingga  thitung> 

ttabel yang artinya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional pada praktisi akuntansi di 

Batam.  

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisa data, pengujian 

hipotesis dan hasil temuan deskriptif 

mengenai kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional praktisi akuntansi di Batam 

dengan menggunakan analisis SPSS 16.0, 

maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa hipotesis H1 variabel 

kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja praktisi 

akuntansi. Hubungan tersebut 

mengartikan dengan meningkatkan gaya 

kepemimpinan transformasional maka 

kepuasan praktisi akuntansi dengan 

pekerjaan itu sendiri, kualitas pengawasan 

dan kepuasan atas pembayaran juga akan 

meningkat. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya bahwa 

variabel kepemimpinan tranformasional 

berpengaruh positif signifikan dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja praktisi 

publik relasi [5]. Hasil penelitian ini juga 

diperkuat oleh penelitian sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa pemimpin 

transformasional dianggap meningkatkan 

kepuasan kerja bawahan dengan membuat 

karyawan merasa istimewa (melalui 

pertimbangan individu) dan dengan 

membuat mereka merasa dipanggil untuk 

tujuan yang lebih tinggi (melalui pengaruh 

ideal dan motivasi) [4]. 

b. Hasil pengujian secara parsial hipotesis 

H2 variabel kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasional praktisi akuntansi di 

Batam, Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang mengatakan bahwa 

masa kerja profesi akuntansi dan 

pertumbuhan kebutuhan yang menguat 

secara signifikan terkait dengan 

kepemimpinan transformasional, karena 

untuk mendapatkan komitmen 

organisasional karyawan dibutuhkan 

keefektifan peran seorang pemimpin. 

Pemimpin yang efektif harus dapat 

mempengaruhi seluruh karyawan yang 

dipimpinnya melalui cara-cara yang 

positif untuk mencapai tujuan perusahaan 

[15]. 

 

 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan menambah variabel lain yang 

dianggap mempengaruhi kepemimpinan 

transformasional.  
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b. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

meneliti faktor-faktor atau variabel lain 

yang mempengaruhi kepemimpinan 

transformasional pada organisasi yang 

berbeda dan lebih luas dari populasi 

dalam penelitian ini. Sampel yang 

digunakan sebaiknya juga lebih banyak 

daripada sampel dalam penelitian ini. 
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PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009-2013 

 
Erna Permata Sari 

1) JurusanAkuntansi Manajerial,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

ernapermatasari@gmail.com  

 

Abstrak –  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kepemilikan manajemen,  

dan kepemilikan  institusional terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian 

ini  dihitung dengan Tobin‟s Q.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa efek Indonesia tahun 2009 sampai 2013, 

dengan mengunakan metode purposive sampling yang terdiri dari beberapa kriteria. Sebanyak 

85 perusahaan manufaktur digunakan sebagai sampel dalam lima tahun. 17 perusahaan per 

tahun. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian 

adalah ini menunjukan bahwa variable yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah variabel 

kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional. 

 

KataKunci : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan nilai perusahaan.

 

 

Abstract - This study aimed to investigate the influence of management ownership, and 

institusional ownership to firm value. Firm value in this study calculated using the value of 

Tobin’s Q. Data used in this study are  manufacturing companies listed in Indonesa Stock 

Exchange in 2009 up to 2013, and in data collection using puprosive sampling method with 

some spesific criteria. This study used a sample of 85 manufaturing companies over  five 

years, 17 manufacturing companies per year. The method of analysis of  this  study used 

multiple regression. The Result of this study indicate that the variable that effect the firm 

value is management ownership. While variables that did not effect the firm value is 

institutional ownership. 

 

Keywords: Managerial ownership, institutional ownership, and firm value. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Perusahaan dengan harga pasar saham yang 

baik akan mencerminkan nilai  perusahaan 

yang baik pula. Perusahaan dengan nilai 

perusahaan yang baik akan menarik perhatian 

investor untuk menanamkan modal pada 

perusahaan tersebut, dan memudahkan 

perusahaan untuk mendapatkan modal dari 

kreditur. Untuk membentuk nilai perusahaan 

yang baik diperlukan penyatuan kepentingan 

pemegang saham, debtholders, dan 

manajemen. Perbedaan kepentingan aktor-

aktor tersebut seringkali menimbulkan 

masalah-masalah (agency problem). Agency 

problem dapat dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikan (kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional). Kepentingan 

pemilik adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan berbanding terbalik dengan 

kepentingan manajemen/agen yang 

menjalankan perusahaan untuk memperoleh 

imbalan yang sebesar-besarnya dari pemilik. 

Manajer cenderung tidak memperhatikan 

risiko yang timbul akibat dari pengambilan 

keputusan yang salah. Sepanjang tindakan 

yang diambil memberikan keuntungan 

terhadap kepentingan  

 

 

 

pribadi.Tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan akan 

berpengaruh pada peningkatan kemakmuran 

bagi pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Penelitian terdahulu [4] menyatakan 

bahwa naik turunnya nilai perusahaan salah 

satunya  

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. 

Struktur Kepemilikan sangat penting dalam 

menentukan nilai perusahaan. Melihat bahwa 

konflik keagenan yang terjadi dapat 

menurunkan nilai perusahaan, maka 

diperlukan suatu cara untuk mengurangi 

konflik. Salah satunya adalah meningkatkan 

kepemilikan manajerial. Penelitian [2] 

Perusahaan meningkatkan kepemilikan 

manajerial untuk mensejajarkan kedudukan 

manajerial dengan pemegang saham. 

Tujuannya agar manajer bertindak sesuai 

dengan keinginan pemegang saham. Dengan 

meningkatkan presentase kepemilikan, 

manajer akan termotivasi  meningkatkan 

kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. [1], 

perbedaan kepentingan antara manajemen 

dan pemegang saham mengakibatkan 

manajemen berperilaku curang dan tidak etis 

sehingga merugikan pemegang saham. Selain 

itu kepemilikan Institusional adalah proporsi 

kepemilikan saham pada akhir tahun yang 

dimiliki lembaga, seperti asuransi, bank atau 

institusi lain. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional maka akan mengurangi perilaku 

opportunistic manajer yang dapat 

mengurangi agency cost. Pemegang saham 

dipercayai sebagai investor yang canggih 

(sophisticated) sehingga tidak akan begitu 

saja mempercayai informasi yang diterima 

dari pihak manajer. Investor institusional 

dengan kemampuannya akan melakukan 

monitor terhadap keputusan yang dambil 

oleh manajer. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Kepemilikan Manajerial 

Pada penelitian [2] tindakan opportunistic 

akan dilakukan oleh manajemen ketika 

kepemilikan saham dianggap rendah. 

Perusahaan perlu melakukan penyelarasan 

kepentingan antar manajemen dan pemegang 

saham, sehingga konflik agency antar agen 

dan principal dapat dihindari dan 

diminimalisir.Manajer dengan kepemilikan 

saham akan berusaha meningkatkan nilai 
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perusahaan karena dengan meningkatnya 

nilai perusahaan akan berpengaruh pada 

kepemilikan saham manajemen. Kepemilikan 

saham yang besar akan efektif memonitor 

aktivitas perusahaan. Sehingga dengan 

adanya kepemilikan saham manajemen maka 

sebagai pengambil keputusan dalam suatu 

perusahaan, manajer akan cenderung lebih 

berhati-hati dan memikirkan dampak risiko 

dari keputusannya. Karena Manajer akan 

merasakan dampak dari kesalahan 

pengambilan keputusan tersebut. 

2.2. Kepemilikan Institusional 

Keberadaan investor institusional dianggap 

mampu memberi kontrol terhadap tindakan 

manipulasi laba yang mungkin dilakukan 

oleh manajer, sehingga investor institusional 

sering disebut dengan sophisticated investor 

karena memiliki pengetahuan yang lebih 

untuk melakukan monitoring terhadap 

kegiatan manajemen laba 

2.3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap perusahaan terbuka, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham [5] 

Harga saham yang tinggi mengindikasikan 

nilai perusahaan yang tinggi. Nilai 

perusahaan menurut [3] didefinisikan sebagai 

nilai pasar. Nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham 

perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kemakmuran 

pemegang saham.. 

2.4. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori keagenan Menjelaskan bahwa 

hubungan agensi muncul ketika satu orang 

atau lebih (principal) mempekerjakan orang 

lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut [2]. Konflik akan terjadi ketika 

adanya perbedaan kepentingan dimana para 

pengambil keputusan (agen) tidak perlu 

menanggung resiko ketika terjadi kesalahan 

dalam pengambilan keputusan bisnis, atau 

ketika terjadinya penurunan nilai perusahaan. 

Risiko dari hasil pengambilan keputusan 

akan ditanggung oleh para pemilik 

(prinsipal). Menurut penelitian [6] dengan 

memasukkan seluruh asset perusahaan berarti 

perusahaan tidak hanya terfokus pada satu 

tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk 

saham namun juga untuk kreditur karena 

sumber pembiayaan operasional perusahaan 

bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga 

dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. 

 

2.5. Signalling Theory 
Keputusan investasi yang dilakukan oleh 

investor dan pelaku bisnis sangat bergantung 

terhadap informasi yang disediakan oleh 

perusahaan tersebut. Signaling theory 

menekankan bahwa informasi merupakan 

unsur penting karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan 

atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, 

saat ini maupun keadaan masa yang akan 

datang. Sebagai analisis kebutuhan 

pengambilan keputusan bagi investor dan 

pelaku bisnis dibutuhkan informasi yang 

lengkap, relevan, akurat dan tepat 

waktu.Setelah diumumkannya informasi 

perusahaan kepada pelaku pasar, maka 

informasi yang didapat akan 

diintrepretasikan dan dianalisa sebagai signal 

baik (good news) atau signal buruk (bad 

news). Berdasarkan baik buruknya signal 

yang didapat maka pelaku bisnis akan 

mengambil keputusan yang dapat 

memberikan keuntungan bagi mereka. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Berdasarkan landasan teori dan 

penelitian sebelumnya, dari hubungan 

kepemilikan manajerial dan institusional 

yang akan menimbulkan teory agency 

karena adanya konflik kepentingan. Hal ini 

sejalan dengan teori [7] bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan, sedangkan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Maka terdapat dua 

hipotesis yang akan diuji oleh peneliti : 

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan 

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. 

  

Untuk menguji Hipotesis tersebut maka 

dilakukan uji koefisien Determinasi (R
2
), 

Uji signifikasnsi Simultan (Uji Statistik F), 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji 

t), untuk menjelaskan pengaruh setiap 

variabel independen terhadap variabel 

dependen dan menentukan apakah hipotesis 

yang dibuat akan diterima atau ditolak. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai  koefisien  determinasi  yang  

ditunjukkan  dengan  nilai  adjusted  R-

Square. Nilai adjusted R-Square  dari model 

regresi digunakan untuk mengetahui 

seberapa  besar  kemampuan variabel  bebas  

(independen)  dalam  menerangkan variabel 

terikat (dependen). 

 

 

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Dari tampilan output di atas terlihat bahwa 

besarnya nilai adjusted R
2 

diperoleh sebesar 

0,083. Hal ini berarti bahwa hanya 8,83% 

variasi variable dependen yaitu Tobins Q 

(nilai perusahaan) dapat dijelaskan oleh 

variasi kedua variable independen yaitu 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. 

Uji SImultan (Uji F) 

Uji  signifikansi  simultan  (Uji  F)  

digunakan  untuk menunjukkan  apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara  

bersama-sama terhadap variabel 

dependennya Ghozali,  2009 dalam teori [4]  

 

Tabel 2. Hasil Uji SImultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0.762 2 0.381 4.807 0.011a 

Residual 6.501 82 0.079   

Total 7.263 84    

 

 

Dari  uji  Anova  atau  Uji  F  pada  tabel  4.8  

di atas,  nilai  Fhitung  4,807 sedangkan Ftabel 

3,11 lebih kecil dari pada Fhitung. Jika Fhitung > 

Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen (X) secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Y).  

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji 

t) 

Uji  t  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  

variabel-variabel  bebas  dalam model  

regresi  berpengaruh  secara  individu  

terhadap  variabel  terikat.  Untuk 

menentukan  apakah  hipotesis  diterima atau 

ditolak  adalah  dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel dan nilai 

signifikansinya dalam penelitian ini  

menggunakan  tingkat  signifikansi  0,05.  

Dalam  hal  ini,  nilai  t  tabel  adalah sebesar 

1,98932 

 

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 0.324
a
 0.105 0.083 0.282 

a. Predictors: (Constant), KI, KM 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.997 0.158  6.300 0.000 

KM -0.483 0.214 -0.333 -2.253 0.027 

KI -0.018 0.210 -0.013 -0.086 0.932 

 

 

Gambar 3.Uji Signifikansi Parameter 

Individual (Uji t) 

 

Kepemilikan Manajerial 

Terlihat pada kolom Coefficients model  

terdapat nilai sig 0,027. Nilai sig lebih kecil 

dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,027<0,05 maka H1 diterima dan Ho 

ditolak. Variabel Kepemilikan manajerial 

(X1) mempunyai thitung =2,253 dengan 

ttabel=1,98932. Jadi thitung>ttabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki 

kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif 

menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah Y. Jadi 

dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima dan 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan Institusional 

Terlihat nilai sig untuk Kepemilikan 

institusional (X2) adalah 0,932. Nilai sig 

lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau 

nilai 0,932>0,05, maka H1 ditolak dan Ho 

diterima. Variabel X2 mempunyai 

thitung  yakni 0,086 dengan ttabel=1,98932. Jadi 

thitung<ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. 

Nilai t negatif menunjukkan bahwa 

X2 mempunyai hubungan yang berlawanan 

arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan 

hipotesis 2 ditolak dan Kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada 

variabel Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kecilnya kepemilikan saham manajer 

memberi pengaruh pada penurunan nilai 

perusahaan. Pada hasil pengujian  

menunjukan nilai sebesar -0,483 yang berarti 

setiap satu kenaikan kepemilikan manajerial 

akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 

0,483 dengan mengasumsikan variabel yang 

lain konstan. Dapat dilihat pula dengan 

kenaikan kepemilikan saham pada manajerial 

tidak dapat menaikan nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

kepemilikan pada manajer berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga 

perusahaan harus lebih memperhatikan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa 

hanya sekitar 8,83% kontribusi kepemilikan 

manajerial mempengaruhi nilai perusahaan. 

Sedangkan pengelolaan data pada variabel 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan tidak perlu 

terlalu memperhatikan kepemilikan 

institusional.  

 

5. SARAN 

 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya 

memperluas sampel. Hal ini bertujuan agar 

kesimpulan yang dihasilkan tersebut 

memiliki cakupan yang lebih luas pula. 

Peneliti selanjutnya dapat menambah sektor 

perusahaan. Selain itu dapat pula 

mempertimbangkan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

menambah variabel intervening atau dengan 

faktor yang dapat memperkuat atau 

memperlemah nilai perusahaan, seperti 

kebijakan dividen, corporate social 

responsibility dan rasio kinerja perusahaan. 

Mengacu pada kekurangan dari hasil 

penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dilakukan pengolahan regresi 

pada data panel. Karena penelitian 
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menggunakan data cross section dan time 

series. 
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Abstrak -Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan kerja terhadap 

produktivitas karyawan. Penelitian ini mengambil obyek pada perusahaan manufaktur 

galangan kapal di Batam. Sampel pada penelitian ini berjumlah 315 responden dan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner 

menggunakan teknik simple random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

linier berganda dan pengujian statistik menggunakan bantuan program SPSS 20.0. Hasil 

penelitian ini menunjukkan baik variabel lingkungan kerja fisik maupun non fisik 

berpengaruh secara positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 63,4% terhadap 

produktivitas karyawan. 

 

KataKunci : Lingkungan Kerja, Produktivitas 

 

Abstract - This study aims to determine the impact of working environment on employees’ 

productivity. This study took place in shipyard manufacturing company located in Batam. 

Samples in this study of 315 respondents used quantitative approach with questionnaires 

method by using simple random sampling technique. The analysis technique applied multiple 

linear regression and the statistic test using SPSS 20.0. The result indicates that either 

physical or non-physical working environment have positively and significantly impact with a 

contribution of 63,4% on employees’ productivity. 

 

Keywords: Work Environment, Productivity 
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1. PENDAHULUAN 

 

Banyak penelitian dilakukan untuk menguji 

hubungan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas karyawan. Sebagian besar 

penelitian empiris tentang lingkungan kerja 

pada umumnya hanya fokus pada satu 

variabel yaitu lingkungan kerja fisik dan 

mengabaikan variabel lingkungan kerja non 

fisik yang sebenarnya punya peran sangat 

penting terhadap produktivitas karyawan. 

Penelitian tentang lingkungan kerja dengan 

berbagai latar belakang tersebut pada 

umumnya berhasil membuktikan bahwa 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas karyawan [1], [3], [6], 

[9], [10], [14], [18], akan tetapi beberapa 

penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa 

lingkungan kerja mampu meningkatkan 

produktivitas. [4], [5], [17] 

Penelitian yang menguji hubungan langsung 

antara lingkungan kerja dengan produktivitas 

karyawan juga belum mampu memberikan 

kejelasan tentang bagaimana lingkungan 

kerja non fisik mampu memberikan dampak 

terhadap produktivitas karyawan. Meskipun  

beberapa peneliti telah melakukan penelitian 

tentang lingkungan kerja pada berbagai 

sektor industri, namun penelitian tersebut 

masih sangat terbatas, terutama di Indonesia 

sendiri, banyak penelitian dilakukan hanya 

berdasarkan metode studi kasus, sehingga 

populasi yang dijadikan sampel tidak cukup 

representative. 

Selain keterbatasan penelitian sebelumnya, 

fenomena bisnis di Indonesia khususnya 

Kota Batam menjadi alasan dilakukannya 

penelitian lebih lanjut karena Batam 

merupakan salah satu pusat industri besar di 

Indonesia. Salah satu industri yang sempat 

menjadi primadona di Batam adalah industri 

galangan kapal. Berdasarkan laporan 

Tribunnews Batam [20], sektor industri 

pengolahan shipyard dan fabrikasi elektronik 

menjadi penyumbang terbesar dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri di 

tahun 2012, dan masih akan menjadi 

primadona di tahun 2013. Namun di tahun 

2014 industri galangan kapal di Batam mulai 

meredup dan mengalami penurunan 

produksi. 

Adapun faktor eksternal pelemahan industri 

galangan kapal disebabkan beberapa 

kebijakan pemerintah yang kurang 

mendukung, satu di antaranya yaitu 

penetapan Upah Minimum Kota. Selain itu, 

penurunan produksi galangan kapal di Batam 

disinyalir akibat berpindahnya pesanan kapal, 

pelanggan lebih memilih memesan kapal di 

perusahaan-perusahaan yang berlokasi di 

Tiongkok. Untuk beberapa galangan kapal di 

Indonesia masih dijumpai proses kerja ulang, 

munculnya barang sisa yang relatif 

berlebihan, dan waktu pembangunan kapal 

yang relatif cukup lama. [2] 

Melihat kondisi ini diperlukan upaya 

peningkatan mutu dan produktivitas tenaga 

kerja untuk memenuhi kriteria utama untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain. Peningkatan produktivitas 

terutama faktor total baik di tingkat makro, 

tingkat sektoral industri, tingkat perusahaan 

dan tingkat individu sangat menentukan 

kemampuan daya saing produk perusahaan. 

Peningkatan produktivitas pada tingkat 

individu di antara peningkatan produktivitas 

faktor-faktor yang lain menempati posisi 

yang sangat penting. [22] 

Pandangan sosial terhadap ketenagakerjaan 

di Batam masih kurang memberikan visi 

tentang produktivitas tenaga kerja. Terlihat 

bahwa hubungan sosial yang kurang serasi, 

menciptakan situasi yang tidak kondusif baik 

antar pekerja maupun dengan atasan, semua 

ini tentu saja akan menghambat tingkat 

produktivitas tenaga kerja khususnya di 

Batam. Apapun kebijaksanaan yang 

diterapkan, apabila dapat memperkecil 

faktor-faktor penghambat tersebut, maka 

produktivitas yang tinggi tentu saja dapat 

diwujudkan. [11] Oleh karena itu, penting 

bagi perusahaan untuk menyediakan 
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lingkungan kerja yang kondusif untuk 

meminimalkan terjadinya masalah yang 

disebabkan oleh faktor-faktor tersebut 

sehingga produktivitas karyawan dapat 

ditingkatkan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang 

tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: 

“DAMPAK LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR GALANGAN KAPAL DI 

BATAM”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja 

fisik terhadap produktivitas karyawan 

pada perusahaan manufaktur galangan 

kapal di Batam. 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja 

non fisik terhadap produktivitas 

karyawan pada perusahaan manufaktur 

galangan kapal di Batam.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

3. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan 

kerja fisik terhadap produktivitas 

karyawan pada perusahaan manufaktur 

galangan kapal di Batam. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan 

kerja non fisik terhadap produktivitas 

karyawan pada perusahaan manufaktur 

galangan kapal di Batam 

  

1.3 Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer yang dikumpulkan 

melalui kuesioner dengan sampel penelitian 

sebanyak 315 responden. Berdasarkan data 

Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia terdapat 11 perusahaan galangan 

kapal yang terdaftar di Batam [7]. Sampel 

diperoleh dengan menggunakan teknik 

simple random sampling yaitu dengan 

mengambil anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu. 

Uji validitas dilakukan dengan melihat 

perhitungan probabilitas Sig (p) < 0,05 atau 

nilai r hitung > r tabel., maka dapat disimpulkan 

data dinyatakan valid atau sah. Uji validitas 

dengan menggunakan program SPSS 20.0. 

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan, 

semua variabel lingkungan kerja fisik (X1), 

lingkungan kerja non fisik (X2) dan 

produktivitas (Y) semua dinyatakan valid, 

dengan nilai r tabel sebesar 0,1107 dengan 

tingkat signifikansi 5%. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menunjukkan semua variabel lingkungan 

kerja fisik (X1), lingkungan kerja non fisik 

(X2) dan produktivitas (Y) dinyatakan 

reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,6.  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Teori Motivasi 

Motivasi dibutuhkan karyawan karena dapat 

menciptakan semangat kerja yang tinggi 

sehingga produktivitas yang dihasilkan 

menjadi maksimal. Penelitian ini didukung 

oleh beberapa teori motivasi yang didasarkan 

pada kebutuhan insan dan kepuasannya, 

salah satunya adalah teori hirarki kebutuhan 

Maslow. [8] 

Teori Maslow menjelaskan bahwa setiap 

individu memiliki lima kebutuhan pokok 

yang disusun secara hirarki. Kelima 

komponen kebutuhan tersebut merupakan 

komponen yang berada dalam lingkungan 

suatu organisasi. Teori Maslow menjelaskan 

bahwa kelima komponen ini merupakan 

kebutuhan pokok manusia yang ingin 

dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

merupakan motif dasar seseorang mau 

bekerja. Karyawan dapat bekerja dengan 

antusias dan penuh produktivitas bila 

dirasakan kebutuhan-kebutuhan mereka 

terpenuhi. [8] 
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Dasar teori Maslow adalah bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang 

berkeinginan, cenderung menginginkan lebih 

banyak dan berlanjut sampai akhir hayat. Jika 

suatu kebutuhan telah dipuaskan, maka 

kebutuhan tersebut tidak menjadi alat 

motivasi, karena kebutuhan manusia 

bertingkat-tingkat. [8] 

 

2.2 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja mempunyai arti yaitu 

segala sesuatu yang merupakan bagian 

keterlibatan karyawan dengan pekerjaan itu 

sendiri, seperti hubungan dengan rekan kerja 

dan atasan, budaya organisasi, ruang untuk 

pengembangan diri, dan sebagainya. [12] 

Secara garis besar lingkungan kerja terbagi 

menjadi dua jenis yaitu lingkungan kerja 

fisik dan non fisik. [16] 

Lingkungan kerja fisik merupakan semua 

keadaan yang berbentuk fisik di sekitar 

tempat kerja yang mempengaruhi karyawan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor-faktor fisik ini mencakup suhu udara 

di tempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, 

kepadatan dan kesesakan. Sedangkan 

lingkungan kerja non fisik lebih bersifat 

sesuatu yang tidak kelihatan namun dapat 

dirasakan. Faktor non fisik ini berkaitan 

dengan hubungan kerja baik dengan atasan 

maupun hubungan dengan sesama rekan 

kerja dan bawahan [16]. 

Prawirosentono menjelaskan terdapat 

manfaat dari penciptaan lingkungan kerja 

yang baik antara lain meminimumkan 

kemungkinan kecelakaan kerja, 

mengoptimalkan penggunaan peralatan dan 

bahan baku yang efektif dan efisien, 

menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan 

produktif serta mengarahkan pastisipasi 

semua pihak untuk menciptakan iklim kerja 

yang sehat dan baik. [19] 

 

2.3 Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja erat kaitannya dengan 

hasil kerja seseorang. Menurut pandangan 

filosofis, produktivitas kerja dapat diartikan 

sebagai suatu sikap mental yang selalu 

berusaha meningkatkan kualitas kehidupan. 

Sedangkan menurut pandangan ekonomi, 

produktivitas merupakan perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan masukan 

yang digunakan, di mana hasil harus 

mempunyai nilai tambah dan teknik 

pengerjaannya yang lebih baik. [8]  

Menurut Simanjuntak terdapat dua faktor 

yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan yaitu yang menyangkut 

kualitas dan kemampuan fisik karyawan dan 

yang menyangkut sarana pendukung yang 

disediakan. Sarana pendukung ini meliputi 

lingkungan kerja dan kesejahteraan 

karyawan. [15] 

Menurut Puji pengaruh lingkungan kerja 

terhadap produktivitas karyawan juga 

dianggap penting karena setiap karyawan 

maupun anggota organisasi lainnya 

menghabiskan hampir sepertiga waktunya 

berada di lingkungan kerja. [13] 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Karakteristik Responden 

4. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan 

diketahui bahwa karyawan laki-laki lebih 

dominan dibandingkan dengan perempuan. 

Dari hasil pengolahan data diketahui 

karyawan yang berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 247 responden (78,40%) 

sedangkan karyawan perempuan berjumlah 

68 responden (21,60%). 

 

5. Usia 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

karyawan yang berusia 18-25 berjumlah 70 

responden (22%), karyawan yang berusia 26-

35 berjumlah 204 responden (65%), 

karyawan yang berusia 36-45 berjumlah 29 

responden (9%) dan karyawan yang berusia 

46-55 berjumlah 12 responden (44%). Dapat 

disimpulkan bahwa responden terbesar 
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berusia 26-35 tahun yaitu sebanyak 204 

responden (65%) dan responden terkecil 

berusia 46-55 tahun yaitu sebanyak 12 

responden (4%). 

 

6. Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa responden yang memiliki 

tingkat pendidikan SMA/Sederajat 

merupakan responden terbesar dengan 

jumlah responden sebanyak 259 orang 

(82%). Sedangkan responden terkecil adalah 

responden yang memiliki tingkat pendidikan 

D3 yaitu sebanyak 19 orang (6%). Selisihnya 

adalah karyawan yang memiliki tingkat 

pendidikan S1 yaitu sebanyak 37 orang 

(12%). 

 

7. Lama Bekerja 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

karyawan yang bekerja kurang dari setahun 

berjumlah 110 orang (35%), karyawan 

dengan masa kerja 1-3 tahun berjumlah 156 

orang (49%), karyawan dengan masa kerja 4-

8 tahun berjumlah 24 orang (8%) dan 

karyawan dengan masa kerja lebih dari 8 

tahun berjumlah 25 orang (8%). Dapat 

disimpulkan bahwa responden yang terbesar 

mempunyai masa kerja 1-3 tahun yaitu 

sebanyak 156 responden (49%) dan 

responden terkecil mempunyai masa kerja > 

8 tahun yaitu sebanyak 25 responden (13%).  

 

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

3. Hasil Uji Normalitas 

 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardiz

ed 

Residual 

N 315 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviatio

n 

,99681020 

Most Extreme 

Differences 

Absolut

e 
,067 

Positive ,067 

Negativ

e 
-,066 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,186 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,120 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : hasil olahan data primer, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa data memiliki distribusi 

normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov 

memiliki tingkat signifikansi 0,120 yaitu 

lebih dari nilai probabilitas (0,05). 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : hasil olahan data primer, 2015 

 

Suatu model dikatakan memiliki gejala 

heteroskedastisitas apabila terdapat varian 

variabel model yang tidak sama. Sedangkan 

suatu model dikatakan tidak mengalami 

gejala heteroskedastisitas jika data menyebar 

tidak berbentuk pola. Berdasarkan gambar 1 
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tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena titik-titik atau 

scatterplot berbeda yaitu di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

5. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Variabel 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

Lingkungan Kerja 

Fisik 
0,374 2,674 

Lingkungan Kerja 

Non Fisik 
0,374 2,674 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance untuk masing-masing variabel 

lingkungan kerja fisik dan non fisik adalah 

0,374 sedangkan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) adalah 2,674. Kriteria 

pengujian multikolinieritas menunjukkan 

bahwa semua nilai tolerance lebih besar dari 

default yang telah ditentukan yaitu sebesar 

0,10. Sedangkan nilai VIF juga menunjukkan 

di bawah angka 10. Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel telah memenuhi 

persyaratan tolerance dan VIF, yang berarti 

bahwa variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak terjadi multikolinieritas. 

 

 

 

 

 

3.3 Uji Regresi Linier Berganda 

 

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Variabe

l 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Stan

dard

ized 

Coef

t Sig. 

ficie

nts 

B 

Std. 

Erro

r 

Beta 

(Consta

nt) 

11,92

8 

1,21

2 
  

9,84

4 

0,00

0 

LK 

Fisik 
0,447 

0,05

1 

0,49

4 

8,84

7 

0,00

0 

LK Non 

Fisik 
0,184 

0,03

0 

0,34

8 

6,22

6 

0,00

0 

R 
= 

0,798 
    

R2 
= 

0,636 
    

Adjuste

d R2 

= 

0,634 
    

F hitung = 272,991    

Sig. F 

hitung 

= 

0,000 
    

Sumber : hasil olahan data primer, 2015 

 

a. Hasil Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan 

kerja fisik memiliki hubungan positif 

terhadap produktivitas karyawan pada 

perusahaan galangan kapal di Batam. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 

variabel lingkungan kerja fisik diperoleh t 

hitung sebesar 8,847 lebih besar dari t tabel 

(1,9676) yang diperoleh dari taraf 

signifikansi df = 312. Hasil pengujian juga 

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

(0,000) lebih kecil dari  p value (0,05). 

Dengan demikian dapat disimpulkan model 

persamaan regresi ini signifikan yang artinya 

hipotesis yang menyatakan lingkungan kerja 

fisik berpengaruh positif terhadap 

produktivitas karyawan diterima. 

 

b. Hasil Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan 

kerja non fisik memiliki hubungan positif 
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terhadap produktivitas karyawan pada 

perusahaan galangan kapal di Batam. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 

variabel lingkungan kerja non fisik diperoleh 

t hitung sebesar 6,226 lebih besar dari t tabel 

(1,9676) yang diperoleh dari taraf 

signifikansi df = 312. Hasil pengujian juga 

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

(0,000) lebih kecil dari  p value (0,05). 

Dengan demikian dapat disimpulkan model 

persamaan regresi ini signifikan yang artinya 

hipotesis yang menyatakan lingkungan kerja 

non fisik berpengaruh positif terhadap 

produktivitas karyawan diterima. 

 

c. Hasil Uji Secara Simultan 

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai F hitung 

(272,991) lebih besar dari F tabel (3,0247) 

yang diperoleh dari taraf signifikansi df1 (3-1 

=2) dan df2 (315-3 = 312). Hasil pengujian 

juga menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

F hitung (0,000) lebih kecil dari nilai kritis (α = 

0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan dari variabel lingkungan kerja fisik 

dan lingkungan kerja non fisik terhadap 

produktivitas karyawan di industri galangan 

kapal di Batam. 

Hasil olah data juga menunjukkan diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 0,634 yang berarti 

bahwa 63,40% produktivitas kerja karyawan 

industri galangan kapal dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja fisik dan non fisik, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model. 

 

d. Analisis Pengaruh Dominan Variabel 

Bebas Terhadap Variabel Terikat 

Berdasarkan perhitungan analisis 

Standardized Coefficients Beta pada tabel 3, 

diketahui variabel lingkungan kerja fisik 

memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,494 

sedangkan variabel lingkungan kerja non 

fisik sebesar 0,348. Di antara kedua  variabel  

bebas  tersebut,  lingkungan kerja fisik 

memiliki  nilai  Standardized Coefficients 

Beta terbesar  yaitu 0,494 sehingga  dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kerja fisik 

berpengaruh dominan terhadap  produktivitas  

karyawan  pada industri galangan kapal di 

Batam. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisis data, pengujian 

hipotesis dan hasil temuan deskriptif 

mengenai lingkungan kerja terhadap 

produktivitas karyawan pada perusahaan 

manufaktur galangan kapal di Batam, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Secara simultan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel 

lingkungan kerja fisik (X1) dan 

lingkungan kerja non fisik (X2) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y) di 

industri galangan kapal di Batam. 

b. Secara parsial dapat diketahui bahwa 

variabel lingkungan kerja fisik dan non 

fisik masing-masing mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan di industri 

galangan kapal di Batam. 

c. Variabel lingkungan kerja fisik (X1) 

merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada industri galangan kapal di 

Batam. 

 

5. SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menambah variabel atau indikator lain 

yang belum dibahas dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

produktivitas tidak 100% dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja, hal ini berarti 

masih terdapat kemungkinan kriteria lain 

yang mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 
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d. Penelitian berikutnya disarankan dapat 

memperluas sampel dengan 

menggunakan populasi karyawan pada 

perusahaan-perusahaan lain yang tidak 

sejenis dengan sampel populasi dalam 

penelitian ini. 
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Abstrak - Penelitian ini meneliti pengaruh tunjangan sertifikasi dosen, pendidikan dosen, dan 

pelatihan dosen terhadap kinerja dosen beberapa perguruan tinggi di Batam.Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner ke seluruh sampel dosen bersertifikasi di beberapa 

perguruan tinggi di Batam.Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan 

analisis regresi.Jumlah kuesioner yang diolah berjumlah 75 kuesioner.Hasil uji hipotesis yang 

dilakukan menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi dosen, pendidikan dosen, dan pelatihan 

dosen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja dosen.Pemberian tunjangan 

kepada dosen yang telah mengikuti sertifikasi, pemberian kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan bagi dosen, dan pemberian kesempatan pelatihan sesuai bidangnya dapat 

meningkatkan kinerja dosen. Pengambilan sampel dalam penelitian belum merata dan 

penilaian kinerja yang digunakan berupa self appraisal, sehingga untuk penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan sampel yang lebih luas dan penilaian kinerja dilakukan dengan melihat 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pencapaian 

pangkat akademik untuk perguruan tinggi swasta. 
 

Kata Kunci: Sertifikasi, Pendidikan, Pelatihan, Kinerja Dosen 
 

Abstract - This study examines the effect of the certification allowances lecturer, faculty of 

education, training and lecturer on the performance of the lecturer in several universities in 

Batam. This research was conducted using questionnaires to all samples certified lecturer at 

several universities in Batam. The data obtained were then processed using regression 

analysis. The number of questionnaires are processed totaled 75 questionnaire. Hypothesis 

test results have shown that the benefits of certification lecturers, professors of education, and 

training faculty positive and significant effect on the performance of the lecturer. Allowances 

for lecturers who have followed the certification, provide opportunities for continuing 

education for faculty, and provide training opportunities according to their field can improve 

the performance of lecturers. The samples in the study have not been evenly distributed and 

performance assessment are used in the form of self-appraisal, so that further research can 

be used to sample a wider and performance assessment is done by looking at Work Target 

Employees (SKP) for lecturers Civil Servant (PNS) and the achievement of academic rank 

private colleges. 

 

Keywords: Certification, Education, Training, Lecture Performance 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pesatnya kemajuan dalam dunia pendidikan 

dan akan semakin ketatnya persaingan yang 

terjadi di masa yang akan datang, sehingga 

dibutuhkan generasi yang berkualitas yang 

dapat bersaing dengan negara lain di dunia. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

mencetak generasi yang berkualitas adalah 

dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi 

yang berkualitas.Perbaikan kualitas 

pendidikan tinggi di Indonesia termasuk 

unsur-unsur yang berperan dalam kemajuan 

di perguruan tinggi diperlukan sebagai upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan 

tinggi. 

Salah satu unsur tersebut adalah tenaga 

pendidik, yaitu dosen.Dosen dituntut untuk 

dapat memperlihatkan kinerja yang 

baik.Kinerja dosen yang baik dapat 

membantu perguruan tinggi dalam mencapai 

visi dan misi perguruan tinggi.Keberadaan 

dosen di sebuah perguruan tinggi merupakan 

hal yang penting sehingga perlu dilakukan 

evaluasi terhadap kinerja dosen. 

Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

dapat melakukan beberapa cara dalam 

meningkatkan kinerja dosen, misalnya 

melalui pemberian tunjangan terhadap dosen, 

memberi kesempatan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan 

memberi kesempatan mengikuti pelatihan 

bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi 

dosen. Melalui upaya-upaya tersebut, 

diharapkan dosen akan lebih memaksimalkan 

tanggung jawab atas pekerjaan mereka 

karena dosen telah terbekali oleh pendidikan 

dan pelatihan yang berkaitan dengan 

implementasi kerja mereka, serta pemberian 

tunjangan bertujuan memotivasi dosen 

sehingga diharapkan dapat mempengaruhi 

kinerja dosen ke arah yang lebih baik [1]. 

Pemerintah saat ini telah mengembangkan 

sebuah sistem tunjangan yang diberikan 

kepada dosen yang lebih dikenal sebagai 

tunjangan sertifikasi dosen.Tunjangan 

sertifikasi diberikan kepada dosen yang telah 

mengikuti uji kompetensi dosen atau 

sertifikasi dosen.Tunjangan sertifikasi dosen 

atau tunjangan profesi ini diberikan sebagai 

salah satu upaya meningkatkan kinerja dosen 

pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dan 

diberikan sebesar gaji pokok dosen yang 

bersangkutan [2]. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

pemberian tunjangan memiliki hubungan 

positif terhadap kinerja seseorang.Penelitian 

lainnya juga)menunjukkan hasil bahwa 

pemberian tunjangan memiliki pengaruh 

positif secara signifikan terhadap kinerja 

seseorang [3] [4]. 

Kompetensi atau kemampuan adalah 

kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan.Kemampuan seseorang dapat 

terlihat dari tingkat pendidikan yang pernah 

dilalui.  Pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir 

dan bertindak untuk mengerjakan suatu hal, 

dengan menempuh tingkat pendidikan 

tertentu menyebabkan seseorang memiliki 

pengetahuan tertentu sehingga mampu serta 

cakap untuk melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Dengan demikian pendidikan akan 

mempengaruhi kinerja seseorang [5]. 

Penyebab turunnya kinerja seseorang dalam 

suatu organisasi adalah dikarenakan adanya 

ketidaksesuaian antara tingkat kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang dengan 

perkembangan kebutuhan dan dinamika 

permasalahan yang dihadapi oleh dunia kerja 

yang semakin kompetitif.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang adalah 

kurangnya perhatian organisasi dalam 

memberikan program pelatihan yang sesuai 

bagi pegawainya. 
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Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengikuti pelatihan dosen baik di dalam kota 

maupun di luar kota. Para dosen akan 

mempelajari pengetahuandan keterampilan 

yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu 

dan untuk mengembangkan bakat, 

keterampilan, dan kemampuan dosen dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Bertambahnya wawasan keilmuan yang 

dimiliki dosen tersebut diharapkan kinerja 

dosen lebih meningkat [5]. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian tentang “pengaruh pelatihan 

terhadap pengembangan dan kinerja 

karyawan pada Industri Hotel Lahore, 

Pakistan”.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh signifikan antara 

pelatihan terhadap pengembangan dan 

kinerja karyawan.Penelitian terdahulu telah 

melakukan penelitian mengenai variabel-

variabel yang memiliki pengaruh terhadap 

kinerja seseorang [3] [5] [6]. 

Penelitian ini mencoba untuk 

menggabungkan variabel-variabel yang 

terpisah tersebut menjadi satu dalam 

penelitian.Objek penelitian sebelumnya 

adalah karyawan sebuah perusahaan, 

sehingga penulis tertarik untuk mengambil 

objek yang berbeda yaitu dosen. Penulis 

ingin mengetahui apakah akan memberikan 

hasil yang sama atau berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada dosen sertifikasi beberapa 

perguruan tinggi di Batam. Setelah kuesioner 

disebar, dilakukan uji validitas dan reabilitas 

untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan 

data dan data tersebut dapat dianlisis lebih 

lanjut atau tidak.Secara empiris hasil 

menunjukkan bahwa keseluruhan butir 

pernyataan dinyatakan valid dan 

handal.Selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dengan metode regresi linear sederhana. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

1. Teori Maslow 

Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya 

semua manusia memiliki kebutuhan pokok.Ia 

menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang 

berbentuk piramid, orang memulai dorongan 

dari tingkatan terbawah. Lima tingkat 

kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki 

Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan 

fisologis sampai dengan kebutuhan 

aktualisasi diri. Kebutuhan yanglebih tinggi 

baru akan muncul apabila kebutuhan yang 

dibawahnya telah terpenuhi [7]. 

 

2. Teori Efektivitas Diri 

Keyakinan seorang individu bahwa ia 

mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Empat cara untuk meningkatkan efektifitas 

diri, yaitu penguasaan yang tetap, contoh 

yang dilakukan oleh individu lain, bujukan 

verbal, dan kemunculan [8]. 

 

3. Tunjangan Sertifikasi 

Sertifikasi merupakan proses pemberian 

sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen. 

Program sertifikasi yang diadakan oleh 

pemerintah merupakan sebuah terobosan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

dan kompetensi guru atau dosen, sehingga 

akan berdampak terhadap peningkatan mutu 

dan kualitas pendidikan. Guru atau dosen 

yang telah mengikuti program sertifikasi dan 

dinyatakan lulus, maka guru atau dosen yang 

bersangkutan akan mendapatkan sertifikat 

pendidik, serta mereka akan mendapat 

tunjangan yang dikenal dengan tunjangan 

sertifikasi [2]. 

Tunjangan sertifikasi merupakan tunjangan 

yang diberikan kepada guru dan dosen yang 

telah mengikuti sertifikasi.Tujuan sertifikasi 
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adalah untuk meningkatkan kualitas dosen 

yang pada akhirnya diharapkan berdampak 

pada peningkatan mutu pendidikan. Setelah 

lulus sertifikasi, dosen juga akan mendapat 

tunjangan profesi [2].Dengan mendapatkan 

tunjangan profesi, diharapkan dapat 

mempengaruhi peningkatan kinerja dosen. 

 

4. Pendidikan 

Pendidikan atau kompetensi  mengacu pada 

karakter knowledge, skill, dan abilities setiap 

individu atau karakter personal yang 

mempengaruhi job performance individu 

secara langsung [9]. Pada perguruan tinggi, 

pendidikan seorang dosen dipandang sebagai 

hal yang penting, karena tingkat pendidikan 

yang dimiliki dapat mencerminkan 

kemampuan dan keterampilan dalam 

melaksanakan tridharma perguruan 

tinggi.Dosen yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi yang memadai, diharapkan 

mampu dapat meningkatkan kinerjanya 

sebagai dosen. 

 

5. Pelatihan 

Pelatihan adalah proses mengajarkan kepada 

dosen baru atau dosen yang telah ada tentang 

kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk 

melakukan tugas tridharma perguruan tinggi 

terutama yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang menjadi tanggung jawab 

dosen tersebut. Tujuan utama program 

pelatihan adalah untuk mengatasi 

kesenjangan antara kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan dengan yang 

diharapkan oleh organisasi berkaitan dengan 

tugas yang menjadi tanggung jawab 

karyawan tersebut dan pelatihan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja 

karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran 

kerja yang telah ditetapkan [10]. 

 

6. Kinerja Dosen 

Kinerja dosen adalah hasil kerja yang dicapai 

dosen berdasarkan kemampuannya 

menjalankan tugas pada proses pembelajaran 

yang mencakup aspek perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian hasil 

pembelajaran. Kinerja dosen yang tinggi 

tentunya menjadi impian bagi para 

dosen.Untuk mengetahui keberhasilan 

kinerja perlu dilakukan penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja dengan pendekatan yang 

berpusat pada pelaksanaan tugas, dilakukan 

dengan cara menilai perilaku pegawai sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bila 

pelatihan dilakukan secara maksimal sesuai 

dengan kebutuhan dan rencana, maka akan 

berpengaruh terhadap kinerja seseorang. 

Sebaiknya peltaihan perlu dilaksanakan 

secara intensif sesuai dengan jumlah dan 

jenis pelatihan yang sudah direncanakan[9]. 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karateristik Responden 

1. Perguruan Tinggi 

Hasil pengolahan kuesioner berdasarkan 

perguruan tinggi diperoleh data sampel dosen 

sertifikasi tertinggi berada di Politeknik 

Negeri Batam dengan jumlah 27 orang 

dengan persentase 36%. 

2. Tingkat Pendidikan 

Sampel dosen sertifikasi berdasarkan tingkat 

pendidikan didominasi oleh dosen lulusan S2 

yaitu sebanyak 65 orang dengan persentase 

13%, sedangkan sisanya sebesar 13% 

merupakan lulusan S3. 

3. Pelatihan 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

91 

 

Sampel dosen sertifikasi berdasarkan 

pelatihan yang pernah diikuti sebanyak 5 

orang yang belum pernah mengikuti 

pelatihan, mengikuti pelatihan 1 (satu) kali 

sebanyak 34 orang, yang mengikuti pelatihan 

2 (dua) kali sebanyak 16 orang, mengikuti 

pelatihan 3 (tiga) kali sebanyak 13 orang, dan 

yang mengikuti pelatihan lebih dari 3 (tiga) 

kali sebanyak 7 (tujuh) orang. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

Tabel 1 

Uji Kolmogorov Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c 
Df Sig. Statistic df Sig. 

KINE

RJA 
.095 75 .093 .981 75 .320 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas pengujian 

normalitas ini menunjukkan bahwa model 

regresi dengan dependen kinerja dosen sudah 

memiliki nilai residual yang berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas Uji Kolmogorov-Smirnov berada 

di atas 0,05. 

 

2. Uji Multikoliniearitas 

 

Tabel 2 

Pengujian Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
TUNJANG

AN 
.954 1.048 

PENDIDIK

AN 
.598 1.673 

PELATIHA

N 
.602 1.661 

a. Dependent Variable: KINERJA 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh 

variabel independen memiliki nilai VIF 

kurang dari 10. Hasil pengujian model 

regresi tersebut menunjukkan tidak adanya 

gejala multikoliniearitas dalam model 

regresi. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 3 

Uji Glejser 

Model Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Beta 

1 

(Constant)    

TUNJANGA

N 
-.168 -1.426 .158 

PENDIDIK

AN 
-.174 -1.169 .246 

PELATIHA

N 
.035 .237 .814 

a. Dependent Variable: ABRESID 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh 

variabel independen memiliki nilai 

signifikansi di atas nilai α 0,05. Hasil 

pengujian model regresi tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel terbebas 

dari heteroskedastisitas. 
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Uji Hipotesis 

Hasil Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara tunjangan sertifikasi 

dosen terhadap kinerja dosen beberapa 

perguruan tinggi di Batam. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Hipotesis 1 

   

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

t Sig. 

1 
.293

a
 

.086 .073 
2.617 .011 

a. Predictors: (Constant), 

TUNJANGAN 

b. Dependent Variable: 

KINERJA 

  

Sumber: Hasil Olahan Data 

Primer, 2015 

  

Berdasarkan Tabel 4di atas diperoleh thitung 

variabel tunjangan sertifikasi dosen sebesar 

2,617 sedangkan ttabel dicari pada α = 5% 

dengan derajat kebebasan (df)n‐ k atau 75-4 

= 71 adalah sebesar 1,6666 dengan demikian 

nilai thitung = 2,617 >ttabel = 1,6666dan nilai 

signifikansi sebesar 0,011 (sig. > 0,05).Hasil 

juga menunjukkan Adjusted R Square sebesar 

0,073. Hal ini berarti kinerja dosenbeberapa 

perguruan tinggi di Batam dapat dijelaskan 

sebesar 7,3% oleh variabel tunjangan 

sertifikasi dosen, sedangkan sisanya (100% - 

7,3% = 92,7%) dijelaskan oleh variabel lain. 

Nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 

dapat didukung. 

 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara pendidikan dosen 

terhadap kinerja dosen beberapa perguruan 

tinggi di Batam. 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Hipotesis 2 

   

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

t Sig. 

1 
.695

a
 

.483 .476 
8.266 .000 

a. Predictors: (Constant), 

PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: 

KINERJA 

  

Sumber: Hasil Olahan Data 

Primer, 2015 

  

Berdasarkan Tabel 5di atasdiperoleh thitung 

variabel pendidikan dosen sebesar 8,266 

sedangkan ttabel dicari pada α = 5% dengan 

derajat kebebasan (df)n‐ k atau 75-4 = 71 

adalah 1,6666dengan demikian nilai thitung = 

8,266 >ttabel =1,666 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (sig. < 0,05).Hasil juga 

menunjukkan Adjusted R Square sebesar 

0,476. Hal ini berarti kinerja dosen beberapa 

perguruan tinggi di Batam dapat dijelaskan 

sebesar 47,6% oleh variabel pendidikan 

dosen, sedangkan sisanya (100% - 47,6% = 

52,4%) dijelaskan oleh variabel lain. Nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H2dapat 

didukung. 

  

Hasil Uji Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara pelatihan dosen 
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terhadap kinerja dosen beberapa perguruan 

tinggi di Batam. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Hipotesis 3 

   

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

t Sig. 

1 
.591

a
 

.349 .340 
6.255 .000 

a. Predictors: (Constant), 

PELATIHAN 

b. Dependent Variable: 

KINERJA 

  

Sumber: Hasil Olahan Data 

Primer, 2015 

  

Berdasarkan Tabel 6di atasdiperoleh thitung 

variabel pelatihan dosen sebesar 6,255 

sedangkan ttabel dicari pada α = 5% dengan 

derajat kebebasan (df)n‐ k atau 75-4 = 71 

adalah 1,6666dengan demikian nilai thitung = 

6,255 >ttabel =1,666 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (sig. < 0,05).Hasil juga 

menunjukkan Adjusted R Square sebesar 

0,340. Hal ini berarti kinerja dosen beberapa 

perguruan tinggi di Batam dapat dijelaskan 

sebesar 34% oleh variabel pelatihan dosen, 

sedangkan sisanya (100% - 34% = 66%) 

dijelaskan oleh variabel lain. Nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H3dapat 

didukung. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian 

hipotesis, dan hasil temuan deskriptif tentang 

tunjangan sertifikasi dosen, pendidikan 

dosen, dan peltaihan dosen, maka dapat 

disimpulkan bahwa tunjangan sertifikasi 

dosen, pendidikan dosen, dan pelatihan dosen 

berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja dosen beberapa perguruan 

tinggi di Batam. Hal ini dapat terlihat dari 

nilai signifikansi variabel tunjangan 

sertifikasi dosen, pendidikan dosen, dan 

pelatihan dosen lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis 

dalam penelitian ini terdukung. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini mengalami keterbatasan 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya menggunakan tiga 

variabel independen yaitu tunjangan 

sertifikasi dosen, pendidikan dosen, dan 

pelatihan dosen. 

b. Penilaian kinerja yang digunakan berupa 

penilaian diri sendiri (self appraisal), 

sehingga data yang didapatkan tentang 

kinerja belum menggambarkan kinerja 

dosen sebenarnya. 

 

Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah dalam 

pembuatan kebijakan dan evaluasi 

kebijakan pemerintah terkait tunjangan 

sertifikasi dosen dan kesempatan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi bagi dosen. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah 

satu pertimbangan bagi perguruan tinggi 

dalam pembuatan kebijakan yang 

berhubungan dengan pemberian 

kesempatan mengikuti pelatihan bagi 

dosen untuk lebih meningkatkan 

kompetensi dosen. 

 

Saran 

Saran yang diberikan adalah: 

e. Penelitian selanjutnya dapat 

mempertimbangkan untuk menambah 

variabel yang mungkin dapat 

mempengaruhi kinerja dosen, antara lain 
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usia, lama bekerja, kepuasan kerja, 

kemampuan kerja, dan kepemimpinan. 

f. Penelitian selanjutnya untuk penilaian 

kinerja sebaiknya dapat dilakukan 

dengan melihat Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) untuk dosen Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan melihat pencapaian pangkat 

akademik (pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi) untuk perguruan tinggi 

swasta. 
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Abstrak – Akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi sangat berkaitan dengan kinerja 

karyawan. Motivasi yang dirasakan oleh manajer dapat menurunkan ataupun meningkatkan 

kinerja manajer. Sistem yang baik dan manajer yang termotivasi  untuk meningkatkan 

kinerjanya berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penelitian 

ini untuk menguji pengaruh penilaian akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja 

manajerial perusahaan. Kuesioner seluruhnya dibagikan kepada 378 manajer di berbagai 

perusahaan menggunakan metode random sampling. Variabel independen adalah akuntansi 

pertanggungjawaban, variabel dependen adalah kinerja manajerial, dan variabel mediasi pada 

penelitian ini motivasi manajer.  Analisis regresi, analisis jalur, dan uji sobel digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguji besarnya pengaruh mediasi motivasi manajer pada kinerja 

manajerial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi manajer 

berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara penilaian akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial perusahaan. 

 

KataKunci : Akuntansi pertanggungjawaban, motivasi manajer, kinerja manajerial. 

 

Abstract –Responsibility Accounting and motivation very related to employee performance. 

Motivation is perceived by managers can decrease or increase the performance of managers. 

Good system and managers who were motivated to improve performance have an influent on 

increasing the company's overall performance. This research was aimed to verify the 

influence of responsibility accounting evaluation towards companies’ managerial 

performance. Qustionnaires were entirely given to 378 managers in various companies used 

the method of  random sampling. The independent variable is the responsibility accounting, 

the dependent variable is the managerial performance, and mediating variable in this 

research was motivation manager. Regression analysis, path analysis, and sobell test were 

used in this research to find the significant influence value of managers’ motivations to 

companies managerial performance. This research found out that managers’ motivations 

were significantly influential in developing strong correlation between responsibility 

accounting evaluation and companies managerial performance. 

 

Keywords: Responsibility accounting, managers’ motivations, managerial performance. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Dunia usaha yang semakin berkembang, 

khususnya di Indonesia telah memacu tingkat 

persaingan baik di bidang industri 

manufaktur maupun di industri perdagangan 

dan jasa. Perusahaan harus mulai mengelola 

kegiatan operasionalnya dengan lebih efektif 

dan efisien, mempersiapkan secara matang 

dengan meningkatkan kinerja manajerial 

dalam upaya perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya, baik 

domestik maupun internasional [14]. 

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

bagian dari akuntansi manajemen yang 

bertujuan mengumpulkan serta melaporkan 

informasi akuntansi untuk masing-masing 

pusat pertanggungjawaban, baik berupa 

rencana maupun yang sudah terealisasi. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

juga bertujuan untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan 

dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan. Nilai penghargaan dan 

kemungkinan usaha akan diberi penghargaan 

mempengaruhi motivasi karyawan untuk 

berusaha [8]. Akuntansi pertanggungjawaban 

memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu: struktur organisasi yang menetapkan 

secara tegas wewenang dan tanggung jawab 

tiap tingkatan manajemen; anggaran biaya 

yang disusun untuk tiap tingkatan 

manajemen;  penggolongan biaya sesuai 

dengan dapat atau tidaknya biaya tersebut 

dikendalikan (controllability) oleh 

manajemen tertentu dalam operasi; 

terdapatnya susunan kode rekening 

perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan pengendalian pusat 

pertanggungjawaban, dan sistem pelaporan 

biaya kepada manajer yang bertanggung 

jawab [8]. Penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya karena peneliti 

melihat pengaruh akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai variabel 

independen tidak hanya terhadap variabel 

dependen kinerja manajerial namun juga 

menambahkan variabel motivasi manajer dan 

melihat apakah variabel motivasi sebagai 

variabel mediasi mempengaruhi hubungan 

variabel independen dan dependen pada 

penelitian ini . 

Motivasi merupakan suatu dukungan yang 

dapat membuat seseorang mengeluarkan 

keterampilan dan kemampuan yang 

dimilikinya secara optimal untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi 

dalam meningkatkan disiplin kerja yang 

maksimal dari manajer akan membuat 

karyawan melaksanakan tugas dan kewajiban 

yang diinginkan perusahaan dan kinerja 

manajerial yang dihasilkan akan 

meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan. Peneliti lebih menekankan pada 

perusahaan manufaktur yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja 

manajerial dalam memberikan wewenang 

dan melaksanakan kewajibannya, serta 

melihat pengaruh akuntansi 

pertanggungjawaban apakah memiliki 

hubungan yang positif terhadap motivasi 

manajer. Akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan suatu sistem akuntansi yang 

digunakan untuk mengukur kinerja setiap 

pertanggungjawaban sesuai dengan informasi 

yang dibutuhkan manajer untuk 

mengoperasikan pusat pertanggungjawaban 

mereka sebagai bahan dari sistem 

pengendalian manajemen [12]. Masalah dari 

penelitian ini adalah apakah akuntansi 

pertanggungjawaban di perusahaan industri 

manufaktur telah diterapkan dengan baik, 

dan jika penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban telah baik apakah 

diiringi dengan meningkatnya efisiensi 

operasional di perusahaan industri tersebut 

yang berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial yang telah didistribusikan selama 

ini. Selain itu, apakah akuntansi 

pertanggungjawaban memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap motivasi manajer 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Akuntansi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

alat fundamental untuk pengendalian 

manajemen dan ditentukan melalui empat 

elemen penting, yaitu pemberian tanggung 

jawab, pembuatan ukuran kinerja, 

pengevaluasian kinerja, dan pemberian 

penghargaan [3]. Akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem 

akuntansi yang disusun sedemikian rupa 

sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya 

dan pendapatan dilakukan sesuai dengan 

pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, 

dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau 

kelompok orang yang bertanggung jawab atas 

penyimpangan biaya atau pendapatan yang 

dianggarkan [8]. Penelitian sebelumnya 

menyatakan adanya hubungan yang 

signifikan antara akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap komponen 

akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri 

yang berupa efisiensi anggaran, penetapan 

posisi yang tepat, analisis biaya dan sistem 

pelaporan yang baik [4]. 

 

Motivasi Manajer 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya [11].  

Motivasi akan timbul karena adanya 

kebutuhan yang tak terpuaskan sehingga 

pelaku melakukan usaha atau upaya untuk 

memenuhinya. Kemampuan kerja, kejelasan 

peran dan motivasi memiliki hubungan yang 

positif terhadap prestasi kerja pegawai dan 

faktor-faktor internal organisasi dianggap 

cukup dominan dalam mempengaruhi 

prestasi kerja pegawai [13]. Kinerja personel 

meliputi delapan dimensi yaitu: perencanaan, 

ini berupa kemampuan dalam  menentukan 

tujuan, kebijakan dan tindakan atau 

pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur, dan 

pemrograman; investigasi, yaitu kemampuan 

individu dalam mengumpulkan dan 

menyampaikan informasi untuk catatan, 

laporan, dan rekening guna mengukur hasil, 

menentukan persediaan, dan menganalisis 

pekerjaan; pengkoordinasian, merupakan 

kemampuan untuk melakukan pertukaran 

informasi dengan orang lain di bagian 

organisasi lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberitahu bagian 

lain, dan hubungan dengan manajer lain; 

evaluasi, berupa kemampuan untuk menilai 

dan mengukur proposal, kinerja yang diamati 

atau dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 

dan pemeriksaan produk; pengawasan, lebih 

kepada kemampuan untuk mengarahkan, 

memimpin dan mengembangkan bawahan 

serta membimbing dalam melatih dan 

menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

memberikan tugas, dan menangani bawahan; 

pengaturan staf, yaitu kemampuan 

mempertahankan angkatan kerja di bagian 

yang menjadi tanggung jawab, merekrut, 

mewawancarai dan memilih pegawai baru, 

serta menempatkan, juga mempromosikan 

dan mutasi pegawai; negosiasi, adalah 

kemampuan dalam melakukan pembelian, 

penjualan atau melakukan kontrak untuk 

barang dan jasa, menghubungi pemasok, 

tawar menawar dengan wakil penjual, dan 

tawar-menawar secara kelompok; sedangkan 

yang terakhir adalah perwakilan, yaitu 

kemampuan dalam menghadiri pertemuan 

baik pertemuan dengan perusahaan lain 

maupun  pertemuan perkumpulan bisnis. 

Mampu dalam melakukan pidato untuk 

acara-acara kemasyarakatan, dan 

menerapkan pendekatan kemasyarakatan, 

serta mempromosikan tujuan umum 

perusahaan.  

 

Kinerja Manajerial 
Pengukuran terhadap kinerja merupakan 
faktor yang penting untuk pengembangan 
suatu perusahaan. Penilaian berupa evaluasi 
terhadap kinerja dapat membawa perusahaan 
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menuju perbaikan-perbaikan dalam mencapai 
tujuan perusahaannya [11].  
 

 

Akuntansi Pertanggungjawaban dan 

Motivasi 

Akuntansi pertanggungjawaban 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajer telah dibuktikkan berdasarkan 

penelitian sebelumnya [9]. Akuntansi 

pertanggungjawaban yang memadai akan 

memotivasi para manajer untuk 

memberikan konstribusi yang besar 

kepada perusahaan yang nantinya juga 

akan memotivasi para karyawan untuk 

melaksanakan tugas mereka secara 

maksimal. Pencapaian tujuan organisasi 

sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia 

dalam organisasi, semakin besar 

organisasi tersebut maka garis 

pertanggungjawabannya semakin besar 

pula. Rencana pertanggungjawaban, 

akumulasi data, dan sistem pelaporan 

didasarkan pada asumsi operasi dan 

perilaku manusia [15]. Perilaku manusia 

dipengaruhi oleh motivasi karena 

lingkungan dan budaya serta pola pikir 

yang membentuknya dan kemudian sangat 

berpengaruh terhadap kinerja yang 

diberikan. Tanggung jawab yang dimiliki 

dapat menjadi motivasi, pada sampel yang 

ditelitinya tanggung jawab merupakan 

sebuah peluang yang dapat meningkatkan 

produktivitas dan mendapatkan 

keuntungan seperti meningkatkan gaji atau 

upah [2]. 

  

Akuntansi Pertanggungjawaban dan 

Kinerja Manajerial 
Pengaruh yang positif dan signifikan antara 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap kinerja manajerial dan penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

motivasi telah diteliti [6]. Kemampuan 

manajerial dan motivasi pada sampel yang 

diuji berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja yang diberikan [5]. Kinerja 

memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap kualitas manajemen 

dalam penelitiannya dan merupakan bukti 

empiris yang dilakukan [7]. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Pimpinan memerlukan alat bantu 

pengendalian dalam memantau seluruh 

kegiatan guna melakukan aktivitas 

perusahaan. Peran manajer yang bertanggung 

jawab terhadap segala sesuatu yang telah 

menjadi tanggung jawabnya menurut struktur 

organisasi yang ada pada perusahaan sangat 

dibutuhkan. Organisasi yang baik adalah yang 

terbagi atas pusat-pusat pertanggungjawaban 

dan setiap manajernya mengetahui wewenang 

dan tanggung jawabnya masing-masing.  

Sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dirancang khusus sesuai dengan struktur 

organisasi untuk dapat menyajikan laporan-

laporan prestasi yang berguna dalam menilai 

sumbangan manajer tingkat 

pertanggungjawaban tertentu dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Tanggung jawab yang diberikan memiliki 

standar atau target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sebagai ukuran kinerja dan 

nantinya dengan standar tersebut dapat 

dievaluasi apakah hasil yang ada telah sesuai 

atau belum dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Hasil dari pengevaluasian kinerja 

inilah yang akan digunakan oleh pihak 

manajemen lebih atas sebagai dasar 

pertimbangan pemberian penghargaan atau 

hukuman sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan. Hal inilah yang nantinya dapat 

mempengaruhi motivasi seorang manajer 

untuk terus berusaha meningkatkan 

kinerjanya. 

Bentuk motivasi yang tepat dapat 

menghasilkan motivasi manajer bagi manajer 

yang nantinya dapat mendorong kinerja yang 

baik. Motivasi dapat berupa pengharapan 

seseorang akan sesuatu hal, promosi 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

99 

 

pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan. 

Seorang manajer perlu dorongan selain 

kompensasi gaji untuk melakukan tujuan 

yang sudah ditetapkan organisasi. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka yang dapat berupa 

kompensasi materi, seperti: gaji, bonus kerja, 

insentif. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan alat 

pemotivasi manajer karena, jika informasi 

akuntansi merupakan bagian yang signifikan 

dalam struktur penghargaan perusahaan, 

maka informasi akuntansi ini akan berdampak 

terhadap motivasi manajer melalui dua jalur, 

yaitu: menimbulkan pengaruh langsung 

terhadap motivasi manajer dengan 

mempengaruhi kemungkinan usaha diberi 

penghargaan, dan secara tidak langsung 

inforamasi akuntansi pertanggungjawaban 

berdampak terhadap motivasi melalui nilai 

penghargaan [5].   

 

Hipotesis 

Akuntansi Pertanggungjawaban dan 

Motivasi Manajer 

Akuntansi pertanggungjawaban dalam 

penerapannya memerlukan struktur organisasi 

yang jelas, penyusunan anggaran yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan dan realisasinya 

sesuai dengan biaya yang telah disediakan. 

Manajer perlu memiliki motivasi yang kuat 

dalam menjalankan kewajibannya agar 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

dapat ditemukan pelakunya dan melihat motif 

serta alasan kenapa penyimpangan tersebut 

dapat terjadi.  
H1: Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel akuntansi 
pertanggungjawaban terhadap variabel 
motivasi manajer. 

 

Akuntansi Pertanggungjawaban dan 

Kinerja Manajerial 

Perusahaan dengan kinerja manajerial yang 

baik diharapkan dapat terus berkembang dan 

bersaing dengan perusahaan lainnya, namun 

peran sistem akuntansi pertanggungjawaban 

tidak dapat dipisahkan dari pencapaian yang 

diharapkan oleh perusahaan.  

Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan informasi yang penting dalam 

proses perencanaan dan pengendalian 

aktivitas organisasi, karena informasi tersebut 

menekankan hubungan antara informasi 

dengan manajer yang bertanggung jawab 

terhadap perencanaan dan realisasinya [8]. 

Manajer yang memiliki tanggung jawab dan 

kinerja yang baik memegang peran yang 

besar, pengendalian dilakukan oleh para 

manajer dengan maksud agar perusahaan 

dapat beroprasi secara efektif dan efisien.  

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap variabel kinerja manajer. 

 

Akuntansi Pertanggungjawaban dan 

Kinerja Manajerial terhadap Motivasi 

Manajer 

Tingkat motivasi yang dimiliki setiap 

individu berbeda-beda. Teori X  dan Y dari 

McGregor membedakan dua karakter 

individu dalam organisasi. Karakter X adalah 

individu yang malas dan karakter Y adalah 

individu yang rajin. McGeorge menjelaskan 

pada karakter X dipengaruhi oleh motivasi. 

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik 

dalam penerapannya membutuhkan motivasi 

agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan perusahaan. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap variabel kinerja manajer dengan 

motivasi sebagai variabel mediasi. 

 

Metodologi Riset 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah variabel akuntansi 

pertanggungjawaban. Variabel akuntansi 

pertanggungjawaban diukur dengan jenis 

skala pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5-poin skala Likert. Variabel 

akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan 

dua puluh empat butir pertanyaan dan 
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indikator penilaian terhadap variabel 

akuntansi pertanggungjawaban berupa: 

struktur organisasi, anggaran, sistem 

akuntansi biaya, dan pelaporan biaya [11].  

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah variabel kinerja manajerial. 

Variabel kinerja manajerial diukur dengan 

jenis skala pengukuran data berupa skala 

interval. Semua butir pertanyaan kuisioner 

dinilai dengan 5-poin skala Likert. Variabel 

kinerja manajerial karyawan diukur dengan 

delapan butir pertanyaan [11]. Indikator 

penilaian terhadap variabel kinerja manajerial 

berupa: perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 

pemilihan staf, negosiasi, perwakilan. 

Variabel motivasi manajer merupakan 

variabel mediasi yang diukur dengan jenis 

skala pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5-poin skala Likert. Variabel motivasi 

manajer diukur dengan sepuluh butir 

pertanyaan [9]. 

 

Reabilitas dan Validitas Variabel 

Butir pertanyaan yang mewakili variabel-

variabel pada penelitan ini dinyatakan sangat 

reliabel berdasarkan nilai dari Conbarch 

Alpha. 

 

 

Tabel 1. Analisis Reabilitas Variabel 

 

 Item Cronbarch 

Alpha 

N 

1 Akuntansi 

pertanggungjawaban 

0,755 24 

2 Motivasi manajer 0,755 10 

3 Kinerja manajerial 0,733 8 

 

Butir pertanyaan dikatakan valid jika rhitung > 

rtabel, dengan jumlah n=50 responden maka 

diperoleh degree of freedom (df)=48 dan 

rtabel= 0,279 pada alpha=0,05. Sehingga butir 

pertanyaan dikatakan valid jika rhitung > 0,279. 

Pada penelitian ini, semua butir pertanyaan 

yang mewakili variabel akuntansi 

pertanggungjawaban, variabel motivasi 

manajer, dan variabel kinerja manajerial 

dinyatakan valid dengan nilai dari rhitung > 

0,279. 

 

Teknik penetapan jumlah sampel yang 

digunakan adalah cluster sampling atau 

sampling area. Penentuan perusahaan mana 

yang akan dijadikan sampel ditetapkan secara 

random, dan menentukan jumlah sampel yang 

digunakan pada masing-masing daerah 

tersebut dengan menggunakan teknik 

porposive random sampling.  

 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji dengan SPSS menunjukka nilai B 

0,260 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 

pada hipotesis 1 menjadi terdukung yang 

berarti terdapat pengaruh yang sigifikan 

antara variabel akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap variabel 

motivasi manajer pada sampel yang diteliti. 

Pengaruh variabel akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap variabel 

kinerja manajerial pada hipotesis 2 

menunjukkan nilai B 0,035 dan signifikansi 

0,014 < 0,05, ini membuktikan bahwa 

hipotesis 2 yang di ajukan oleh penulis 

terdukung. Pengaruh variabel mediasi 

motivasi manajer dianalisis menggunakan 

tiga tahap analisis yang terdiri dari analisis 

regresi bertingkat, analisis jalur, dan uji sobel. 

Peneliti harus melihat terlebih dahulu apakah 

variabel motivasi manajer memiliki pengaruh 

terhadap variabel kinerja manajerial dan hasil 

uji menunjukkan nilai B 0,266 dan 

signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 

pengaruh dan hipotesis 3 dapat di lakukan. 

Analisis regresi bertingkat dilakukan dengan 

melakukan regresi sebanyak dua kali. 

Pertama, analisis regresi linear sederhana 

untuk melihat hubungan  antara variabel 

akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

variabel kinerja manajerial (pengaruh 

langsung). Kedua, analisis regresi linear 

berganda untuk mendeteksi pengaruh mediasi 

variabel motivasi manajer terhadap hubungan 
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variabel akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap variabel kinerja manajerial 

(pengaruh tidak langsung). Nilai dari 

unstandardized coefficients adalah nilai yang 

dipakai sebagai nilai jalur a, b, dan c‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Analisis Jalur 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

antara akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap motivasi manajer, serta akuntansi 

pertanggungjawaban dan motivasi manajer 

terhadap kinerja manajerial, maka diperoleh 

nilai jalur sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Analisis Jalur 

 

Jalur B SE Sig. 

AP        MM (a) 0,260 0,01

5 

0,000 

MM        KM 

(b) 

0,374 0,04

6 

0,000 

AP        KM (c‟) -

0,062 

0,01

8 

0,001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Analisis Jalur dan Nilai 

 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa 

akuntansi pertanggungjawaban dapat 

berpengaruh secara langsung dan dapat juga 

berpengaruh secara tidak langsung, yaitu dari 

akuntansi pertanggungjawaban  ke kinerja 

manajerial melalui motivasi manajer sebagai 

vaaribel yang memediasi. Besarnya pengaruh 

langsung adalah sebesar nilai B pada jalur c‟, 

sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung 

adalah dengan mengalikan nilai B pada jalur 

a dan b. Pengaruh tidak langsung tersebut 

disebut juga dengan pengaruh mediasi atau 

antara, yang dapat kita lihat signifikan atau 

tidaknya berdasarkan uji sobel. Uji sobel 

dilakukan dengan menghitung berapa nilai 

tstatistik dari nilai mediasi, kemudian 

membandingkannya dengan nilai ttabel. 

 

Pengaruh tidak langsung 

= Jalur a x Jalur b 

= 0,260 x 0,374 = 0,09724  (1) 

 

 

Signifikan atau tidaknya nilai ini dapat diuji 

dengan: uji sobel sebagai berikut: 

 

 

     √                       

Sab = √ (0,374)
2
(0,015)

2
 + (0,260)

2
(0,046)

2
 

+ (0,015)2(0,046)
2
 

Sab= 0,0132 

Berdasarkan hasil Sab ini, kita dapat 

menghitung nilai tstatistik pengaruh mediasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

t =  ab/Sab 

t   0,09724 / 0,01322= 7,355 

Variabel Independen 

(X) 

(Akuntansi 

pertanggungjawaban) 

 

 

Variabel Dependen (Y) 

(Kinerja manajerial) 

 

 

Variabel Mediasi (M) 

(Motivasi manajer) 

 

 
a 

b 

C

‟ 

Variabel Independen 

(X) 

(Akuntansi 

pertanggungjawaban) 

 

 

Variabel Dependen (Y) 

(Kinerja manajerial) 

 

 

Variabel Mediasi (M) 

(Motivasi manajer) 

 

 

0,260 0,374 

-0,062 

(2) 

(3) 
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Nilai thitung sebesar 7,355 lebih besar dari pada 

ttabel sebesar 1,96, bahwa dapat disimpulkan 

bahwa koefisien mediasi 0,09724 signifikan 

memiliki pengaruh mediasi dan hipotesis 3 

terdukung. 

 

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap variabel motivasi manajer. Manajer 

perlu memiliki motivasi yang kuat dalam 

menjalankan kewajibannya agar 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

dapat ditemukan pelakunya dan melihat 

motif serta alasan kenapa penyimpangan 

tersebut dapat terjadi, tentunya peran 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

yang baik sangat mempengaruhi. Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

variabel kinerja manajer. Akuntansi 

pertanggungjawaban memungkinkan 

perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas 

usahanya, mengetahui unit yang bertanggung 

jawab atas aktivitas tersebut serta 

menentukan unit usaha mana yang tidak 

berjalan secara efisien. Akuntansi 

Pertanggungjawaban secara langsung 

mempengaruhi kinerja manajerial, 

keberhasilan seorang manajer suatu 

perusahaan akan dilihat dari hasil kinerja 

manajerialnya. Kinerja manajerial 

merupakan hasil dari proses aktivitas manajer 

yang efektif mulai dari awal proses 

pembuatan laporan pertanggungjawaban 

hingga ke tahap pengawasan yang dilakukan 

oleh seorang manajer perusahaan. Kinerja 

manajerial menggambarkan seberapa jauh 

manajer melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban 

juga akan menentukan tingkat keberhasilan 

seorang manajer dalam memimpin 

perusahaannya dimasa yang akan datang. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap variabel kinerja manajer dengan 

motivasi sebagai variabel mediasi. Bentuk 

motivasi yang tepat dapat menghasilkan 

kepuasan kerja bagi manajer yang nantinya 

dapat mendorong kinerja yang baik. 

Pengaruh variabel akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja 

manajerial memiliki nilai yang lebih besar. 

Nilai pengaruh yang lebih besar tersebut 

mencerminkan bahwa penilaian akuntansi 

pertanggungjawaban yang dilakukan mampu 

memotivasi karyawannya untuk terlibat 

dalam peningkatan kinerja manajerial.  

   

Keterbatasan dan Saran 
Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan 
manufaktur yang bergerak dalam industri 
elektronik dan optik. Responden pada 
penelitian ini sebagian besar adalah manajer 
yang memungkinkan pengisian kuesioner 
bersifat tidak objektif. Penelitian ini hanya 
menggunakan metode kuesioner tanpa 
melakukan wawancara dan terlibat secara 
langsung dalam aktivitas instansi, sehingga 
kesimpulan yang di kemukakan hanya 
berdasarkan data yang terkumpul melalui 
instrument secara tertulis. 
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Abstrak –  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moderasi corporate social 

responsibility (CSR) terhadap hubungan tax avoidance kinerja perusahaan, selain itu untuk 

menguji pengaruh CSR dan tax avoidance terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010 

sampai 2013. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling serta data 

yang digunakan adalah data panel. Regresi yang digunakan adalah ordinary least square 

(OLS) dengan pendekatan model fix effect dan random effect. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa moderasi CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan tax avoidance dan 

kinerja perusahaan, akan tetapi CSR dan tax avoidance secara signifikan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan menggunakan proksi return on asset (ROA) dan return 

on equity (ROE). 

 

KataKunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,Penghindaran Pajak, Kinerja Perusahaan. 

 

 

Abstract -This study aims to analyze the effect of moderating corporate social responsibility 

against tax avoidance relationship and corporate performance, and also to examine the effect 

of corporate social responsibility and tax avoidance on the corporate performance. The 

sample used were non-financial companies listed on indonesia stock exchange in 2010 to 

2013. The data collection method using purposive sampling method and data used are panel 

data. Regression used is ordinary least squares regression (OLS) with fix effect model and 

random effect model approach. The result showed that the moderation of corporate social 

responsibility does not significantly influence the relationship of tax avoidance and corporate 

performance, but corporate social responsibility and tax avoidance significantly influence 

corporate performance. The corporate performance using proxy return on asset (ROA) and 

return on equity (ROE). 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Tax Avoidance, Corporate Performance. 
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1.PENDAHULUAN 

 

Corporate social responsibility (CSR) 

merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi organisasi terhadap kelompok 

khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan [1]. 

Selanjutnya penulis menggunakan istilah 

CSR untuk menyebut corporate social 

responsibility. Contoh kegiatan CSR yang 

dilakukan perusahaan seperti: bantuan 

bencana alam, perbaikan sarana umum, 

beasiswa pendidikan dan sebagainya. CSR 

merupakan biaya yang mengurangi laba 

perusahaan, selain CSR yang menjadi beban 

bagi perusahaan yaitu pajak.  

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat [2].Dari 

perspektif perusahaan pajak merupakan 

beban, sehingga timbul upaya untuk 

meminimalkan beban pajak tersebut. 

Tujuannya agar laba perusahaan meningkat, 

dengan adanya peningkatan laba maka 

kinerja perusahaan tersebut baik. Salah satu 

cara yang dilakukan perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajak tersebut dengan 

tax avoidance. 

Tax avoidance merupakan upaya wajib 

pajak untuk meminimalkan beban pajak atau 

upaya-upaya yang masih dalam kerangka 

ketentuan perundang-undangan perpajakan 

untuk memperkecil jumlah pajak yang 

terhutang [3].Tax avoidance dapat dilihat 

dengan dua perspektif yang berdeda. 

Pertama, dilihat dari perspektif tradisional 

tax avoidance merupakan kegiatan 

mentransfer kesejahteraan dari negara 

kepemegang saham [4].Tujuan melakukan 

tax avoidance untuk menambah laba 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

meningkat. Kedua, dilihat dari perspektif 

agency theory tax avoidance dijadikan 

manajemen untuk menutupi tindakan 

oportunistik yaitu berupa manipulasi laba 

atau penempatan sumber daya yang tidak 

sesuai, sehingga transparansi perusahaan 

berkurang yang berakibat negatif terhadap 

kinerja perusahaan [4].Penelitian empiris 

terdahulu terkait pengaruh CSR terhadap 

kinerja perusahaan mempunyai hasil yang 

positif, seperti yang dilakukan oleh [6] 

dalam konteks perusahaan di China dan 

[5]dalam konteks perusahaan di Taiwan 

yang diperkuat oleh penelitian [7]dalam 

konteks perusahaan di Indonesia. Pengaruh 

positif tersebut jika dilihat dari perspektif 

signalling theory perusahaan memberikan 

signal kepada investor dengan 

pengungkapan kegiatan CSR. 

Pengungkapan kegiatan CSR bertujuan 

untuk mengurangi asimetri informasi antara 

pihak manjemen dan pihak eksternal 

perusahaan dalam konteks ini adalah 

investor, sehingga investor merespon positif 

hal tersebut dan kinerja perusahaan 

meningkat.  

Penelitian yang menemukan CSR tidak 

signifikan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dilakukan oleh[8]dalam konteks 

perusahaan di Italia dimana penelitian 

tersebut diperkuat dengan penelitian  [9] dan 

[10] yang dilakukan di Indonesia. Pengaruh 

tidak signifikan tersebut disebabkan investor 

menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan CSR lebih besar 

dibandingkan manfaat yang akan diperoleh 

sehingga akan membebani keuangan 

perusahaan. 

Penelitian terkait pengaruh tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan 

sebelumnya memiliki hasil yang kontradiktif 

(positif dan negatif). Hasil penelitian yang 

menemukan pengaruh positif antara tax 

avoidance terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh [11],[12],[13]. Pengaruh 

positif tersebut dilakukan oleh manajemen 

dalam rangka mengurangi beban pajak 

perusahaan sehingga meningkatkan laba 
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perusahaan yang berdampak kinerja 

perusahaan meningkat. Sedangkan 

penelitian yang menemukan pengaruh 

negatif dilakukan oleh [14]serta [15]. 

Pengaruh negatif diasumsikan bahwa 

manajemen melakukan tax avoidance guna 

menutupi tindakan oportunistik yang 

dilakukannya sehingga menurunkan kinerja 

perusahaan jika dilihat dari perspektif 

agency theory.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

[6], [5], serta [7] yang menguji pengaruh 

CSR terhadap kinerja perusahaan 

mempunyai hasil positif. Sedangkan 

penelitian yang memperoleh hasil tidak 

signifikan pengaruh CSR terhadap kinerja 

perusahaan dilakukan oleh [8], [9], dan [10]. 

Hasil penelitian diatas menguji pengaruh 

CSR terhadap kinerja perusahaan 

menunjukkan arah yang belum sama (positif 

dan tidak signifikan).  

Adapun penelitian yang menguji pengaruh 

tax avoidance terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh [11],[12],dan [13]dimana 

hasil penelitian memiliki arah positif. 

Sedangkan penelitian yang menunjukkan 

arah negatif dilakukan oleh [14]serta [15]. 

Hasil penelitian diatas mengenai pengaruh 

tax avoidance terhadap kinerja perusahaan 

masih kontradiktif (positif dan negatif). 

Berdasarkan penelitian diatas dan 

sepengetahuan penulis belum ada peneliti 

yang menggunakan CSR sebagai variabel 

moderasi pada hubungan tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Jadi gap riset 

penelitian ini adalah CSR sebagai variabel 

moderasi pada hubungan tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

Pertama, bagaimana pengaruh corporate 

social responsibility terhadap kinerja 

perusahaan. Kedua, pengaruh tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, 

pengaruh moderasi corporate social 

responsibility terhadap hubungan tax 

avoidance dan kinerja perusahaan pada 

perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

2.LANDASAN TEORI 

 

2.1.Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility merupakan 

komitmen bisnis untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi 

dari sumber daya perusahaan [16]. Peraturan 

di Indonesia mengenai CSR diatur dalam 

[17] tentang perseroan terbatas. Undang-

undang tersebut mengatur tentang perseroan 

terbatas dalam melakukan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, yang kemudian 

dipertegas oleh pemerintah dengan 

dikeluarkannya [18]. 

 

2.2.Tax Avoidance 

Pajak merupakan beban bagi perusahaan 

sehingga timbul upaya untuk 

meminimalkannya [19], salah satu cara untuk 

meminimalkan beban pajak yaitu dengan 

melakukan tax avoidance. Tax avoidance 

memiliki pengaruh positif dan negatif 

terhadap kinerja perusahaan dilihat dari dua 

perspektif. Perspektif tradisional tax 

avoidance merupakan usaha memindahkan 

kesejahteraan dari negara kepemegang saham 

sehingga akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan [4]. Tax avoidance dari 

perspektif agency theory dijadikan peluang 

bagi manajemen untuk menutupi tindakan 

oportunistik berupa manipulasi laba untuk 

tujuan pribadi manajemen atau penempatan 

sumber daya yang tidak sesuai sehingga 

transparansi perusahaan berkurang yang 

berakibat negatif terhadap kinerja perusahaan  

[4].  

 

Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh CSR Terhadap 

KinerjaPerusahaan  

Penelitian terdahulu terkait pengaruh CSR 

terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil 
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yang bervariasi (positif dan tidak 

signifikan). Penelitian yang menemukan 

pengaruh positif CSR terhadap kinerja 

perusahaan dilakukan oleh [6] dalam 

konteks perusahaan di China, dan [5] dalam 

konteks perusahaan di Taiwan serta [7] 

dalam konteks perusahaan di Indonesia. 

Pengaruh positif tersebut jika dilihat dari 

perspektif signalling theory bahwa 

perusahaan memberikan signal kepada 

investor dengan kegiatan CSR. Kegiatan 

CSR tersebut untuk mengurangi asimetri 

informasi antara pihak manjemen dan pihak 

eksternal perusahaan dalam konteks ini 

adalah investor. Dengan berkurangnya 

asimetri informasi, maka investor merespon 

positif kegiatan CSR tersebut sehingga 

kinerja perusahaan meningkat.  

[8] menguji pengaruh CSR terhadap kinerja 

perusahaan. Hasilnya tidak signifikan dalam 

konteks perusahaan di Italia. Penelitian 

tersebut diperkuat oleh penelitian [9] dan 

[10]dalam konteks penelitian di Indonesia. 

Tidak ditemukan pengaruh CSR terhadap 

kinerja perusahaan penulis berargumen 

bahwa kegiatan CSR hanya menambah 

biaya perusahaan. Manfaat yang diperoleh 

untuk melakukan kegiatan CSR lebih sedikit 

dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan.  

Berdasarkan penelitian diatas yang 

dilakukan oleh [6], [5], [7]yang menguji 

pengaruh kegiatan CSR terhadap kinerja 

perusahaan yang memperoleh hasil positif. 

Penulis berargumen bahwa perusahaan 

memberikan sinyal kepada investor dengan 

kegiatan CSR untuk mengurangi asimetri 

informasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H1 : corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

 

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Penelitian terdahulu terkait pengaruh tax 

avoidance terhadap kinerja perusahaan yang 

dilakukan memiliki hasil yang kontradiktif 

(positif dan negatif). Hasil penelitian yang 

menemukan pengaruh positif antara tax 

avoidance terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh [11], [12], [13]. Pengaruh 

positif tersebut bahwa manajemen 

melakukan tax avoidance dalam rangka 

mengurangi beban pajak perusahaan 

sehingga meningkatkan laba perusahaan 

yang akan berdampak kinerja perusahaan 

meningkat jika dilihat dari perspektif 

tradisional[4].Adapun penelitian yang 

menemukan pengaruh negatif tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh 

[14] serta [15]. Pengaruh negatif tersebut 

jika dilihat dari perspektif agency theory 

bahwa manajemen melakukan tax avoidance 

guna menutupi tindakan oportunistik 

sehingga menurunkan kinerja perusahaan. 

Keuntungan yang diperoleh dengan 

melakukan tax avoidance lebih kecil 

dibandingkan denda yang didapat jika 

diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) sehingga menambah biaya 

perusahaan[4]. 

Berdasarkan penelitian diatas yang 

dilakukan oleh [11], [12], serta [13]yang 

menguji pengaruh tax avoidance terhadap 

kinerja perusahaan memperoleh hasil 

positif, penulis berargumen bahwa manajer 

melakukan tax avoidance bertujuan untuk 

mengurangi beban pajak perusahaan dan 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H2 : tax avoidance berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan 

 

 

 

Pengaruh Moderasi CSR Terhadap 

Hubungan Tax Avoidance dan Kinerja 

Perusahaan  

Penelitian yang dilakukan [6], [5], [7]belum 

ada yang menggunakan secara bersama-sama 

variabel CSR untuk memoderasi hubungan 
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tax avoidance dengan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan CSR 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Maksudnya semakin sering 

perusahaan melakukan CSR maka kinerja 

perusahaan semakin bagus.Penelitian terkait 

pengaruh CSR terhadap agresifitas pajak 

yang dilakukan oleh [20] menemukan bahwa 

perusahaan yang melakukan pengungkapan 

CSR cenderung agresifitas pajaknya lebih 

rendah dibandingkan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan CSR.Penelitian yang 

dilakukan oleh [21]terkait tax avoidance dan 

CSR memperoleh hasil bahwa perusahaan 

yang melakukan irresponsible CSR sebanyak 

empat kali atau lebih terbukti lebih agresif 

dalam melakukan tax avoidance dalam 

konteks perusahaan di Amerika. 

Irresponsible CSR dipergunakan untuk 

menutupi kegiatan penyembunyian pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga 

perhatian stakeholder terhadap perusahaan 

hanya kegiatan CSR yang dilakukannya 

saja.Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh [20] serta [21] tersebut penulis 

berargumen bahwa pertama semakin banyak 

perusahaan melakukan kegiatan CSR akan 

memperlemah hubungan tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan karena semakin 

sering perusahaan melakukan kegiatan CSR 

maka agresifitas pajaknya menjadi lebih 

rendah. Kedua semakin banyak perusahaan 

melakukan CSR akan memperkuat hubungan 

tax avoidance terhadap kinerja perusahaan, 

sehingga hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3 : pengaruh positif tax avoidance terhadap 

kinerja perusahaan akan diperkuat 

(diperlemah) oleh corporate social 

responsibility 

 

Metode Penelitian 

Model penelitian 1 digunakan untuk menguji 

pengaruh corporate social responsibilty 

terhadap kinerja perusahaan. 

Model 1 (Hipotesis 1)  

KP = β0 + β1 CSR + β2 LEV + β3 CAPINT + 

β4 DUM_PROF + ε 

Model penelitian 2 digunakan untuk menguji 

pengaruh tax avoidance terhadap kinerja 

perusahaan. 

Model 2 (Hipotesis 2) 

KP = β0 + β1 TA + β2 CAPINT + β3 

DUM_PROF + ε 

Model penelitian 3 digunakan untuk menguji 

pengaruh moderasi corporate social 

responsibilty terhadap hubungan tax 

avoidance dan kinerja perusahaan. 

Model 3 (Hipotesis 3) 

KP = β0 + β1 TA*CSR + β2 TA + β3 CSR + 

β4 LEV + β5 CAPINT + ε 

 

 

Operational Variabel 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

kinerja perusahaanyang diukur  

menggunakan ROA dan ROE. Alat ukur 

tersebut dipakai pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh [9]. 

Variabel independen pada penelitian ini 

adalah tax avoidance dan   corporate social 

responsibilty. Tax avoidance diukur 

menggunakan cash effective tax rate (CETR) 

penggunakan alat ukur tersebut sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh [21]. Variabel CSR dijelaskan 

pada variabel moderasi. 

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah 

corporate social responsibilty. Pengungkapan 

CSR diperoleh dari annual report yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Daftar yang 

dipakai untuk mengukur pengungkapan 

sosial menggunakan score checklist yang 

dipakai pada penelitian [7]yang diadopsi dari 

global reporting initiative (GRI). Terdapat 6 

aspek dalam pengungkapan tersebut 

meliputi: aspek ekonomi, aspek lingkungan, 

aspek tenaga kerja, aspek hak asasi manusia, 

aspek masyarakat, dan aspek produk. Setiap 

item dalam aspek tersebut diukur 

menggunakan variabel dummy yaitu: score 1 

jika item dalam daftar pertanyaan 

diungkapkan oleh perusahaan dan score 0 
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jika item dalam daftar pertanyaan tidak 

diungkapkan oleh perusahaan. 

1) ROA = laba setelah pajak / total aset

2) ROE = laba setelah pajak / total ekuitas

CSR
Corporate social 

responsibility +

score checklist tingkat pengungkapan CSR sesuai 

penelitian Dahlia dan Siregar (2008)

CETR = CTP / PBTI 

CETR: cash effective tax rate 

CTP: cash tax paid 

PBTI: pre book tax income

LEV Leverage ± Long term debt / total aset

CAPINT Capital intensity ± PPE / total aset

DUM_PROF
Dummy profile ±

Diberi nilai 1, jika industri high profile dan 0 jika 

industri low profile

β0 Intersep

Ε Error term

Tabel 1 Pengukuran Variabel yang Digunakan

KP
Kinerja 

perusahaan ±

TA Tax avoidance

+

   

Data dan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan non keuangan yang listing 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-

2013. Total sampel yang diperoleh sebanyak 

97 perusahaan setiap tahunnya dikali 4 tahun 

sehingga jumlah observasinya sebanyak 388. 

Hasil tersebut diperoleh dari perusahaan yang 

listing selama periode pengamatan sebanyak 

507 perusahaan dikurangi kriteria sebagai 

berikut: perusahaan yang bergerak dalam 

industri keungan dan lembaga keuangan 

sebanyak 87 perusahaan, perusahaan yang 

melakukan corporate action dan initial public 

offering sebanyak 105 perusahaan, 

perusahaan yang laporan keuangan dan 

tahunannya tidak lengkap sebanyak 72 

perusahaan, perusahaan yang pretax 

incomenya negatif sebanyak 81 perusahaan, 

perusahaan yang menggunakan mata uang 

selain rupiah sebanyak 42 perusahaan, 

perusahaan yang pencatatan laporan 

keuangannya selain 1 Januari-31 Desember 

sebanyak 2 perusahaan, perusahaan yang 

tidak mengungkapkan CSR dalam laporan 

keuangannya sebanyak 21 perusahaan. 

 

 

3.HASILDANPEMBAHASAN 

 

Pengaruh CSR Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Pengujian pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen menggunakan 

program Eviews 6 dan hasil pengujian 

disajikan dalam tabel 2. Berdasarkan hasil 

uji hausmann test regresi yang digunakan 

adalah fix effect model. Dari hasil pengujian 

multikolinearitas nilai VIF lebih kecil dari 

10 sehingga disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel 

independen. Sedangkan hasil uji white 

heterokedastisitas nilai varians residual 

lebih besar dari 0,05 ini berarti residual 

bersifat homokedastisitas. Nilai p-value 

yang disajikan setelah dibagi dua, karena 

hipotesis yang diajukan satu sisi atau one-

tailed. Sedangkan p-value yang diperoleh 

dari eviews maupun SPSS adalah dua sisi 

atau two-tailed. 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 2 

hipotesis pertama bahwa CSR berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan. Dari 

hasil tersebut H1 tidak dapat diterima. 

Dalam penelitian ini penulis menemukan 

pengaruh negatif antara CSR terhadap 

kinerja perusahaan baik diukur 

menggunakan ROA maupun ROE. Pengaruh 

negatif tersebut penulis berargumen bahwa 

perusahaan menerapkan CSR hanya sekedar 

compliance terhadap peraturan pemerintah, 

sehingga perusahaan tidak memperoleh 

benefit dari penerapan CSR tersebut. Selain 

itu beban atau biaya yang dikeluarkan lebih 

besar dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh sehingga kinerja perusahaan 

menurun. Hasil ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh [7]. 

Dalam penelitiannya [7] menemukan 

pengaruh positif CSR terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur mengunakan 

ROE.Variabel kontrol leverage berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA, ini 

berarti bahwa semakin tinggi leverage maka 
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akan menurunkan kinerja perusahaan. Selain 

itu capital intensity juga berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROE, hal tersebut 

berarti semakin rendah capital intensity 

maka kinerja perusahaan semakin menurun. 

Sedangkan dummy profile tidak dapat 

diinterpretasikan karena pengujian 

menggunakan fix effect model. 

Variable Independen Ekspektasi Tanda Koefisien p-value VIF Koefisien p-value VIF

CSR    (H1)     + -0,0894 **0.0119 1,0600 -0,1454 **0.0131 1,0600

LEV ± -0,1065 ***0.0094 1,2178 -0,0532 0,2378 1,2178

CAPINT ± -0,0426 *0.0807 1,3262 -0,0926 **0.0329 1,3262

DUM_PROF ± -            -            -            -            -            -            

Constanta 0,1470 ***0.0000 -            0,2446 ***0.0000 -            

0,8067 0,7988

0,7403 0,7297

12,1414 11,5503

***0.0000 ***0.0000

Fixed Fixed

Tabel 2 Hasil Regresi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Perusahaan

KP = β0 + β1 CSR + β2 LEV + β3 CAPINT + β4 

DUM_PROF + ε

Variabel Dependen

ROA ROE

R-squared

Hasil Uji Hausmann Test

***Signifikan pada level 1%. **Signifikan pada Level 5%. *Signifikan pada level 10%

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil uji regresi model 1  Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan metode fix effect 

setelah dilakukan uji Hausmann.  Variabel dependen meliputi ROA dan ROE, sedangkan variabel independennya yaitu CSR, LEV, 

CAPINT, DUM_PROF. Penjelasan dari variabel tersebut adalah ROA=Net Income/Total Asset, ROE=Net Income/Total Equity, 

CSR=pengungkapan CSR memakai dummy variabel 1 jika item diungkapkan dan 0 tidak diungkapkan, LEV=Long Term Debt/Total 

Asset, CAPINT=PPE/Total Asset, D_Prof=merupakan dummy profile 1 jika industri high profile 0 industri low profile.

Adjusted R-squared

F-statistic

Prob(F-statistic)

Sumber: data diolah menggunakan eviews 6 

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Pengujian pengaruh tax avoidance terhadap 

kinerja perusahaan disajikan dalam tabel 3. 

Berdasarkan hasil uji hausmann test dan LM 

test regresi yang digunakan adalah random 

effect model. Dari hasil pengujian 

multikolinearitas nilai VIF lebih kecil dari 

10 sehingga disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel 

independen. Sedangkan hasil uji white 

heterokedastisitas nilai varians residual 

lebih besar dari 0,05 ini berarti residual 

bersifat homokedastisitas. 

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis kedua 

bahwa tax avoidance berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Dari hasil 

tersebut H2 tidak dapat diterima. Dalam 

penelitian ini penulis menemukan pengaruh 

negatif antara tax avoidance terhadap 

kinerja perusahaan baik diukur 

menggunakan ROA maupun ROE. Pengaruh 

negatif tersebut penulis berargumen bahwa 

manajemen perusahaan melakukan tax 

avoidance guna menutupi tindakan 

oportunistik berupa manipulasi laba dan 

penempatan sumber daya yang tidak sesuai, 

sehingga menurunkan transparansi 

perusahaan yang berakibat menurunkan 

kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan beberapa penelitian 

terdahulu seperti yang dilakukan oleh 

[14]serta [15]bahwa tax avoidance 

berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Variabel kontrol capital intensity 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROE ini berarti semakin rendah capital 

intensity maka akan menurunkan kinerja 

perusahaan, akan tetapi terhadap ROA 

capital intensity tidak berpengaruh. Selain 

itu dummy profile berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur 

menggunakan ROA maupun ROE ini berarti 

bahwa semakin besar biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan high profile 

maupun low profile akan menurunkan 

kinerja perusahaan.
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Variable Independen Ekspektasi Tanda Koefisien p-value VIF Koefisien p-value VIF

TA    (H2)     + -0,3152 ***0.0000 1,0517 -0,5246 ***0.0000 1,0517

CAPINT ± -0,0254 0,1135 1,1254 -0,0610 **0.0364 1,1254

DUM_PROF ± -0,0260 **0.0305 1,1800 -0,0506 **0.0116 1,1800

C 0,1926 ***0.0000 -            0,3386 ***0.0000 -            

0,2338 0,2486

0,0719 0,0874

0,2278 0,2427

39,0630 42,3476

***0.0000 ***0.0000

Random Random

Prob(F-statistic)

Hasil Uji Hausmann Test & LM Test

***Signifikan pada level 1%. **Signifikan pada Level 5%. *Signifikan pada level 10%

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil uji regresi model 2 Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan metode 

random effect setelah dilakukan uji Hausmann dan LM test.  Variabel dependen meliputi ROA dan ROE, sedangkan variabel 

independennya yaitu TA, CAPINT, DUM_PROF. Penjelasan dari variabel tersebut adalah ROA=Net Income/Total Asset, ROE=Net 

Income/Total Equity, TA=Cash Tax Paid/PBTI, CAPINT=PPE/Total Asset, D_Prof=merupakan dummy profile 1 jika industri high 

profile 0 industri low profile.

R-squared Unweighted

Adjusted R-squared

F-statistic

Tabel 3 Hasil Regresi Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kinerja Perusahaan

KP = β0 + β1 TA + β2 CAPINT + β3 DUM_PROF 

+ ε

Variabel Dependen

ROA ROE

R-squared Weighted

Sumber: data diolah menggunakan eviews 6 

 

Pengaruh Moderasi terhadap Hubungan 

Tax Avoidance dan Kinerja Perusahaan 

Pengujian hipotesis pengaruh moderasi CSR 

terhadap hubungan tax avoidance dan 

kinerja perusahaan disajikan dalam tabel 4. 

Berdasarkan hasil uji hausmann test regresi 

yang digunakan adalah fix effect model. 

Dari hasil pengujian multikolinearitas nilai 

VIF lebih besar dari 10. Untuk mengatasi 

hal tersebut dilakukan transformasi 

kebentuk logaritma natural sehingga nilai 

VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji white 

heterokedastisitas nilai varians residual 

lebih besar dari 0,05 ini berarti residual 

bersifat homokedastisitas.

Variable Independen Ekspektasi Tanda Koefisien p-value VIF Koefisien p-value VIF

TA*CSR    (H3)     + -0,0123 *0.0974 8,1780 -0,0238 *0.0630 8,1780

TA ± -0,2576 ***0.0000 2,7944 -0,4233 ***0.0000 2,7944

CSR + -0,0027 0,4795 6,4710 0,0136 0,4357 6,4710

LEV ± -0,0778 **0.0225 1,2230 -0,0043 0,4731 1,2230

CAPINT ± -0,0401 *0.0615 1,2836 -0,0883 **0.0192 1,2836

C 0,1458 ***0.0027 -            0,2272 ***0.0039 -            

0,8594 0,8567

0,8097 0,8062

17,3044 16,9349

***0.0000 ***0.0000

Fixed Fixed

Tabel 4 Hasil Regresi Pengaruh Moderasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Hubungan Tax Avoidance 

dan Kinerja Perusahaan

KP = β0 + β1 TA*CSR + β2 TA + β3 CSR + β4 LEV 

+ β5 CAPINT + ε 

Variabel Dependen

ROA ROE

R-squared

Hasil Uji Hausmann Test

***Signifikan pada level 1%. **Signifikan pada Level 5%. *Signifikan pada level 10%

Keterangan: Tabel ini merupakan hasil uji regresi model 3  Pengaruh Moderasi CSR Terhadap Hubungan Tax Avoidance dan Kinerja 

Perusahaan. Dengan metode fix effect setelah dilakukan uji Hausmann.  Variabel dependen meliputi ROA dan ROE, sedangkan 

variabel independennya yaitu TA*CSR, TA, CSR, LEV, CAPINT. Penjelasan dari variabel tersebut adalah ROA=Net Income/Total 

Asset, ROE=Net Income/Total Equity, TA*CSR=interaksi variabel TA dengan CSR, TA=Cash Tax Paid/PBTI, CSR=pengungkapan CSR 

memakai dummy variabel 1 jika item diungkapkan dan 0 tidak diungkapkan, LEV=Long Term Debt/Total Asset, CAPINT=PPE/Total 

Asset

Adjusted R-squared

F-statistic

Prob(F-statistic)

Sumber: data diolah menggunakan eviews 6 

Berdasarkan hasil uji regresi bahwa 

pengaruh positif tax avoidance terhadap 

kinerja perusahaan akan diperkuat 

(diperlemah) oleh CSR. Dari hasil tersebut 

H3 tidak dapat diterima. Dalam penelitian 

ini penulis menemukan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan CSR dalam 

memoderasi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Tidak adanya 

pengaruh tersebut penulis berargumen 

bahwa kegiatan CSR merupakan kegiatan 

wajib yang harus dilakukan oleh 

perusahaan, meskipun perusahaan tidak 

memperoleh benefit dari pelaksanaan 

kegiatan CSR tersebut. Hal ini sesuai 

dengan peraturan pemerintah dalam [17] 

dan [18], bahwa perusahaan yang kegiatan 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

112 

 

usahanya berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan kegiatan CSR.   

4.KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian 

ini dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut 

ini: Pertama, penelitian ini secara umum 

menemukan pengaruh negatif CSR terhadap 

kinerja perusahaan yang diukur 

menggunakan ROA dan ROE. Perusahaan 

menerapkan CSR hanya sekedar compliance 

terhadap peraturan pemerintah, sehingga 

penerapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan hanya menjadi beban yang 

menyebabkan turunnya kinerja perusahaan. 

Kedua, penelitian ini secara umum 

menemukan pengaruh negatif tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Manajemen 

melakukan tax avoidance guna menutupi 

tindakan oportunistik berupa manipulasi laba 

dan penempatan sumber daya yang tidak 

sesuai untuk tujuan pribadi yaitu 

memaksimumkan kompensasi yang akan 

diterimanya, sehingga tax avoidance akan 

mengurangi transparansi yang berakibat 

kinerja perusahaan menurun [4]. 

Ketiga, Penelitian ini secara umum tidak 

menemukan pengaruh yang signifikan CSR 

dalam memoderasi hubungan tax avoidance 

terhadap kinerja perusahaan. Karena CSR 

merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh 

pemerintah dan harus dilakukan oleh 

perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan 

CSR untuk menghindari sangsi yang akan 

diterima jika tidak melaksanakannya, 

meskipun kegiatan tersebut tidak 

memberikan benefit terhadap perusahaan.  

Adapun keterbatasan dari penelitian ini 

meliputi: Pertama, penelitian ini 

menggunakan data panel yang mengharuskan 

terpenuhinya setiap unsur penelitian selama 

waktu observasi. Akibat dari hal tersebut 

sampel yang diperoleh cukup sedikit dan 

kurang bisa mencerminkan keadaan yang riil, 

sehingga perlu dilakukan penambahan 

jumlah tahun observasi sehingga sampel 

yang diperoleh lebih banyak. Kedua, 

pengukuran variabel CSR yang digunakan 

kurang mencerminkan keadaan CSR di 

Indonesia. Sehingga perlu dilakukan kajian 

lebih lanjut tentang alat ukur yang tepat 

untuk pengungkapan CSR. 

Saran yang diberikan oleh penulis dan dapat 

digunakan oleh penelitian selanjutnya adalah 

Pertama, dapat menambahkan tahun 

observasi sehingga sampel yang diperoleh 

bisa lebih maksimal. Kedua, Penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan cara 

pengungkapan CSR yang berbeda, sehingga 

bisa terjadi keberagaman hasil penelitian. 
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Abstrak – Persaingan  bisnis di era globalisasi sangatlah ketat. Hal ini menuntut perusahaan 

untuk memiliki strategi pasar yang tepat, salah satunya ialah experiential marketing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh experiential marketing 

terhadap kepuasan pelanggan. Experiential marketing merupakan pendekatan pemasaran 

dengan cara menyentuh emosi pelanggan sebagai peluang untuk memberi pelayanan serta 

produk terbaik sehingga dapat memberikan citra yang baik dan kepuasan pelanggan melalui 

lima   

Variabel experiential marketing yaitu sense, feel, think, act dan relate. Penelitian ini 

dilakukan di Heritage Coffee Batam terhadap 114 responden yang merupakan pelanggan 

Heritage Coffee melalui metode accidental sampling. Metode analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis data deskriptif dan inferensial. Teknik analisis data yang 

digunakan ialah analisis regresi linier berganda setelah melalui uji asumsi klasik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kelima indikator variabel experiential marketing memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel think merupakan variabel paling dominan. 

Kata Kunci: Experiential marketing, pemasaran, kepuasan pelanggan 

 

Abstract – Business competition in the era of globalization is very tight. This competition 

requires companies to have an excellent marketing strategy, one of which is experiential 

marketing. This study aims to determine how much the influence of experiential marketing is 

to customer satisfaction. Experiential marketing is a marketing approach that taps customer 

emotions as an opportunity to provide services and products that allows the company to 

obtain good image and customer satisfaction through five variables: sense, feel, think, act and 

relate. This research was conducted at the Heritage Coffee Batam to 114 respondents that are 

customers of Heritage Coffee. The authors use descriptive and inferential data analysis, i.e. 

multiple linear regression analysis after the classical assumption tests. The study result 

showed that the five indicators of experiential marketing variable have signifincant influence 

simultaneously and partially to customer satisfaction. The study also showed that think 

indicator is the most dominant one. 

Keywords: Experiential marketing, marketing, customer satisfaction 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis di era globalisasi sangatlah 

ketat. Kondisi tersebut menuntut perusahaan 

untuk menciptakan produk yang beragam, 

berkualitas serta pelayanan dan fasilitas yang 

baik kepada pelanggan. Peran pelanggan 

untuk kelangsungan usaha sangatlah penting. 

Daya tarik untuk pelanggan tidak hanya 

dilihat dari produk yang dihasilkan tetapi 

yang paling penting adalah keberhasilan 

perusahaan dalam memasarkan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut sehingga 

menarik pelanggan yang setia. 

Dalam memasarkan produk yang ditawarkan 

kita tidak hanya melihat dari sisi pandang 

rasional saja, tetapi juga dari sisi emosional 

pelanggan. Perusahaan harus dapat 

menyentuh emosional pelanggan dan 

memberikan memorable experience yang 

positif terhadap perusahaan tersebut. Hal ini 

berpengaruh sangat baik bagi perusahaan 

karena pelanggan yang puas biasanya 

menceritakan pengalamannya menggunakan 

jasa suatu perusahaan kepada orang lain [1]. 

Experiential marketing merupakan cara atau 

pendekatan pemasaran sehingga seorang 

pemasar dapat menyentuh emosi pelanggan 

sebagai peluang untuk memberi pelayanan 

dan produk terbaik sehingga dapat 

memberikan citra yang baik dan kepuasan 

bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan antara kinerja yang ia 

rasakan/alami terhadap harapannya [2]. 

Banyak perusahaan yang masih belum 

menerapkan experiential marketing dalam 

memasarkan produk padahal penerapan 

Experiential Marketing dapat menjadi 

peluang pengusaha dalam memuasakan 

pelanggan secara keseluruhan yang berarti 

tidak hanya puas dengan produk dan jasa 

tetapi juga mendapat pengalaman yang tak 

terlupakan. Penerapan experiential marketing 

ini bertujuan memberikan nilai kepada 

pelanggan melalui pemberian pengalaman 

yang berkesan, tidak hanya dengan menjual 

produk. Dengan demikian akan timbul 

hubungan baik jangka panjang yang 

berpengaruh pada kepuasan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

1. Pemasaran (Marketing) 

Marketing atau pemasaran ialah kata yang 

sangat tidak asing di telinga kita, setiap orang 

pasti pernah melakukan atau terlibat dalam 

proses pemasaran. Proses pemasaran itu 

sendiri sebenarnya sangatlah sederhana yang 

dapat dilihat ketika proses pemasaran 

berlangsung, yaitu saat transaksi dilakukan 

oleh penjual dan pembeli. Pada dasarnya 

pemasaran adalah proses pertukaran antar 

penjual dan pembeli.  

Tujuan utama pemasaran ialah memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen secara 

memuaskan [3]. Pemasaran harus mampu 

memberikan nilai (value) yang lebih kepada 

konsumen dibandingkan dengan pesaingnya. 

Penilaian lebih kepada konsumen dapat 

dilakukan dengan strategi pemasaran yang 

dirumuskan berdasarkan bauran pemasaran 

(marketing mix), yaitu mencakup penentuan 

fitur produk, harga, komunikasi, distribusi, 

dan pelayanan yang akan memberikan 

konsumen suatu nilai lebih. 
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2. Proses Pemasaran 

Dalam melakukan pemasaran kita tidak bisa 

terlepas dari yang namanya tujuan dan hasil 

akhir dari apa yang kita pasarkan. Untuk 

mencapai tujuan dan mendapatkan hasil 

pemasaran yang baik, ada beberapa proses 

yang terjadi yaitu proses pemasaran yang 

mencakup dimana terjadinya proses sebelum 

adanya produk dan berlanjut terus selama 

pengembangan produk hingga sampai produk 

itu ada. Adapun tahapan proses pemasaran 

dimulai sejak tahap awal dimana pemasar 

harus paham tentang pasar dan juga harus 

paham apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

oleh pelanggan nantinya. Pada tahap kedua 

setelah mengetahui tentang pasar maka 

pemasar mulai merancang strategi pemasaran 

yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Tahap ketiga pemasar mulai membangun 

usaha yang terintegrasi yang dapat 

memberikan value yang baik. Pada tahap 

keempat pemasar harus dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan baik dari sisi 

produk, service, fasilitas, harga maupun yang 

lainnya. Pada tahap terakhir pemasar harus 

dapat menangkap nilai dari pelanggan dan 

mendapatkan keuntungan penjualan seperti 

laba dan ekuitas pelanggan. 

 

3. Experiential Marketing 

Experiential marketing adalah pendekatan 

pemasaran yang melibatkan emosi dan 

perasaan konsumen dengan menciptakan 

pengalaman-pengalaman positif yang tidak 

terlupakan sehingga konsumen 

mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk 

tertentu [4]. Dengan demikian, dapat 

diartikan bahwa experiential marketing 

merupakan cara atau pendekatan pemasaran 

dengan cara seorang pemasar berusaha 

menyentuh emosi pelanggan sebagai peluang 

untuk memberi pelayanan dan produk terbaik 

sehingga dapat memberikan citra yang baik 

dan kepuasan bagi pelanggan. Dalam 

penerapan strategi experiential marketing ini 

ada beberapa faktor untuk menciptakan 

pengalaman, yaitu: 

a. Sense Marketing 

Sense marketing merupakan salah satu cara 

untuk menyentuh emosi konsumen melalui 

pengalaman yang dapat diperoleh konsumen 

melalui panca indera (mata, telinga, lidah, 

kulit dan hidung) yang mereka miliki melalui 

produk dan jasa [4]. 

b. Feel Marketing 

Feel marketing ditujukan terhadap perasaan 

dan emosi dengan tujuan mempengaruhi 

pengalaman yang dimulai dari suasana hati 

yang lembut sampai dengan emosi yang kuat 

terhadap kesenangan dan kebanggaan.  

c. Think Marketing 

Think marketing bertujuan untuk 

mempengaruhi pelanggan agar terlibat dalam 

pemikiran yang kreatif dan menciptakan 

kesadaran melalui proses berfikir yang 

berdampak pada evaluasi ulang terhadap 

perusahaan, produk dan jasanya. 

d. Act 

Act marketing adalah suatu cara membentuk 

persepsi pelanggan terhadap produk dan jasa 

yang bersangkutan [5]. Act marketing 

didesain untuk menciptakan pengalaman 

konsumen hubungannya dengan physical 

body, lifestyle dan interaksi dengan orang 

lain. 

e. Relate 

Relate marketing digunakan untuk 

mempengaruhi pelanggan dan 
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menggabungkan seluruh aspek, sense, feel, 

think, dan act serta menitikberatkan pada 

penciptaan persepsi positif di mata pelanggan 

[4]. 

4. Kepuasan Pelanggan 

 

Kepuasan adalah sesuatu yang bersifat 

abstrak, sukar untuk diukur serta sangat 

subjektif sifatnya [6]. Selain pengertian 

tersebut, kepuasan dapat dikatakan sebagai 

tingkat perasaan atas kinerja dan hasil yang 

diharapkan. Dengan demikian, maka 

kepuasan dapat diartikan sebagai faktor dari 

kinerja dan harapan. Pelanggan akan 

membandingkan apakah kinerja yang 

dilakukan sesuai dengan hasil yang mereka 

inginkan.  

Pada dasarnya pelanggan adalah seseorang 

yang datang dan memiliki harapan-harapan 

tertentu terhadap apa yang akan mereka 

dapat. Maka dari itu kepuasan pelanggan 

merupakan tolak ukur sejauh mana kinerja 

yang diberikan oleh produk terhadap harapan 

pelanggan itu sendiri. Jika kinerja yang 

dihasilkan melebihi harapan para pelanggan 

maka pelanggan akan merasa sangat puas dan 

sebaliknya, apabila kinerja yang dihasilkan 

terhadap produk di bawah harapan maka 

pelanggan akan merasa tidak puas. 

Untuk mengetahui seberapa puas pelanggan 

tersebut, maka pemasar harus dapat 

mengukur kepuasan pelanggan. Sangatlah 

sulit mengukur kepuasan pelanggan itu 

sendiri, maka dari itu pemasar harus jeli 

dalam melihat kesempatan dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Untuk 

mengukur kepuasan itu sendiri dapat 

dilakukan dengan beberapa cara misalnya 

[6]: 

 

a. Direct report satisfaction 

Yaitu menanyakan tingkat kepuasan 

pelanggan atas pelayanan perusahaan baik 

secara keseluruhan maupun secara khusus, 

yang akan memperoleh jawaban mulai sangat 

tidak puas sampai dengan sangat puas. 

b. Derived dissatisfaction 

Yaitu dengan meminta partisipasi pelanggan 

untuk menilai kualitas pelayanan saat ini dan 

ditanyakan bagaimana seharusnya menurut 

mereka. 

c.   Problem analysis 

Menanyakan apa yang menjadi masalah 

pelanggan dalam mendapatkan pelayanan 

sekaligus meminta usulan mereka sebagai 

bahan koreksi di masa mendatang. 

d. Importance/performance rating 

Menanyakan para pelanggan mengenai 

tingkat kepentingan tiap pelayanan dan 

bagaimana perusahaan menyajikan tiap 

pelayanan tersebut. Dengan demikian para 

pemasar dapat memberikan pelayanan yang 

lebih terhadap pelanggan dan menjadi tolak 

ukur terhadap kepuasan pelanggan. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian bertipe eksplanatori ini, 

variabel experiential marketing dijabarkan 

melalui indikator sense, feel, think, act dan 

relate. Data dikumpulkan menggunakan 

kuisioner dan wawancara melalui teknik 

accidental sampling sehingga diperoleh 114 

responden selama bulan April 2015. Metode 

analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis data deskriptif 

dan inferensial, yaitu analisis regresi linier 

berganda setelah melalui uji asumsi klasik. 

Uji t dan uji F dilakukan untuk melihat 
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pengaruh parsial dan simultan. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh adalah: 

1. Hasil Analisis Data Deskriptif 

Indikator feel, think, act, dan relate 

memperoleh rata-rata skor Likert pada 

rentang cukup sedangkan sense memperoleh 

rata-rata nilai pada rentang kurang baik. Pada 

indikator sense, pernyataan “cita rasa produk 

di Heritage Coffee sesuai dengan selera” 

memperoleh skor Likert tertinggi. Pada 

indikator feel, nilai tertinggi terdapat pada 

pernyataan “penyajian produk yang diberikan 

Heritage Coffee cepat”. Indikator think 

memiliki nilai tertinggi untuk pernyataan 

“variasi produk di Heritage Coffee banyak”. 

Pada indikator act,  pernyataan “citra yang 

dimiliki Heritage Coffee sangat baik” 

memiliki nilai tertinggi. Indikator terakhir 

yaitu indikator relate memiliki nilai tertinggi 

untuk pernyataan “staf memberikan perhatian 

khusus kepada pelanggan dengan kesigapan 

menangani keluhan pelanggan”. Secara total, 

rata-rata penilaian responden untuk variabel 

experiential marketing terdapat pada rentang 

skala cukup yang berarti menurut penilaian 

pelanggan variabel experiential marketing 

yang diterapkan Heritage Coffee sudah cukup 

baik.  

Untuk variabel kepuasan pelanggan, nilai 

tertinggi diperoleh oleh pernyataan “makanan 

dan minuman yang diinginkan selalu 

tersedia”. Sedangkan rata-rata penilaian 

responden untuk variabel kepuasan 

pelanggan terdapat pada rentang skala cukup 

yang berarti tingkat kepuasan pelanggan 

Heritage Coffee cukup baik. 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Pada pengujian multikolinearitas diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1_SENSE .325 3.073 

X2_FEEL .347 2.886 

X3_THINK .797 1.255 

X4_ACT 

X5_RELATE 

.643 

.230 

1.556 

4.347 

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance X1 sebesar 0,325, X2 sebesar 0,347, 

X3 sebesar 0,797, X4 sebesar 0,643 dan X5 

0,230 yang berarti kelima indikator memiliki 

nilai lebih dari 0,10. Hasil pada nilai VIF 

menunjukkan X1 sebesar 3,073, X2 sebesar 

2,886, X3 sebesar 1,255,  X4 sebesar 1,556 

dan X5 sebesar 4,347 yang berarti kelima 

indikator memiliki nilai lebih kecil dari 10. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 

Selanjutnya, pada pengujian normalitas 

terdapat hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 1: Scatterplot Uji Normalitas 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

120 

 

Gambar di atas menunjukkan normal 

probability plot mengikuti garis diagonal 

pada grafik yang menunjukkan bahwa model 

berdistribusi normal.  

Selain itu juga uji normalitas data juga 

dilakukan melalui uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 114 

 
Std. 

Deviation 
1.62638796 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
.681 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.743 

a. Test distribution is Normal. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,743 atau 

lebih dari 5% (0,05), dengan demikian maka 

dapat dikatakan bahwa data berdistribusi 

normal. 

Selanjutnya, pada pengujian 

heterokedastisitas terdapat hasil sebagai 

berikut : 

Gambar 2: Grafik Uji Heterokedastisitas 

Pada gambar diatas, titik-titik pada grafik 

tersebut menyebar secara acak baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas atau dapat dikatakan 

penelitian ini terjadi homokedastisitas. 

3. Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian t diperoleh nilai t untuk 

variabel X1 sebesar 3,273 dengan nilai sig. 

0,001, X2 sebesar 5,430 dengan nilai sig. 

0,00, X3 sebesar 6,983 dengan nilai sig. 0,00, 

X4 sebesar 5,687 dengan nilai sig. 0,00 dan 

X5 sebesar 3,489 dengan nilai sig. 0,001. 

Karena nilai t yang terdapat pada kelima 

variabel lebih besar dari 1,98137 dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka kelima 

variabel dinyatakan berpengaruh signifikan 

secara parsial.  

Pada pengujian F terdapat hasil 163,945 > 

2,30 (Ftabel) dengan sig. 0,00 < 0,05 yang 

berarti variabel experiential marketing 

berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel kepuasan pelanggan.  

Nilai R sebesar 0,940 menunjukkan 

hubungan sangat kuat antara variabel 

experiential marketing terhadap variabel 

kepauasan pelanggan. Sedangkan nilai R 

square sebesar 0,884 yang berarti model 

mampu menjelaskan variabel kepuasan 

pelanggan sebesar 88,4% dan sisanya 

sebanyak 11,6% terdapat pada variabel-

variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

4. Persamaan Linier Berganda 

Penelitian ini menemukan bahwa kelima 

variabel yaitu variabel sense, feel, think, act 

dan relate memiliki koefisien regresi yang 

positif dengan persamaan regresi: 

Y = 2,704 + 0,308 X1 + 0,489 X2 + 0,546 X3 

+ 0,383 X4 + 0,444 X5 

………………………………(1) 
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Karena koefisien regresi terbesar ialah 

variabel think (X3) maka disimpulkan 

variabel think adalah variabel yang paling 

dominan. 

 

 

4.  KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 

a. Rata-rata penilaian pelanggan Heritage 

Coffee terhadap variabel experiential 

marketing tergolong cukup baik, yang 

berarti bahwa menurut pelanggan 

penerapan experiential marketing sudah 

cukup baik. Namun, pihak perusahaan 

tetap perlu meningkatkan penerapan 

experiential marketing, karena ada 

indikator sense yang masih belum 

memiliki nilai cukup baik.  

b. Pengaruh variabel experiential marketing 

terhadap kepuasan pelanggan adalah 

positif dan signifikan baik secara parsial 

maupun simultan. Hal ini berarti jika 

penerapan variabel experiential marketing 

dilakukan dengan baik maka kepuasan 

pelanggan juga akan meningkat secara 

signifikan. 

c. Diantara kelima variabel experiential 

marketing, variabel think merupakan 

variabel yang paling dominan. Oleh sebab 

itu, pihak Heritage Coffee Batam perlu 

memperhatikan aspek think untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

Peningkatan dalam menerapkan indikator 

ini dapat dilakukan dengan memberikan 

produk dengan aroma yang lebih 

menggugah selera dan design interior 

lebih menarik serta tampilan produk yang 

unik dan lucu. 

 

 

DAFTAR REFERENSI 

 

[1] I, Dharmawansyah. Pengaruh Experiential 

Marketing Dan Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan. Management 

Analysis Journal 2 (2). Universitas Negeri 

Semarang. 2013. 

 

[2] Arief. Pemasaran Jasa dan Kualitas 

Pelayanan. Malang: Bayumedia 

Publishing. 2007. 

 

[3] J, Supranto. dan N, Limakrisna. Perilaku 

Konsumen dan Strategi Pemasaran untuk 

Memenangkan Persaingan Bisnis, Mitra 

Wacana Media, Jakarta. 2007. 

 

[4] N. H, Sejahtera. Analisis Pengaruh 

Experiential Marketing Terhadap Loyalitas. 

Jurnal Manajemen Universitas Diponegoro. 

2010. 

 

[5] H, Kartajaya. Positioning, Diferensiasi 

dan Brand. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 2004. 

 

[6] H, Supranto. Metode Riset Aplikasi 

Dalam Pemasaran. PT. Rineka Cipta. 

Jakarta. 2003. 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

122 

 

PENGARUH SELEBRITI ENDORSER MELALUI 

INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

SEPATU WANITA (IWEARUP) 

 
Aulia Purnama Sari

1)
, Aditya Wirangga Pratama

2)
 

1) JurusanAdministrasi Bisnis,Politeknik Negeri Batam,Batam 

29461,email:aulia_pur@yahoo.com 

2) Politeknik Negeri Batam, Batam 29461  

 

 

 

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser 

dengan indikator credibility, likeability dan meaningfulnes terhadap keputusan pembelian 

sepatu wanita IwearUp, dan mengetahui pengaruh selebriti endorser secara simultan terhadap 

keputusan pembelian sepatu wanita IwearUp. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang 

pernah membeli sepatu IwearUp dan menandai fotonya di Instagram IwearUp. Penelitian ini 

dilakukan dengan sebar kuesioner secara online melalui Twitter IwearUp dengan mengambil 

sampel 78 responden, menggunakan metode simple random sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa credibility 

tidak berpengaruh dalam keputusan pembelian sepatu wanita IwearUp, likeability dan 

meaningfulnes berpengaruh dalam keputusan pembelian sepatu wanita IwearUp. Sedangkan 

secara simultan, credibility, likeability dan meaningfulnes berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepatu wanita IwearUp. 

 

KataKunci : selebriti endorser, keputusan pembelian, IwearUp 

 

 

Abstract - The purpose of this study was to investigate the influence of celebrity endorsers 

with indicator credibility , likeability and meaningfulnes on purchasing decisions IwearUp 

women's shoes, and determine the influence of celebrity endorsers simultaneously on 

purchasing decisions IwearUp women's shoes. This study population is consumers who ever 

bought shoes IwearUp and tags the photos on Instagram IwearUp. This research was 

conducted by online questionnaires spread through Twitter IwearUp by taking a sample of 78 

respondents, using simple random sampling method. Analysis of the data used is multiple 

linear regression. The results showed that the credibility is not influential in purchasing 

decisions IwearUp women's shoes, likeability and meaningfulnes influential in purchasing 

decisions IwearUp women's shoes. While simultaneously, credibility, likeability and 

meaningfulnes significantly influence purchasing decisions IwearUp women's shoes. 

  

 

Keywords: celebrity endorser, buying decision, IwearUp 
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1. PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya teknologi membuat 

para pengusaha harus mampu mengikuti 

perkembangan tersebut. Media sosial adalah 

salah satu cara pemasaran yang cukup efektif 

untuk dapat dilihat dan dinilai oleh 

masyarakat luas. Selain Facebook dan 

Twitter, kini Instagram menjadi salah satu 

media promosi yang banyak menarik 

perhatian. Salah satu promosi melalui 

Instagram yang menarik perhatian konsumen 

adalah dengan menggunakan selebriti 

endorser. fenomena selebriti endorser ini 

membuat masyarakat kalangan remaja 

sampai orang dewasa banyak mengikuti apa 

yang digunakan oleh selebriti idolanya, 

bahkan selebriti yang sedang naik daun. Hal 

ini membuat selebriti menjadi panutan dan 

trend center. Selebriti sebagai sumber iklan 

yang bertugas untuk meyakinkan dan 

menarik perhatian masyarakat umum.  

Dalam menggunakan selebriti 

endorser, pengusaha memiliki beberapa 

karakteristik, menurut R. Ohaian (1991), 

seorang advertising researcher, dalam 

jurnalnya yang bertajuk “The Impact of 

Celebrity Spokeperson Peceive Image on 

Intention to Purchase” diantaranya adalah 

credibility, likeability, dan meaningfulness. 

Salah satu pengusaha yang saat ini 

menggunakan selebriti endorser melalui 

media sosial Instagram adalah brand sepatu 

wanita IwearUp, sebuah shop sepatu wanita 

yang digagas oleh Diana Rikasari, seorang 

fashion blogger dan penulis buku 88 love 

live. Sepatu IwearUp dibuat dengan sistem 

PO (Pre Order) guna meminimalkan limbah 

dan biaya persedian. Harganya cukup 

terjangkau. Sepatu IwearUp bisa dipakai oleh 

anak remaja putri sampai ibu-ibu rumah 

tangga. 

Salah satu langkah untuk menghadapi 

ketatnya persaingan diantara produsen sepatu 

wanita lainnya, IwearUp sempat 

menggunakan model atau selebriti seperti 

Zaskia Adya Mecca, Zaskia Sungkar dan 

Prilly, menjadi endorser untuk produk ini. 

Diana Rikasari juga menjadi model untuk 

mempromosikan produknya di Instagram. 

Selebriti ini memiliki daya tarik secara 

umum, dikenal  masyarakat luas dan 

memiliki reputasi yang baik pula, sehingga 

menimbulkan sugesti bahwa produk IwearUp 

cocok dipakai baik kalangan remaja putri 

sampai ibu-ibu rumah tangga. 

Dari uraian di atas, penulis 

mengambil judul penelitian “Pengaruh 

Selebriti Endorser Melalui Instagram 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu 

Wanita (IwearUp)”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh credibility 

selebriti endorser melalu Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita IwearUp.  

2. Bagaimana pengaruh likeability 

selebriti endorser melalui Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita IwearUp.  

3. Bagaimana pengaruh meaningfulness 

selebriti endorser melalui Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita IwearUp.  

4. Bagaimana pengaruh credibility, 

likeability dan meaningfulnes melalui 

Instagram terhadap keputusan 

pembelian sepatu wanita IwearUp. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui pengaruh credibility 

selebriti endorser melalui Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita. 

2. Mengetahui pengaruh likeability 

selebriti endorser melalui Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita.  
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3. Mengetahui pengaruh meaningfulness 

selebriti endorser melalui Instagram 

terhadap keputusan pembelian sepatu 

wanita.  

4. Mengetahui pengaruh credibility, 

likeability dan meaningfulnes melalui 

Instagram terhadap keputusan 

pembelian sepatu wanita IwearUp. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Kajian empiris yang menjadi dasar 

dalam penelitian ini adalah penelitin dari 

Darmansyah, Muhartini Salim, Syamsul 

Bachri (2014) yang berjudul Pengaruh 

Celebrity Endorser Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk di Indonesia (Penelitian 

Online)[1]. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa celebrity endorser mempengaruhi 

keputusan pembelian produk di Indonesia. 

Credibility selebriti adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi proses keputusan 

pembelian di Indonesia. 

Kajian teori pada penelitian ini 

meliputi: Pengertian pemasaran: 

Pemasaran merupakan faktor penting yang 

dilakukan perusahaan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan, berkembang dan 

mendapatkan laba. Pemasaran berarti bekerja 

dengan pasar sasaran untuk mewujudkan 

pertukaran yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pemasaran merupakan kunci 

kesuksesan dari suatu perusahaan (Kotler, 

2002). 

 

Bauran Pemasaran: Bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

terus menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 

2002). 

Menurut Kotler, bauran pemasarn terdiri 

dari: 

Product, Price, Place dan Promotion 

Bauran Promosi: Bauran promosi 

merupakan tugas dari perusahaan dalam 

mendistribusikan total anggaran promosi 

melalui lima alat promosi (Kotler, 2002): 

Advertising, Sales Promotion, Public 

Relation, Personal Selling dan Direct 

Marketing 

 

Menetapkan pesan yang akan 

disampaikan dan media yang digunakan: 

Berikut tiga langkah yang harus dilakukan 

dalam menetapkan pesan yang akan 

disampaikan (Kotler, 2002):  

1. Message Strategy yaitu Dalam 

menentukan strategi pesan, manajemen 

mencari daya tarik atau tema yang akan 

meningkat ke dalam penetuan atau titik 

perbedaan.  

2. Creative Strategy yaitu Efektifitas 

komunikasi tergantung pada bagaimana 

pesan di ekspresikan dan juga isi pesan 

itu sendiri. Komunikasi yang tidak 

efektif bisa berarti bahwa pesan yang 

salah digunakan atau pesan yang benas 

tidak di ekspresikan dengan baik. 

Strategi kreatif adalah cara pemasran 

menterjemashkan pesan mereka 

kedalah satu komunikasi yang spesifik.  

3. Source Message yaitu Banyak 

komunikasi tidak menggunakan satu 

sumber lebih dari perusahaan itu 

sendiri, yang lain menggunakan orang 

yang dikenal atau tidak dikenal. Pesan 

yang disampaikan sumber yang 

menarik atau terkenal akan 

memperoleh perhatian dan daya ingat 

yang lebih tinggi, itulan sebabnya 

pemasang iklan sering menggunakan 

selebritis sebagai juru bicara atau 

sebagai model pemakai produk yang 

akan diiklankan. 

 

Media sosial sebagi media promosi: 

Dengan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, membuat para pengusaha 

tidak kehilangan akal dalam mempromosikan 
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produknya. Media sosial adalah salah satu 

cara dalam mempromosikan produk, dimana 

semua orang bisa dengan mudah mengakses 

dimanapun dengan biaya relatif murah dan 

mendapatkan informasi yang jelas pula, serta 

tidak perlu susah-susah untuk mendatangi 

sebuah toko. 

Publikasi Instagram: Di dalam 

Instagram juga banyak organisasi-organisasi 

yang mempublikasikan produk mereka. Hal 

ini dikarenakan agar mereka tidak harus 

mengeluarkan biaya sepersen pun untuk 

melakukan promosi tersebut. Tidak hanya itu 

saja, produsen tersebut dapat berinteraksi 

secara langsung dengan para konsumen 

mereka melalui Instagram. Hal ini juga 

dimanfaatkan oleh para produsen untuk 

mendapatkan konsumen lebih banyak lagi, 

terlebih lagi bila mereka ingin mendekati 

konsumen yang belum pernah menggunakan 

produk mereka. Selain organisasi bersifat 

perniagaan, organisasi jenis lainnya juga 

dapat menggunakan Instagram untuk tujuan 

politik ataupun bidang lainnya. 

Selebriti Endorser: Selebriti menurut 

kamus besar bahasa Indonesia adalah orang 

yang terkenal atau masyur, biasanya artis 

atau publik figur. Endorser sering juga 

disebut direct source (sumber langsung) 

yaitu seorang pembicara yang mengantarkan 

sebuah pesan atau memperagakan sebuah 

produk atau jasa, (Blech, 2003). 

Karakteristik Selebriti Endorser: 

Penggunaan selebriti sebagai bintang iklan 

diyakini memiliki daya tarik tersendiri. 

Selain memiliki keuntungan publisitas dan  

memperoleh perhatian dari konsumen. 

Berikut karakteristik selebriti endorser 

menurut R. Ohanian (1991): 

a. Credibility, tingkatan dimana konsumen 

melihat suatu sumber (endorser) 

memiliki pengetahuan, keahlian atau 

pengalaman yang relevan dan dapat 

dipercaya untuk memberikan informasi 

yang objektif. 

b. Likeability, daya tarik penampilan fisik 

dan kepribadaian endorser membantu 

memotivasi yang positif terhadap suatu 

merek. 

c. Meaningfulness, menyangkut dengan 

seberapa kuat pengaruh selebriti dalam 

masyarakat sehingga dapat 

memerintahkan untuk membeli produk 

tersebut. 

 

Perilaku Konsumen: Perilaku 

konsumen adalah proses yang dilalui oleh 

seseorang untuk mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan bertindak 

pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

yang bisa memenuhi kebutuhan (Ristiyanti 

Prasetijo, 2005). Perilaku konsumen ialah 

bagaimana pembuat keputusan, baik 

individu, kelompok maupun organisasi dalam 

membuat keputusan beli atau melakukan 

traksaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsi produk tersebut.  

Keputusan Pembelian: Schiffman dan 

Kanuk, (2007) mendefinisikan keputusan 

pembelian sebagai pemilihan suatu tindakan 

dari dua pilihan alternatif atau lebih. Dalam 

melaksanakan pembelian, konsumen  dapat 

melakukan sub-keputusan pembelian, 

diantaranya keputusan merk, keputusan 

kuantitas dan kualitas, keputusan waktu dan 

keputusan metode pembayaran. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan penelitian 

berdasarkan keputusan kuantitas dan 

keputusan waktu. Dimana konsumen 

melakukan keputusan pembelian dalam 

jumlah dan sebera seringnya membeli sepatu 

wanita IwearUp.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Variabel Independen (X), variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah selebriti 

endorser pada sepatu IwearUp, yang terdiri 

dari: (X1) Credibility, (X2) Likeability, (X3) 

Meaningfulnes. Variabel Dependen (Y), 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Keputusan Pembelian (Y). 
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Pada penelitian ini, menentukan 

dengan cara mengetahui jumlah foto yang 

ditandai oleh pembeli sepatu IwearUp, yaitu 

sebanyak 100 foto dan tingkat kesalahan 5%, 

sesuai pada tabel Sugiyono, apabila; N = 

100, tingkat kesalahan 5%, maka jumlah 

responden yang di ambil sebanyak 78 

responden. Data primer didapat dari sebar 

kuesioner secara online. Kuesioner yang 

dibuat menggunakan Google Docs. 

 

3.1 Uji Validitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

Varia

bel 

Pernyat

aan 

(rhitun

g) 

(rtabe

l) 

Kesi

mpul

an 

X1 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,729 

0,812 

0,823 

0,616 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X2 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

0,866 

0,685 

0,711 

0,787 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X3 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,766 

0,772 

0,786 

0,748 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

0,22

3 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Y 
Y1 

Y2 

0,474 

0,474 

0,22

3 

0,22

3 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)  

 

Dapat dilihat bahwa nilai rhitung 

seluruh pernyataan pada variabel Credibility 

(X1), Likeability (X2), Meaningfulnes (X3) 

dan Keputusan Pembelian (Y), lebih besar 

dari 0,223 (rtabel), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semua butir penyataan 

pada variabel Credibility (X1), Likeability 

(X2), Meaningfulnes (X3), dan Keputusan 

Pembelin (Y) dinyatakan lolos uji validitas 

atau layak digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian  ini. 

 

3.2 Uji Reliabilitas 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

X1 0,882 
Reliabilitas 

Diterima 

X2 0,892 
Reliabilitas 

Diterima 

X3 0,895 
Reliabilitas 

Diterima 

Y 0,637 
Reliabilitas 

Diterima 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel diatas, 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach‟s Alpha 

variabel Credibility (X1), Likeability (X2), 

Meaningfulnes (X3), dan Keputusan 

Pembelian (Y) lebih besar dari 0,60 yaitu 

0.882, 0.892, 0.895 dan 0.637 > 0.6, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke-

empat variabel dalam penelitian ini telah 

lolos uji reliabilitas. 

 

3.3 Uji Normalitas 

Tabel 3. 

Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
1,062 

Asymp. Sig. (2- ,209 
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tailed) 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Kriteria pengambilan keputusan Uji 

Normalitas Kolmogorov-Smirnov: 

- Data dinyatakan telah terdistribusi secara 

normal jika nilai Asymp.Sig. (2tailed) > 

0,05. 

- Data dinyatakan tidak terdistribusi 

secara normal jika nilai Asymp.sig. 

(2tailed) < 0,05. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai Asymp.Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 

0,209 > 0,05. Sehingga, datap disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini telah 

berdistribusi dengan normal atau telah lolos 

uji normalitas. 

3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. 

Uji Heteroskedastisitas 

  X1 X2 X3 

Unsta

ndard

ized 

Resid

ual 

X1 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

Sig. (2-

tailed) 

N 

1,00

0 

 

- 

 

78 

-

,10

0 

 

,38

4 

 

78 

-

,05

6 

,62

7 

 

78 

,100 

 

,162 

 

78 

X2 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

Sig. (2-

tailed) 

N 

-

,100 

,384 

78 

1.0

00 

 

- 

 

78 

,72

1 

 

,00

0 

78 

,184 

,107 

 

 

 

78 

X3 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-

,056 

,627 

78 

,72

1 

 

,00

1,0

00 

 

- 

,165 

 

 

,148 

Sig. (2-

tailed) 

N 

0 

78 

 

78 

 

78 

Un

sta

nd

ar

diz

ed 

Re

sid

ual 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

Sig. (2-

tailed) 

N 

,160 

 

,162 

78 

,18

4 

 

,10

7 

78 

,16

5 

 

,14

8 

78 

1,000 

 

 

- 

 

78 

Sumber: Hail Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

- Terdapat masalah heteroskedastisitas 

jika nilai Sig. (2tailed) antara variabel 

independen dengan unstandardized 

residual < 0,05. 

- Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

jika nilai Sig. (2tailed) antara variabel 

independen dengan unstandardized 

residual > 0,05. 

 Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai 

Sig. (2tailed) antara masing-masing variabel 

independen dengan unstandardized residual 

lebih besar dari 0,05 yaitu 0.162, 0.107 dan 

0.148 > 0,05. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas didalam model regresi ini. 

 

3.5 Uji Multikolinieritas 

 

Tabel 5.  

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

X1 ,990 1,010 

X2 ,428 2,336 

X3 ,431 2,321 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Kriteria pengambilan keputusan Uji 

Multikolinieritas: 

- Jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 

0.1, maka dapat disimpulkan bahwa 
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tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

- Jika nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 

0.1, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat ketiga 

variabel memiliki nilai VIF < 10 dan 

Tolerance > 0.10, yaitu 1.010, 2.336 dan 

2.321 < 10 serta 0.990, 0.428 dan 0.431 > 

0.10, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa diantara variabel bebas yang terdapat 

dalam model menunjukkan tidak adanya 

multikolinieritas. 

 

3.6 Uji Parsial (Uji t) 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

- Jika thitung < ttabel atau Sig > 0,025 maka 

H0 diterima dan Ha ditolak. 

- Jika thitung > ttabel atau atau Sig < 0,025 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

Tabel 6. 

Uji Parsial (Uji t) 

Variabel t Sig 

X1 -1,662 ,010 

X2 3,661 ,000 

X3 2,416 ,018 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Ttabel pada penelitian ini yaitu sebesar 1,993 

(didapat dari perhitungan ttabel = t(0,025:74) = 

1,993). 

 

 Berdasarkan tabel diatas, bahwa variabel 

Credibility (X1) tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y), karena memiliki 

nilai thitung > ttabel yaitu -1,662 >-1,993 sama 

halnya bila dilihat dari nilai signifikan 

dimana 0,101 > 0,05, sehingga ditarik 

kesimpulan H0 diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Credibility (X1) terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

 

3.7 Uji Parsial (Uji t) tanpa variabel yang 

tidak berpengaruh 

 

Tabel 7. 

Uji Parsial (Uji t lanjutan) 

Variabel T Sig. 

X2 3,771 ,000 

X3 2,337 .022 

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat 

bahwa variabel Likeability (X2) dan 

Meaningfulnes (X3) tetap berpengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian (Y) setelah 

variabel Credibility dikeluarkan dari 

pengujian dimana nilai thitung kedua variabel 

lebih besar dari nilai ttabel yaitu variabel 

Likeability sebesar 3,771 dan Meaningfulnes 

sebesar 2,337, sehingga ditarik kesimpulan 

H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

terdapat pengaruh secara parsial yang 

signifikan antara Likeability (X2) dan 

Meaningfulnes (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

 

3.8 Uji Simultan (Uji F) 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

- Jika Fhitung < Ftabel atau Sig > 0,05 maka 

H0 diterima dan Ha ditolak. 

- Jika Fhitung > Ftabel atau Sig < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

 Ftabel pada penelitian ini adalah sebesar 

3,120 (didapat dari perhitungan Ftabel = 

F(0,05:3,74) = 3,120). 

 

Tabel 8. 

Uji Simultan (Uji F) 

Model F Sig. 

Regression 38,233 ,000 
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Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa 

Fhitung > Ftabel dan nilai Sig. < 0,05 yaitu 

38,233 > 3,120 dan 0,000 < 0,05 , sehingga 

dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Likeability (X2) dan Meaningfulnes (X3) 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

3.9 Regresi Linier Berganda 

 

 

 

Y = a + b2X2 + b3X3 

Y = 0,804 + 0,191X2 + 0,124X3 

 

 

Berdasarkan persamaan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa Likeability (X2) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

(Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,191. 

Tanda positif (+) pada variabel ini 

menunjukkan hubungan yang searah, yang 

artinya apabila terjadi peningkatan variabel 

X2 sebesar 1 (satu) satuan, maka keputusan 

pembelian para konsumen sepatu IwearUp 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,191, 

begitu pula sebaliknya. 

 

Variabel Meaningfulnes (X3) 

berpengaruh terhadap keputusn pembelian 

(Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,124. 

Tanda positif (+) pada variabel ini 

menunjukkan hubungan yang searah, yang 

artinya apabila terjadi peningkatan variabel 

X3 sebesar 1 (satu) satuan, maka keputusan 

pembelian para konsumen sepatu IwearUp 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,124, 

begitu pula sebaliknya. 

 

Hasil penelitian ini, menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

credibility yang tinggi merupakan cara yang 

tepat untuk menyampaikan pesan iklan 

(2014). Pada hasil penelitian ini peneliti 

melihat bahwa seorang selebriti yang 

mempunyai credibility tidaklah cukup untuk 

menyampaikan pesan iklan tersebut, seorang 

selebriti harus memiliki likeability dan 

meaningfulnes pula agar pesan pada foto 

dapat tersampaikan pada konsumen. 

Pada penelitian ini, credibility yang 

terdiri dari keahlian dan dapat dipercaya 

tidaklah cukup membuat konsumen untuk 

tertarik membeli, dapat dilihat dari hasil uji 

penelitian yang menunjukkan bahwa variabel 

credibility tidak berpengaruh terhadap 

keputusann pembelian sepatu wanita 

IwearUp.  

Maraknya penggunaan selebriti 

endorser membuat konsumen cukup tertarik, 

sesuai dengan variabel kedua dan ketiga 

yaitu likeability dan meaningfulnes yang 

terdiri dari daya tarik dan modern, disukai 

konsumen dan menjadi inspirasi. Baik dari 

model sepatu, daya tarik fisik dan segi 

popularitas selebriti tersebut sampai 

pengambilan dan detail foto yang menarik 

yang membuat konsumen tertarik dan tetap 

fashionable. Selain itu, selebriti yang 

terampil dengan mix-match membuat 

selebriti endorser menjadi trendoutfit. Itulah 

yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen pada sepatu wanita IwearUp. 

Akan tetapi ada beberapa faktor yang tidak 

terlalu kuat untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian, dikarenakan konsumen memiliki 

pandangan tersendiri terhadap bintang iklan 

yang mereka lihat. 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah diuraikan mengenai pengaruh selebriti 

endorser terhadap keputusan pembelian 

sepatu wanita IwearUp, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Credibility selebriti endorser tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian 
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sepatu wanita IwearUp, karena 

menurut hasil penelitian, selebriti 

endorser dalam menyampaikan 

testimoni dan pesan iklan tidak 

konsisten dan kurang terampilnya 

selebriti tersebut dalam 

mempromosikan sepatu wanita 

IwearUp. 

2. Likeability selebriti endorser 

mempengaruhi keputusan pembelian 

sepatu wanita IwearUp, karena cukup 

banyak artis yang di-endorse sampai 

selebriti yang baru dan selebriti-

selebriti dengan popularitas yang baik 

serta fashionable, sehingga dapa 

menarik perhatian. 

3. Meaningfulnes selebriti endorser 

mempengaruhi keputusan pembelian 

sepatu wanita IwearUp, karena 

dengan adanya sistem PO (Pre Order) 

memudahkan customer untuk tidak 

salah size, customer bisa mengukur 

berapa panjang dan lebar kaki yang 

kemudian dibuat oleh IwearUp. Tidak 

sedikit para customer membeli sepatu 

1-2 pasang dalam sekali pembelian. 

Selebriti endorser juga menjadi daya 

tarik dan trend outfit  dalam 

berpenampilan, ini termasuk daya 

tarik dapat dilihat dengan banyaknya 

followers Instagram IwearUp. 

4. Likeability dan meaningfulnes secara 

simultan mempengaruhi keputusan 

pembelian sepatu wanita IwearUp, 

sehingga dua indikator pada 

penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan menggunakan 

selebriti endorser. 

 

4.1 Saran 

1. Banyaknya persaingan dalam bisnis 

online shop yang semakin ketat, 

disarankan untuk melakukan 

peningkatan inovasi dengan 

menciptakan design yang inovatif, 

warna dan model yang semakin 

menarik. 

2. Untuk meningkatkan keputusan 

pembelian, disarankan  melakukan 

kegiatan-kegiatan promosi seperti 

diskon, spam like, garansi size, dll, 

agar minat konsumen semakin tinggi 

dan tertarik untuk membeli. 

3. Dalam menggunakan selebriti 

endorser lebih selektif lagi dalam 

memilih selebriti yang terampil yang 

sudah sering mempromosikan suatu 

barang dan sedang menjadi trend 

outfit. 

4. Memperbanyak persedian sepatu, 

agar pada saat membeli konsumen 

tidak terlalu lama untuk menunggu 

sampai sepatu yang dibeli selesai 

dikerjakan. 
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Abstrak - Pelaksanaan pembelajaran yang berlaku di Politeknik Negeri Batam telah 

memberikan wewenang pengolahan pemenuhan jaminan kualitas mahasiswa kepada masing-

masing jurusan. Utamanya yang berhadapan langsung dengan mahasiswa adalah adanya 

dukungan pelayanan yang dilakukan oleh petugas tata usaha. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mengukur serta menganalisa tingkat kesesuaian antara kinerja petugas tata 

usaha jika dilihat dari segi harapan mahasiswa. Penelitian dilakukan secara kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Populasi penelitian 

adalah  mahasiswa jurusan teknik elektro semester 2 dan semester 4 dengan teknik 

pengambilan sampel secara acak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 

tingkat kesesuaian antara harapan mahasiswa dengan kinerja petugas tata usaha sebesar 96% 

artinya mahasiswa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas sedangkan kinerja 

terpaut 4% lebih rendah dari harapan mahasiswa. 

Kata kunci: Harapan, Kinerja, Mahasiswa, Tata Usaha 

 

Abstract - Implementation of learning prevailing in Batam Polytechnic has authorized the 

processing of student quality assurance compliance to each department. Primarily dealing 

directly with students is the support of services performed by a clerical officer. This study 

aims to determine, measure and analyze the degree of correspondence between the 

performance of administrators when viewed in terms of the expectations of students. The 

study was conducted quantitatively. Data collection techniques using a questionnaire with 

Likert scale. The study population was a student majoring in electrical engineering 2nd half 

and half 4 with a random sampling techniques. Results from this study showed that the 

average level of concordance between the expectations of students with the performance of 

administrators by 96% means that students are satisfied with the services provided by the 

officer while the performance adrift 4% lower than the expectations of students. 

Keywords: Expectation, Performance, Student, Administration 
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1. PENDAHULUAN 

Upaya untuk memperkuat daya saing 

menghadapi era globalisasi ekonomi yang 

ditimbulkan akibat AFTA, GATT, PAEC, 

WTO dan lainnya, telah menciptakan 

tantangan bisnis yang luas seperti adanya 

kompetisi (competition) yang tinggi, 

teknologi (technology) canggih, peraturan 

perundang-undangan (legistation) yang 

sangat ketat dan juga pelanggan 

(customers) yang semakin cerdas. 

Perguruan tinggi adalah suatu perguruan 

yang dalam kegiatannya mengadakan 

penelitian serta pengabdian masyarakat. 

Penelitian adalah merupakan kegiatan 

dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empirik, teori, konsep, metodologi, model 

atau informasi baru yang memperkaya 

ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. Pengabdian masyarakat 

merupakan kegiatan yang memanfaatkan 

ilmu pengetahuan untuk memberikan 

sumbangan demi kemajuan masyarakat. 

Kebutuhan akan perubahan dan 

perbaikan bagi pelaku bisnis Indonesia 

yaitu introspeksi yang obyektif, 

keterbukaan mengenai kekurangan dan 

kesiapan untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan. Setiap unit usaha harus 

menyadari perlunya secara terus menerus 

melakukan perbaikan kualitas, perubahan 

dan pengembangan bisnis inti (core 

business) dengan memanfaatkan 

manajemen kualitas sebagai daya dukung 

keunggulan bersaing. Lembaga 

Pendidikan Tinggi, dalam hal ini 

Politeknik Negeri Batam adalah 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program pendidikan vokasi dalam disiplin 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan/atau olahraga tertentu. Politeknik 

Negeri Batam hadir di wilayah regional 

Sumatra mempunyai peran yang sangat 

penting pula yaitu turut mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Berdasarkan hal 

tersebut Politeknik Negeri Batam 

sangatlah perlu untuk dapat mengenali 

dan memenuhi kebutuhan konsumen serta 

pelayanan kepada konsumen dalam hal 

sarana pendidikannya.  

Pelaksanaan pembelajaran yang 

berlaku di Politeknik Negeri Batam, telah 

memberikan wewenang pengolahan 

pemenuhan jaminan kualitas mahasiswa 

kepada masing-masing jurusan. Termasuk 

Jurusan Teknik Elektro secara khusus 

mendapatkan pelimpahan kewenangan 

untuk menaungi program-program studi 

kependidikan yaitu program studi Teknik 

Elektronika dan Teknik Mektronika. 

Sehingga dapat dikatakan Jurusan Teknik 

Elektro melakukan kegiatan pembelajaran 

secara desentralisasi yang berkewajiban 

memenuhi jaminan kualitas. Utamanya 

yang berhadapan secara langsung dengan 

mahasiswa dalam jurusan  adalah adanya 

dukungan pelayanan yang dilakukan oleh 

tata usaha jurusan. Tata Usaha Jurusan 

merupakan unsur pembantu Ketua 

Jurusan di bidang administrasi PBM dan 

bertanggungjawab langsung Ketua 

Jurusan dan pembinaan sehari-hari 

dilakukan oleh Ketua Program Studi 

sesuai dengan bidang tugasnya. Tata 

Usaha Jurusan pada Politeknik Negeri 

Batam dilaksanakan oleh staf program 

studi yang memiliki tugas melaksanakan 

kegiatan administrasi PBM seperti 
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melaksanakan, menyediakan, menyiapkan 

data dan informasi terkait persiapan, 

perencanaan, monitoring dan evaluasi 

proses belajar mengajar.  

1.1 Tujuan Penelitian ini adalah:  

a. Mengetahui dan menganalisis tingkat 

kesesuaian antara atribut jasa yang 

diberikan oleh Tata Usaha yang dinilai 

penting oleh mahasiswa. 

b. Mengukur dan menganalisis tingkat 

kualitas jasa Tata Usaha Jurusan 

Teknik Elektro dilihat dari tingkat 

kepentingan dan kinerjanya. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

1.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan, 

Service Excellence, Tata Usaha  

Sebuah perusahaan dikatakan gagal 

apabila tidak dapat mempertahankan 

pelanggan, walaupun produk dan jasa 

yang dihasilkannya memiliki kualitas 

yang baik. Mempertahankan pelanggan 

sama artinya dengan mengharapkan 

pelanggan melakukan pembelian yang 

berulang atas produk dan jasa pada saat 

kebutuhan yang sama muncul dikemudian 

hari. Untuk menciptakan pembelian 

berulang tentunya perusahaan harus 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Pembeli akan bertindak setelah 

membentuk persepsi terhadap nilai 

penawaran, kepuasan sesudah pembelian 

tergantung dari kinerja penawaran 

dibandingkan dengan harapannya. 

1. Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2002), Kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan 

(kinerja atau hasil) yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Jika 

kinerja berada di bawah harapan maka 

pelanggan merasa tidak puas. 

Sebaliknya jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan merasa sangat puas 

dan senang. 

2. Service Excellence 

Service Excellence adalah kemampuan 

untuk mengantisipasi, mengenali,  dan 

memenuhi harapan-harapan pelanggan 

serta berhasrat dan peduli untuk 

melampaui harapan-harapan 

pelanggan. Pada umumnya pelayanan 

hanya didefinisikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan pelanggan, 

namun dalam service excellent,  

pelayanan dapat diartikan untuk 

memenuhi dan melampui kebutuhan 

(need) dan keinginan (want) 

pelanggan. Untuk mencapai tingkat 

excellent, setiap karyawan harus 

memiliki keterampilan tertentu, 

diantaranya berpenampilan baik dan 

rapi, bersikap ramah, memperlihatkan 

gairah kerja dan tugas yang berkaitan 

pada bagian atau departemennya 

maupun bagian lainnya mampu 

berkommunikasi dengan baik, dapat 

memahami bahasa isyarat (gesture) 

pelanggan dan memiliki kemampuan 

menangani keluhan pelanggan secara 

professional. 

3. Tata Usaha  

Ada beberapa pengertian tentang Tata 

Usaha, tetapi dari keseluruhan 

pengertian tersebut hampir mempunyai 

kesamaan yang mengarah kepada 

pengaturan tulis menulis dan catat 

mencatat. Dan untuk Indonesia secara 

lengkap bahwa tata usaha dirumuskan 

sebagai segenap rangkaian aktivitas 
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menghimpun, mencatat, mengolah, 

mengganda, mengirim dan menyimpan 

keterangan-keterangan yang 

diperlukan dalam setiap organisasi. 

1.2. Kerangka Pemikiran 

Pembuatan kerangka pemikiran ini 

memperhatikan kriteria kualitas jasa yang 

akan menentukan kebijakan kedepan 

dalam upaya meningkatkan kualitas 

layanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati. 

 

 

 

 

1.3. Hipotesis 

Dimensi/faktor kualitas pelayanan X1, 

X2, X3, X4 dan X5 secara bersama-sama 

berpengaruh atas kepuasan mahasiswa Y. 

 

 

2. RANCANGAN PENELITIAN 

 

 Rancangan  penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif dgn pendekatan explanotori 

riset. Menurut Sugiyono (2008) penelitian 

kuantitatif adalah merupakan sebuah 

metode penelitian yang dilandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survei. Survei dilakukan 

dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi dan dengan mengunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data 

yang utama.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap kualitas jasa/layanan 

yang diberikan oleh tata usaha jurusan 

teknik elektro.  

Tabel 1. Penilaian Tingkat Kesesuaian 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan Mahasiswa Jurusan Teknik 

Elektro 
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 Kepuasan  mahasiswa dapat 

digambarkan oleh tingkat kesesuaian 

antara penilaian kinerja dan penilaian 

harapan. Tingkat kesesuaian tersebut 

dapat diperoleh dengan membandingkan 

antara nilai kinerja dengan nilai harapan 

berdasarkan dari hasil tiap item. Item yang 

memiliki nilai kesesuaian paling rendah 

merupakan item yang harus mendapatkan 

perhatian utama. Hasil perhitungan tingkat 

kesesuaian tiap-tiap item tersebut dapat 

dilihat pada Table 1. 

 Tingkat kesesuaian antara harapan 

mahasiswa dan kinerja mahasiswa atas 

petugas tata usaha jurusan teknik elektro 

berkisar antar 96% sampai dengan  100%. 

Dari 17 item yang diteliti ada 2 item yang 

tingkat kesesuaiannya memperoleh 100% 

sehingga dapat dikatakan melebihi apa 

yang diharapkan oleh mahasiswa. 

 

4.1 Diagram Kartesius 

Inti penggunaan Diagram Kartesius adalah 

untuk mengetahui pada titik atau area 

mana kepuasan dan ketidakpuasan 

mahasiswa terhadap kinerja petugas tata 

usaha. Untuk itu sebelumnya perlu 

dilakukan perhitungan yaitu dengan cara 

menghitung nilai rata-rata dari rata-rata 

penilaian tingkat kinerja dan tingkat 

harapan. 

 

Tabel 2. Penilaian Tingkat Kepuasan 

berdasarkan Rata-Rata Tingkat Kinerja 

dan Harapan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Mahasiswa Jurusan 

Teknik Elektro 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat 

kinerja antara 3,87 sampai dengan 4,9. 

Sedangkan nilai rata-rata tingkat harapan 

antara 3,86 sampai dengan 4,31. Untuk 

batasan obyektif tingkat kinerja sebesar 

3,97 dan batas obyektif tingkat harapan 

4,13. Untuk dapat mengetahui peta atau 

titik mana saja dari item-item  tersebut 

termasuk dalam kuadran yang dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 1. Diagram Hasil tingkat kinerja 

dan tingkat harapan 
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Apabila dilihat dari hasil analisis kuadran 

tersebut diatas dapat diketahui bahwa 

tingkat kesesuaian antara harapan 

mahasiswa dengan kinerja petugas tata 

usaha jurusan teknik elektro dapat 

dikatakan sangat baik, karena tingkat 

kesesuaian rata-rata sebesar 96%. Akan 

tetapi kinerja petugas tata usaha jurusan 

teknik elektro masih lebih rendah 4% 

daripada harapan mahasiswa. Dari hasil 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja tata usaha sudah memenuhi 

harapan mahasiswa. 

Keterangan Diagram : 

 

Kuadran I 

Kuadran I menunjukkan item-item yang 

termasuk dalam kategori penilaian cukup 

puas dan sangat puas menurut mahasiswa 

dan mendapatkan perioritas utama. Item-

item yang termasuk dalam kuadran ini 

adalah item 8 yaitu Petugas tata usaha 

mudah untuk ditemui, dengan penilaian 

rata-rata kinerja sebesar 3,94 dan penilaian 

rata-rata harapan 4,11. 

 

Kuadran II 

Kuadran II menunjukkan item-item yang 

termasuk dalam kategori penilaian baik 

dan sangat puas menurut mahasiswa dan 

harapannya untuk kedepannya agar  dapat 

mempertahankan prestasinya. Item-item 

yang termasuk dalam kuadran ini adalah : 

1. Item 1 yaitu Petugas tata usaha menata 

rapi setiap kelengkapan perkuliahan 

sehingga mudah ditemukan, dengan 

penilaian rata-rata kinerja sebesar 4,08 

dan penilaian rata-rata harapan 4,31. 

2. Item 2 yaitu Petugas tata usaha 

menyiapkan absen perkuliahan pada 

lokasi yang mudah ditemukan, dengan 

penilaian rata-rata kinerja sebesar 4,09 

dan penilaian rata-rata harapan 4,28. 

Menurut hasil diagram kartesius untuk 

item 1 dan 2 tampak bahwa antara kinerja 

petugas tata usaha dan harapan mahasiswa 

hampir mendekati kesamaan, dimana 

petugas menata rapi setiap kelengkapan 

perkuliahan sangatlah diharapkan oleh 

mahasiswa karena disini mahasiswa 

mengharapkan perkuliahan berjalan 

dengan tepat waktu, tidak ada penundaan 

jam perkuliahan hanya karena kesulitan 

mencari perlengkapan perkuliahan. Begitu 

juga dengan item 2 yaitu petugas tata 

usaha menyiapkan absen perkuliahan 

diletakkan pada lokasi yang mudah untuk 

ditemukan. 

1. Item 3 yaitu Petugas tata usaha 

memiliki alat tulis kantor yang lengkap, 

dengan penilaian rata-rata kinerja 

sebesar 4,05 dan penilaian rata-rata 

harapan 4,29. 

2. Item 4 yaitu Kemampuan petugas tata 

usaha memberikan pelayanan akademik, 

dengan penilaian rata-rata kinerja 

sebesar 4,03 dan penilaian rata-rata 

harapan 4,15. 

3. Item 10 yaitu Informasi yang diberikan 

petugas tata usaha sudah sesuai dengan 

harapan, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 4,05 dan penilaian rata-

rata harapan 4,09. 

Pada item 10, kinerja petugas sangat diuji, 

karena item tersebut sangat mungkin untuk  

bergeser turun ke tingkat baik dan puas. 

Hal ini dikarenakan informasi yang 

diberikan dosen tidak sampai ke petugas 

tata usaha secara langsung, atau sering kali 

dosen tidak memberi informasi apabila 

tidak hadir dalam perkuliahan sehingga 

pada saat mahasiswa menanyakan kepada 

petugas, petugas tidak dapat memberikan 

jawaban yang pasti. 

 

Kuadran III 

Kuadran III menunjukkan item-item yang 

termasuk dalam kategori penilaian cukup 
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baik dan puas menurut mahasiswa. Item-

item yang termasuk dalam kuadran ini 

adalah : 

1. Item 5 yaitu Kecepatan petugas tata 

usaha dalam melayani mahasiswa, 

dengan penilaian rata-rata kinerja 

sebesar 3,90 dan penilaian rata-rata 

harapan 4,07. 

2.  Item 6 yaitu Kecepatan petugas tata 

usaha dalam menyelesaikan tugas yang 

diminta, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,87 dan penilaian rata-

rata harapan 4,01. 

3.  Item 7 yaitu Ketepatan petugas tata 

usaha dalam menjawab keluhan 

mahasiswa, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,89 dan penilaian rata-

rata harapan 3,99. 

4. Item 9 yaitu Kemampuan petugas tata 

usaha untuk menanggapi keluhan 

mahasiswa, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,88 dan penilaian rata-

rata harapan 4,05. 

5. Item 11 yaitu Petugas tata usaha 

memahami kebutuhan mahasiswa, 

dengan penilaian rata-rata kinerja 

sebesar 3,89 dan penilaian rata-rata 

harapan 4,29. 

6.  Item 14 yaitu Kepedulian petugas tata 

usaha atas kesulitan yang dihadapi 

mahasiswa, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,95 dan penilaian rata-

rata harapan 4,29. 

7.  Item 15 yaitu Petugas tata usaha 

memberikan perhatian secara individu 

tanpa melihat asal dari jurusan lain, 

dengan penilaian rata-rata kinerja  
sebesar 3,87 dan penilaian rata-rata 

harapan 3,86. 

8. Item 17 yaitu Petugas tata usaha sangat 

memperhatikan apa yang sedang 

dipertanyakan, dengan penilaian rata-

rata kinerja sebesar 3,95 dan penilaian 

rata-rata harapan 3,96. 

Pada item 14 dan 17 antara kinerja petugas 

tata usaha dan harapan mahasiswa perlu 

dijadikan kewaspadaan bagi petugas, 

karena item tersebut hampir sama nilainya 

dan sangat mungkin pula bergeser dan 

masuk dalam kategori baik dan puas bagi 

mahasiswa. Artinya petugas harus lebih 

memperhatikan lagi apa yang diperlukan 

dan dipertanyakan oleh mahasiswa. Hal ini 

dapat terjadi pada saat petugas sedang 

mendapat banyak pekerjaan disamping 

sebagai petugas tata usaha sehingga pada 

saat mahasiswa membutuhkan bantuan 

petugas kurang maksimal dalam memenuhi 

apa yang dibutuhkan dan dipertanyakan. 

 

Kuadran IV 

Kuadran IV menunjukkan item-item yang 

termasuk dalam kategori penilaian baik 

dan puas menurut mahasiswa. Item-item 

yang termasuk dalam kuadran ini adalah : 

1. Item 12 yaitu Petugas tata usaha mampu 

memberikan informasi mengenai 

kehadiran dosen, dengan penilaian rata-

rata kinerja sebesar 3,98 dan penilaian 

rata-rata harapan 4,10. 

2.  Item 13 yaitu Petugas tata usaha 

memberikan jaminan atas kejelasan 

lokasi perkuliahan, dengan penilaian 

rata-rata kinerja sebesar 3,98 dan 

penilaian rata-rata harapan 4,29. 

3.  Item 16 yaitu Petugas tata usaha 

memberikan informasi secara efesien 

baik lisan maupun media social, dengan 

penilaian rata-rata kinerja sebesar 4,04 

dan penilaian rata-rata harapan 4,06. 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai Analisis Kepuasan Mahasiswa 

Terhadap Kualitas Jasa Tata Usaha di 

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri 

Batam maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Tingkat kesesuaian antara harapan 

mahasiswa dan kinerja petugas tata 

usaha jurusan teknik elektro adalah 

96% dan termasuk dalam kategori 
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sangat baik.  Kinerja petugas tata usaha 

jurusan elektro hanya lebih rendah 4% 

dibandingkan dengan harapan 

mahasiswa. 

2. Aspek kecepatan pelayanan, kecepatan 

menyelesaikan tugas,ketepatan 

menjawab keluhan, kemampuan 

menanggapi keluhan, kemampuan 

memahami kebutuhan , kepedulian, 

perhatian secara individu dan perhatian 

tentang apa yang ditanyakan 

merupakan aspek yang harus mendapat 

perhatian utama untuk perbaikan 

kedepan. 

3. Penelitian yang dilakuan dengan 

metode kualitatif sepertinya perlu 

dilakukan untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih konprehensif.  

4. Petugas tata usaha sebaiknya berupaya 

untuk meningkatkan dan 

menyempurnakan pelaksanaan seluruh 

item kualitas layanannya dari level 

cukup baik menjadi baik bahkan 

menjadi sangat baik. 
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel 

kualitas layanan, citra merek dan harga secara simultan maupun secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada Kentucky Fried Chicken (KFC) Baloi cabang Batam. Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli KFC Baloi cabang Batam atau 

konsumen yang datang langsung ke KFC Baloi cabang Batam. Jumlah sampel yang 

didapatkan menggunakan perhitungan Slovin sebanyak 75 orang responden dengan 

menggunakan metode Non Probability Sampling yaitu  Accedental Sampling dan teknik 

pengumpulan data menggunakan kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif yaitu regresi linier berganda menggunakan program SPSS 20. Dari hasil 

perhitungan diperoleh bahwa variabel kualitas layanan, citra merek dan harga memiliki 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Kentucky Fried 

Chicken (KFC) Baloi cabang batam. Sedangkan variabel citra merek dan variabel harga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Kentucky 

Fried Chicken (KFC) Baloi cabang batam. 

 

KataKunci : Kualitas layanan, citra merek, harga, keputusan pembelian 

 

 

Abstract - This study aims to identify and analyze the influence of variables of service quality, 

brand image and price simultaneously and partially on purchase decisions at Kentucky Fried 

Chicken (KFC) Baloi Batam branch. The population in this study is that consumers who ever 

bought KFC Baloi Batam branch or consumers who come directly to KFC Baloi Batam 

branch. The number of samples obtained using the calculation Slovin as many as 75 

respondents using Non Probability Sampling method is Accedental Sampling and data 

collection techniques using questionnaires. The analytical method used is quantitative 

analysis of multiple linear regression using SPSS 20. From the calculations that the variable 

quality of service, brand image and price have a significant effect simultaneously on 

purchasing decisions at Kentucky Fried Chicken (KFC) branch Baloi Batam. While the brand 

image variables and variable rates have no significant influence on purchase decisions 

partially on Kentucky Fried Chicken (KFC) branch Baloi Batam. 
  

Keywords : Quality of service , brand image, price, purchasing decisions 
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1. PENDAHULUAN 

 

  Pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian dalam era globalisasi dewasa 

ini sangat maju pesat.Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya perubahan di dunia baik di bidang 

ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga 

tentunya akan mempengaruhi perkembangan 

struktur perekonomian secara global. Di 

samping itu dengan semakin berkembangnya 

perekonomian mengakibatkan timbulnya 

perusahaan-  perusahaan baru untuk 

memenangkan persaingan dalam 

meningkatkan penjualan. Terlihat juga 

perusahaan-perusahaan yang memilih 

makanan siap saji yang masuk ke Indonesia. 

Perubahan pada pola konsumsi masyarakat 

yang beranekaragam memunculkan konsep 

penghidangan makanan yang praktis, salah 

satunya adalah jenis Fast food  (makanan 

cepat saji).   

Peluang usaha ini dimanfaatkan oleh 

banyak pemilik modal dalam industri 

restoran Fast food. Salah satu industri yang 

bergerak di bidang pengelola restoran siap 

saji adalah PT. Fastfood Indonesia, Tbk 

dengan merek dagang Kentucky Fried 

Chicken (KFC).  

PT. Fastfood  Indonesia Tbk 

merupakan pemilik tunggal waralaba KFC 

yang ada di Indonesia, yang didirikan oleh 

Gelael Group pada tahun 1978 sebagai pihak 

pertama yang mendirikan waralaba KFC 

untuk Indonesia. Perseroan mengawali 

operasi restoran pertamanya pada bulan 

oktober 1979 di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, Medan 

, Makassar dan tempat lainnya yang tersebar 

di Indonesia termasuk di kota Batam sendiri, 

salah satunya KFC Baloi cabang Batam yang 

merupakan KFC pertama kali peroperasi di 

Batam pada tahun 1991. 

Dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat, banyak usaha yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan. Namun salah satu 

yang dirasakan paling penting adalah 

memahami perilaku konsumen. Selain itu, 

pihak KFC harus mengetahui karakteristik 

konsumen secara umum. Hal ini dapat 

bermanfaat bagi perusahaan karena konsumsi 

produk setiap wilayah berbeda satu sama 

lain. Berdasarkan hal tersebut maka 

permintaan terhadap makanan siap saji 

semakin meningkat, berarti merupakan 

peluang bisnis bagi pelaku bisnis makanan 

siap saji ini. Banyak sekali brand yang 

dipasarkan saat ini diantaranya KFC, 

McDonald’s, CFC, A&W dan lain-lain, 

sehingga tingkat persaingan semakin tinggi. 

Untuk menghadapi persaingan yang tinggi 

memerlukan keunggulan bersaing. Berbagai 

upaya dilakukan perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualannya 

diantaranya dengan mempertahankan kualitas 

layanan, citra merek dan harga salah satunya 

perusahaan yang menjadi objek penelitian 

penulis yaitu KFC Baloi cabang Batam, 

memang kualitas layanan, citra merek dan 

harga menjadi salah satu masalah yang 

dikeluhkan oleh konsumen terhadap banyak 

alternatif makanan cepat saji /fast food yang 

ditawarkan dari berbagai perusahaan fast 

food 

Dengan kualitas layanan, citra merek 

dan harga yang baik dan sesuai tentunya 

dapat menarik konsumen untuk dapat tertarik 

dalam melakukan pembelian terhadap produk 

yang akan dibeli sehingga konsumen akan 

merasa puas terhadap berbagai alternatif 

yang ditawarkan.  Dalam hal ini penulis 

mengambil topik ini dikarenakan KFC Baloi 

cabang Batam merupakan cabang KFC yang 

pertama kali beroperasi di Batam dan tata 

letak lokasinya mudah dijangkau oleh 

konsumen, dimana yang sebelumnya KFC 

memang mempunyai banyak cabang yang 

tersebar hampr diseluruh Indonesia termasuk 

di kota Batam sendiri. Peneliti juga ingin 

mengetahui bagaimana kualitas layanan, citra 

merek dan harga yang ditetapkan, sejauh 

mana dapat mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian.  
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     Berdasarkan latar belakang diatas 

maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variabel kualitas 

layanan, variabel citra merek, dan variabel 

harga secara  simultan terhadap keputusan 

pembelian pada Kentucky Fried Chicken 

(KFC) Baloi cabang Batam 

2. Bagaimana pengaruh variabel kualitas 

layanan, variabel citra  merek, dan 

variabel harga secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada KFC Baloi 

cabang Batam 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh kualitas layanan, citra merek 

dan harga secara Simultan terhadap 

keputusan pembelian pada KFC Baloi 

cabang Batam 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh kualitas layanan, citra merek 

dan harga secara Parsial terhadap 

keputusan pembelian pada KFC Baloi 

cabang Batam 

 

Metodologi penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian Eksplanatory 

research. Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 300 

responden yaitu rata-rata perhari dari 

jumlah transaksi konsumen yang datang 

mengunjungi KFC Baloi cabang Batam, 

dan setelah dilakukan perhitungan melalui 

rumus Slovin sampel yang didapat 

sebanyak 75 responden dengan 

menggunakan metode Accidental 

Sampling. 

2. Jenis dan sumber data yang digunakan 

peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif 

dan sumber data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini berupa data 

yang dikumpulkan langsung oleh penulis 

dari responden berupa pertanyaan dari 

kuisioner dan data sekundernya adalah 

berupa informasi yang diterima penulis 

dari berbagai sumber yaitu dari buku, 

jurnal ilmiah, internet dan dari tempat 

lokasi penelitian. Dan teknik 

pengumpulan datanya dengan 

dilkukannya observasi secara langsung 

pada objek penelitian dan menggunakan 

kuisioner sebagai pengumpulan data yang 

pokok. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1.  Kualitas Layanan 

Kualitas layanan dapat didefinisikan 

sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan para pelanggan atas 

layanan yang diterima mereka. Kualitas 

layanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan 

atas layanan yang benar-benar mereka 

terima. 

Pengertian kualitas layanan menurut 

Danang (2012) berpusat pada upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan konsumen yaitu 

adanya kesesuaian antara harapan standar 

kerja karyawannya. Menurut Supranto (2006) 

kualitas layanan mengacu pada sebuah kata 

yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu 

yang harus dikerjakan dengan baik 

sedangkan menurut Ratminto (2006) kualitas 

layanan merupakan suatu aktifitas atau 

rangkaian yang bersifat tidak kasat mata 

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawannya 

 

2.2.  Citra Merek 

 Citra merek dapat didefinisikan 

sebagai pandangan atau suatu kesan 

keseluruhan terhadap posisi merek ditinjau 

dari persaingannya dengan merek lain yang 

diketahui konsumen , apakah merek tersebut 
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dipandang konsumen sebagai merek yang 

kuat atau sebaliknya. Sebagian alasan 

konsumen memilih suatu merek karena 

mereka ingin memahami diri sendiri dan 

untuk mengomunikasikan aspek diri mereka 

ke orang lain. Citra merek ini bisa diukur 

dengan menanyakan atribut apa dari suatu 

merek yang merupakan pilihan konsumen 

dalam satu kategori produk yang 

membedakannya dengan merek lain, 

mengapa atribut-atribut itu penting dan 

mengapa alasan itu penting bagi konsumen.  

Pengertian citra merek menurut 

Nandan (2012) citra merek dapat diartikan 

sebagai keinginan konsumen untuk berfikir, 

merasa dan berbuat terhadap suatu merek. 

Menurut Kotler (2003) mendefinisikan citra 

merek sebagai seperangkat keyakinan 

konsumen mengenai merek tertentu. 

Sedangkan menurut Shimp (2003) 

mendefinisikan citra merek adalah 

seperangkat asosiasi yang muncul dibenak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu. 

Menurut Dermawan dalam Sulistyari 

(2012) adapun yang menjadi dimensi dalam 

citra merek adalah citra korporat,citra produk 

dan citra pemakai. 

 

2.3. Harga 

 Harga dapat didefinisikan sejumlah 

uang yang harus dibayar oleh pelanggan 

untuk memperoleh suatu produk tertentu. 

Harga merupakan suatu penentu keberhasilan 

suatu perusahaan karena harga menentukan 

seberapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan dari penjualan produk 

yang dilakukannya. 

Pengertian harga menurut Kotler 

(2003) harga dapat diartikan berupa sejumlah 

uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk 

mendapatkan produk tertentu. Adapun yang 

menjadi indikator dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

a. Kesesuaian harga dengan daya beli 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

c. Adanya potongan harga yang menarik 

d. Daya saing harga 

 

2.4.  Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dapat 

didefinisikan suatu keputusan dimana 

konsumen untuk dilibatkan dalam memilih 

salah satu dari beberapa alternatif pilihan 

yang ada terhadap suatu produk 

Menurut Schiffman dalam Sumarwan 

(2012) mengemukakan keputusan pembelian 

sebagai pemilihan tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Adapun tahap yang 

menjadi dasar dalam menentukan keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut : 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan pembelian 

e. Prilaku setelah pembelian 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner.   

          Pengertian uji validitas menurut  

Sugiyono (2008) adalah instrument dikatakan 

valid menunjukan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu 

valid atau dapat dipergunakan untuk 

mengkur apa seharusnya diukur. Uji validitas 

dilakukan terhadap item pertanyaan untuk 

mengetahui sejauh mana pertanyaan tersebut 

dapat mengukur objek yang diteliti. Kriteria 

uji validitas yang dilakukan peneliti adalah : 

a. Jika rhitung > rtabel maka pertanyaan valid 

b. Jika rhitng < rtabel maka pertanyaan valid 

Uji validitas dalam penelitian ini 

adalah uji validitas yang terdiri dari uji 

validitas variabel kualitas layanan, uji 

validitas variabel citra merek, uji validitas 

variabel harga dan uji validitas keputusan 

pembelian. Berikut hasil uji validitas pada 

tabel 1 adalah : 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

145 

 

Tabel 1  

Hasil Uji Validitas Variabel 

Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,609 0,227 Valid 

2 0,766 0,227 Valid 

3 0,743 0,227 Valid 

4 0,599 0,227 Valid 

5 0,504 0,227 Valid 

6 0,644 0,227 Valid 

7 0,730 0,227 Valid 

8 0,659 0,227 Valid 

9 0,777 0,227 Valid 

10 0,762 0,227 Valid 

11 0,638 0,227 Valid 

12 0,506 0,227 Valid 

13 0,659 0,227 Valid 

14 0,529 0,227 Valid 

Uji Validitas Variabel Citra Merek 

15 0,827 0,227 Valid 

16 0,855 0,227 Valid 

17 0,871 0,227 Valid 

Uji Validitas Variabel Harga 

18 0,735 0,227 Valid 

19 0,705 0,227 Valid 

20 0,672 0,227 Valid 

21 0,719 0,227 Valid 

Uji Validitas Variabel Keputusan 

Pembelian 

22 0,761 0,227 Valid 

23 0,776 0,227 Valid 

24 0,764 0,227 Valid 

25 0,430 0,227 Valid 

Sumber : Data diolah Penulis, 2015 

 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 

variabel kualitas layanan,citra merek dan 

harga maka dapat disimpulkan bahwa semua 

item pertanyaan yang terdiri dari variabel  

kualitas layanan, variabel citra merek dan 

variabel harga dinyatakan VALID. Hal ini 

dibuktikan bahwa nilai nilai r hitung lebih 

besar daripada r tabel. R tabel yang diperoleh 

sebesar 0,277 dengan responden 75 pada sig 

5 % 

 

3.2.  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas dapat didefinisikan 

sebagai indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dipercaya atau 

dapat dihandalkan Suatu data dapat dikatakan 

reliabel apabila reliabilitas mencapai ≥ 0,6. 

Tabel 2 Hasil uji reliabilits variabel : 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Nilai 

Reliabili

tas 

Keteranga

n 

Kualitas layanan 

(X1) 

0,897 Sangat 

reliabel 

Citra merek (X2) 0,809 Sangat 

reliabel 

Harga (X3) 0,654 Reliabel 

Keputusan 

pembelian (Y) 

0,642 Reliabel 

Sumber : Data diolah Penulis, 2015 

 

3.3.  Uji Normalitas 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-

Smirnov 

                    N             75 

Kolmogorov-

Smirnov 

0,463 

Asymp-sig. (2 

tailed) 

0,983 

Sumber : Data diolah Penulis, 2015 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji 

normalitas dapat disimpulkan bahwa nilai 

Asymp-sig sebesar 0,983 ini berarti data 

berdistribusi normal. Pada uji normalitas 

metode Kolmogorov-smirnov data dapat 

dikatakan normal apabila nilai Asymp- sig 

lebih dari 0,05 (Asymp sig > 0,05). 
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3.4.  Uji Multikolonieritas 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel 

Independen 

VIF Keterangan 

Kualitas 

Layanan (X1) 

1,441 Tidak terjadi 

multikoloniritas 

Citra Merek 

(X2) 

1,608 Tidak terjadi 

multikoloniritas 

Harga (X3) 1,142 Tidak terjadi 

multikoloniritas 

Sumber : Data diolah Penulis, 2015 

 

Berdasarkan tabel 4 hasil uji 

multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel yang terdiri dari variabel 

kualitas layanan, variabel citra merek dan 

variabel harga tidak terjadi gejala 

multikolonieritas karena nila VIF (Variaance 

Influence Factor) yang dihasilkan < 10. 

Karena penelitian yang baik tidak adanya 

data yang mempunyai gejala 

multikolonieritas. 

 

3.5.  Uji Heteroskedastisitas 

Pada pengujian heteroskedastisitas ini 

penulis menggunakan 2 metode dalam 

menentukan uji heteroskedastisitas yaitu  

menggunakan metode grafik Scatter Plot dan 

menggunakan metode pengujian Glejser.  

 

Gambar 1  

Metode grafik Scatter Plot 

Gambar 1 Metode grafik Scatter Plot 

Sumber : Data Olahan SPSS 20 

 

Berdasarkan gambar 1 hasil uji 

heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut tidak terjadi gejala 

Heteroskedastisitas, karena terlihat pada 

gambar tidak membentuk pola tertentu dan 

titik menyebar tidak beraturan diatas dan 

dibawah sumbu 0 pada Y. Untuk uji Glejser 

terlihat pada tabel 5 Hasil uji 

Heteroskedastisitas metode Glejser. 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Metode Glejser 

Model Sig 

(Constant) 0,807 

Kualitas Layanan 

(X1) 

0,797 

Citra Merek (X2) 0,845 

Harga (X3) 0,127 

Sumber : Data diolah Penulis, 2015 

 

 Berdasarkan tabel 5 hasil uji 

heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai sig 

lebih dari 0,05. Kriteria pengujian yang 

dilakukan apabila nilai sig > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil statistik yang diperoleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa 

ketiga variabel tersebut tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai 

sig < 0,05 maka terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.  Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini penulis menggunakan 

uji hipotesis uji F (simultan), uji t (parsial) 

dan uji determinasi. Berikut hasil uji F, uji t 

dan uji determinasi pada tabel 6 yaitu 

interpretasi hasil uji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 6 

Interpretasi Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

Unstan

dardize

d 

Coeffic

ients 

 

Standa

rdized 

Coeffic

iets 

 

t Sig 

B Beta   

(Const) 5,788  2,517 0,0

14 

X1 0.129 0,457 3,704 0,0

00 

X2 -0,045 -0,040 -0,308 0,7

59 

X3 0,209 0,203 1.849 0,0

69 

F hitung = 7,905           R Square (R
2
) = 

0,250 

Sign - F = 0,000       Adjusted R
2 

= 0,219 

Sumber : Data dioleh penulis, 2015 

 

1. Kritria pengujian uji F yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

- membandingkan antara Fhitung > Ftabel  

maka H0 ditolak dan Ha diterima  sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas (X) 

berpengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat (Y)  

 

Berdasarkan kriteria pengujian dan  hasil 

uji hipotesis F (simultan) diperoleh nilai F 

hitung sebesar 7.905 dan F tabel diperoleh 

sebesar 2,73 (Fhitung > Ftabel), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan, 

citra merek dan harga berpengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada Kentucky Fried 

Chicken ( KFC) Baloi cabang Batam  

 

2. Kriteria pengujian uji hipotesis t adalah 

sebagai berikut : 

- Apabila thitung  > ttabel dan sig  < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima  yang artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas (X) secara parsial terhadap 

variabel terikat (Y) 

- Apabila thitung  <  ttabel  dan sig  > 0,05 

maka H0 diterima dan Ha ditolak yang 

artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas (X) secara 

parsial terhadap variabel terikat (Y) 

 

Sedangkan hasil uji hipotesis uji  t 

(Parsial) dan kriteria pengujian yang 

dilakukan didapat bahwa variabel kualitas 

layanan memiliki pengaruh yang signifian 

secara parsial terhadap keputusan pembelian 

pada Kentucy Fried Chicken ( KFC) Baloi 

cabang Batam, dibuktikan nilai t hitung yang 

dihasilkan sebesar 3,704 dan nilai t tabel 

sebesar 1,993 (thitung > ttabel).  

Variabel citra merek tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian pada KFC 

Baloi cabang Batam terbukti nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel, t hitung yang 

dihasilkan sebesar -0,308 dan t tabel sebesar 

1,993 (thitung < ttabel) atau (t -,308 > t 1,993) 

sedangkan variabel harga tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian KFC Baloi 

cabang Batam, terbukti nilai t hitung lebih 

kecil dar t tabel (thitung < ttabel) atau  (t 1,849 <  t 

1,993)  

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 

dari nilai R Square sebesar 0,250 atau 25% 

yang menunjukkan bahwa 25% keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh variabel kualitas 

layanan, variabel citra merek dan variabel 

harga, sementara sisanya sebesar 75% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

3.7 Regresi Linier Berganda 
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Tabel 7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

Unstan

dardize

d 

Coeffic

ients 

 

Standa

rdized 

Coeffic

iets 

 

t Sig 

B Beta   

(Const

) 

5,788  2,517 0,0

14 

X1 0.129 0,457 3,704 0,0

00 

X2 -0,045 -0,040 -0,308 0,7

59 

X3 0,209 0,203 1.849 0,0

69 

Sumber : Data diolah penulis, 2015 

 

 

 

 

Dari persamaan regresi diatas dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Nilai konstanta sebesar 5,788 artinya jika 

variabel independen yang terdiri dari 

kualitas layanan, citra merek dan harga 

dianggap 0 (nol) atau tidak diterapkan 

maka keputusan pembelian akan tetap ada 

sebesar 5,788 

2. Koefisien kualitas layanan (X1) sebesar 

0,219 artinya jika kualitas layanan  naik 

sebesar 1 skala dalam jawaban responden 

maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian pada KFC Baloi cabang Batam 

sebesar 0,129 satuan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel kualitas 

layanan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

KFC Baloi cabang Batam 

3. Koefisien citra merek (X2) sebesar -0,045 

artinya bahwa setiap penambahan satu 

satuan pada variabel citra merek , maka 

keputusan pembelian akan menurun 

sebesar -0,045 satuan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel citra merek 

tidak  mempunyai pengaruh yang 

signifikan  terhadap keputusan pembelian 

pada KFC Baloi cabang Batam 

4. Koefisien harga (X3) sebesar 0,209 artinya 

bahwa setiap penambahan satu satuan 

pada variabel harga, maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,209 

satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel harga tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan nilai uji bernilai 

positif terhadap keputusan pembelian 

KFC Baloi cabang Batam. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

penulis  maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Variabel kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian KFC Baloi 

cabang Batam terbukti nilai F hitung lebih 

besar daripada F tabel (7,905 > 2,73 

2. Variabel kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian KFC Baloi 

cabang Batam terbukti dari nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel (3,705 > 1,993) 

3. Variabel citra merek tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian KFC Baloi 

cabang Batam, terbkti bahwa nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel (-0,308 < 1,993) 

4. Variabel harga tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian KFC Baloi cabang 

Batam, terbukti bahwa nilai t hitung lebih 

kecil dari t tabel (1,849 < 1,993) 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) dari 

nilai R Square sebesar 0,250 atau 25% 

yang menunjukkan bahwa 25% keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh kualitas 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = 5, 788 + 0,129X1 -0,045X2 + 0,209X3 
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layanan, citra merek dan harga sementara 

sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah 

membantu dalam menyelesaikan penelitian 

ini, terutama kepada kedua orang tua saya 

yang sudah memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis dan tidak lupa pula 

penulis ucapkan terimakasih sedalam-

dalamnya kepada Bapak Rahmat Hidayat 

S.AB, M.AB selaku dosen pembimbing yang 

sudah banyak meluangkan waktunya kepada 

peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini 

dan diucapkan diucapkan juga terimakasih 

banyak kepada semua teman satu angkatan 

“Prodi Administrasi Bisnis Terapan” yang 

sudah banyak membantu penulis dalam 

mencari sumber/referensi terkait penelitian 

ini. 

Saran 

Saran yang dapat disampaikan penulis 

kepada pihak manajemen Kentucky Fried 

Chicken (KFC) Baloi cabang Batam adalah 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya pihak manajemen KFC Baloi 

cabang Batam mempertahankan kualitas 

layanan yang sudah ada. 

2. Hendaknya pihak manajemen KFC  lebih 

memperhatikan faktor harga dan perlu 

adanya pertimbangan terhadap harga yang 

diputuskan, agar seluruh konsumen dari 

segala lapisan sanggup untuk membeli 

produk KFC. 

3. Hendaknya pihak manajemen KFC lebih 

memperhatikan dari segi citra mereknya 

yaitu pandangan konsumen mengenai 

merek dagang KFC dan harus lebih 

meyakinkan lagi kepada semua lapisan 

masyarakat bahwa merek dari KFC 

banyak peminantnya dan dicari oleh 

masyarakat dan merupakan merek dagang 

fast food yang terkenal 
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KUISIONER 

PENGARUH KUALITAS LAYANAN, CITRA MEREK, DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) BALOI 

CABANG BATAM 

Petunjuk Pengisian : 

1) Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2) Berilah tanda check list (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia sesuai 

dengan pendapat anda. Masing-masing dengan pilihan jawaban dan bobot nilai 

sebagai berikut : 

 

STS     : Apabila jawaban Sangat Tidak Setuju akan diberi skor 1 

TS       : Apabila jawaban Tidak Setuju akan diberi skor 2 

N         : Apabila jawaban Netral akan diberi skor 3 

S          : Apabila jawaban Setuju akan diberi skor 4 

SS   : Apabila jawaban Sangat Setuju akan diberi skor 5 

3) Diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihan jawaban 

4) IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama ( boleh tidak diisi) : 

2. Umur    :  

 < 18 Tahun   (        ) 

18- 30 Tahun   (        ) 

  > 30 Tahun   (        ) 

            3.  Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 

            4.  Pekerjaan    : Pelajar/Mahasiswa/Swasta/Pegawai/Lainnya……. 

            5.  Membeli produk KFC : Sudah 2 kali/Sudah lebih dari 2 kali 

Keterangan  :  

Coret yang tidak perlu * 

 

DAFTAR PERTANYAAN !! 
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No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 KFC Baloi cabang Batam menyediakan fasilitas 

pendukung yang baik seperti wifi, toilet, AC, TV, 

alunan musik dan media bermain anak-anak. 

     

2 Kebersihan tempat KFC Baloi cabang Batam selalu 

terjaga dengan baik seperti kebersihan tempat, 

kebersihan alat makan dan kebersihan toilet 

     

3 Penampilan karyawan KFC Baloi cabang Batam 

selalu bersih dan rapi 

     

4 Menurut saya pelayanan KFC Baloi cabang Batam 

cepat dan sesuai  

     

5 Menurut saya pelayanan yang diberikan KFC Baloi 

cabang Batam sama pada semua konsumen 

     

6 Menurut saya karyawan KFC Baloi cabang Batam 

selalu merespon setiap keluhan konsumen 

     

7 Menurut saya KFC konsisten dengan kualitas 

produk, layanan dan fasilitas yang ada 

     

8 Karyawan KFC Baloi cabang Batam memberikan 

penjelasan kepada setiap konsumen yang datang 

mengenai produk KFC 

     

9 Karyawan KFC Baloi cabang Batam dinilai selalu 

siap dan tanggap dalam memberikan layanan 

kepada konsumen 

     

10 KFC Baloi cabang Batam menyediakan jaminan 

ganti rugi jika produk dan pelayanan yang diberikan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan 

     

11 Jaminan terhadap kualitas produk dan pelayanan 

terpenuhi 

     

12 Service center KFC mudah dihubungi      

13 Karyawan KFC Baloi cabang Batam selalu 

memahami kebutuhan konsumen 

     

14 Karyawan KFC Baloi cabang Batam  selalu 

bersikap ramah dan sopan 

     

15 Nama merek KFC dapat membedakan produk KFC 

dengan produk pesaing lainnya 

     

16 Saya sudah mengenal produk KFC dengan baik      

17 Harapan konsumen pada produk dan layanan 

terpenuhi 

     

18 Menurut saya harga produk KFC sesuai dengan      
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kemampuan daya beli saya 

19 Menurut saya harga produk KFC sesuai dengan 

kualitas produk yang dihasilkan 

     

20 Menurut saya KFC memberikan potongan 

harga/diskon pada acara – acara tertentu 

     

21 Harga produk KFC mampu bersaing dengan 

makanan fast food lainnya 

     

22 Saya membutuhkan KFC sebagai menu santapan 

saya 

     

23 Sebelum membeli Saya mencari informasi yang 

berkaitan dengan harga, promo, dan produk-produk 

yang ditawarkan KFC 

     

24 Saya melakukan perbandingan terhadap makanan 

fast food lainnnya dan menyeleksi terlebih dahulu 

sebelum saya memutuskan untuk membeli produk 

KFC 

     

25 Saya merasa puas setelah membeli produk KFC 

Baloi cabang batam dan akan membeli kembali 

dilain waktu 
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Abstrak  – Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memanipulasi pelaporan 

keuangan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini 

merupakan sebuah penyimpangan karena dapat menyesatkan pihak yang mengunakan laporan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance yang diukur dengan frekuensi 

rapat dewan komisaris, proporsi latar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan komite audit, dan 

kualitas audit terhadap praktek manajemen laba. Populasi penelitian ini adalah perusahaan non 

keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling, dan diperoleh 98 perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan statistik deskriptif untuk 

analisis data yang diolah dengan bantuan program eviews 8.1. Berdasarkan hasil hipotesis dalam 

penelitian ini,  menunjukkan bahwa (1) frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. (2) latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. (3) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
 

Katakunci : Manajemen laba, Tata kelola perusahaan, Dewan komisaris, Komite audit, Kualitas audit 

 

 

Abstract -Earnings management is manager effort in manipulating financial report in orderto gain 

profit to benefit their self. This behavior is considered as a fraud because it gives a 

misleadinformation to the financial report use. This research aims to determine and analyze the effect 

frequency of meetings board commissioner, proportion background study economy or financial audit 

committee, and quality audit against the practice of earnings management.The population used in this 

study were non financial companies listed on theStock Exchange during 2010-2013. The sampling 

technique used in this research waspurposive sampling method and obtained 98 samples. In this study 

using multiple regression analysis and descriptive statistics for the analysis  of the data with the help 

of the program eviews 8.1. Based on the result of the hypothetical examination in this research, it 

proved that (1) frequency of meetings board commissioner does not have a significant effect against 

earnings management. (2) proportion background study economy or financial audit committee has a 

significant effect against earnings management. (3) quality audit does not have a significanteffect 

against earnings management.  

 

Keywords: Earnings management,Corporate governance, Board commissioner, Audit committee, 

Quality audit 
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1. PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan adalah suatu 

cerminan dari kondisi perusahaan karena 

memuat informasi mengenai posisi 

keuangan, laporan kinerja manajemen, 

laporan arus kas dan perubahan posisi 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

juga menunjukkan seberapa besar kinerja 

manajemen dan merupakan sumber dalam 

mengevaluasi kinerja manajemen. Di dalam 

laporan keuangan yang biasanya dijadikan 

parameter utama adalah besarnya laba 

perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja 

manajemen tersebut dapat mendorong 

timbulnya perilaku menyimpang dari pihak 

manajemen perusahaan, yang salah satu 

contohnya adalah manajemen laba (earning 

management). Manajemen laba merupakan 

langkah manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi dari suatu standar tertentu dengan 

tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

atau nilai perusahaan.  

Laba yang tidak menunjukkan 

informasi yang sebenarnya tentang kinerja 

manajemen dapat menyesatkan pihak yang 

mengunakan laporan. Jika laba yang tidak 

sesuai dengan keadaan dan fakta keuangan 

perusahaan digunakan oleh investor untuk 

membentuk nilai perusahaan, maka laba 

tidak dapat menjelaskan nilai pasar 

perusahaan yang sebenarnya [40]. Tindakan 

manajemen laba telah menimbulkan 

beberapa kasus antara lain Enron, Merck, 

World Com dan mayoritas perusahaan lain di 

Amerika serikat [37] dimana pihak 

manajemen telah melakukan berbagai macam 

pelanggaran praktek bisnis yang tidak sehat 

dengan melakukan deception, discrimination 

of information, coercion, bribery, dan keluar 

dari prinsip good corporate governance. 

Kecenderungan manajemen untuk melakukan 

praktik manajemen laba dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan. Namun hal 

tersebut dapat diatasi dengan menerapkan 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance). Corporate 

Governance merupakan salah satu cara untuk 

mengeliminasi upaya rekayasa manajemen 

yaitu dengan membuat peraturan tentang 

keharusan bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi-informasi tertentu 

secara wajib (mandated disclosure) dan 

sukarela (voluntary disclosure) , upaya ini 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yang dipublikasikan [28].  

 

 

2. LANDASAN TEORI  

   

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi pertama kali 

dipopulerkan oleh [64], dalam teori ini 

dinyatakan bahwa hubungan keagenan 

muncul ketika satu orang atau lebih (pemilik) 

mempekerjakan orang lain (manajemen) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada manajemen tersebut. 

Dalam hal ini pemegang saham sebagai 

pemilik mempunyai asumsi bahwa pemegang 

saham hanya tertarik pada hasil keuangan 

yang bertambah atau investasi mereka di 

dalam perusahaan. Sedangkan para 

manajemen diasumsikan menerima kepuasan 

berupa kompensasi keuangan dan syarat-

syarat yang berlaku dalam hubungan 

tersebut. 

2.1 Teori Akuntansi Positif  

Teori akuntansi positif adalah sebuah 

teori yang berusaha untuk menjelaskan dan 

memprediksi fenomena akuntansi yang 

sebenarnya. Teori akuntansi positif 

menggangap bahwa tujuan dari teori 

akuntansi yaitu menjelaskan dan 

memprediksi praktik-praktik akuntansi, 

sehingga teori akuntansi positif berupaya 

menjelaskan proses dengan menggunakan 

kemampuan, pemahaman, pengetahuan 

akuntansi, serta penggunaan kebijakan 

akuntansi yang paling sesuai untuk 

menghadapi kondisi tertentu dimasa depan. 
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Dalam positive accounting theory terdapat 

tiga hipotesis yang melatarbelakangi 

terjadinya manajemen laba [62], yaitu: 

1. The bonus plan hypothesis 

Manajemen akan memilih metode 

akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya 

yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan 

yang memberikan bonus besar berdasarkan 

earnings lebih banyak menggunakan metode 

akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan. dalam suatu perusahaan yang 

memiliki rencana pemberian bonus, maka 

seorang manajer perusahaan akan melakukan 

penaikan laba saat ini yakni dengan memilih 

metode akuntansi yang mampu menggeser 

laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan 

ini dilakukan dikarenakan manajer 

termotivasi untuk mendapatkan insentif yang 

lebih tinggi untuk masa kini. 

 

2. The debt covenant hypothesis 

  Semakin dekat suatu perusahaan 

untuk menyimpang pada perjanjian hutang 

yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, 

maka semakin besar kemungkinan 

manajemen perusahaan memilih prosedur 

akuntansi yang menggeser laba akuntansi 

dari periode mendatang ke periode sekarang. 

Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam 

pandangan pihak eksternal. Dalam suatu 

perusahaan yang mempunyai rasio debt to 

equity cukup tinggi, maka akan mendorong 

manajer perusahaan untuk cenderung 

menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. 

Perusahaan dengan rasio debt to equity yang 

tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan 

dalam memperoleh dana tambahan dari pihak 

kreditor dan bahkan perusahaan dapat 

terancam melanggar perjanjian utang. 

 

3.The politcal cost hypothesis  

Dalam suatu perusahaan besar yang 

memiliki biaya politik tinggi, akan 

mendorong manajer untuk memilih metode 

akuntansi yang menangguhkan laba yang 

dilaporkan dari periode sekarang ke periode 

masa mendatang sehingga dapat 

memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya 

biaya politik dikarenakan profitabilitas 

perusahaan yang tinggi dapat menarik 

perhatian media dan konsumen. Teori 

keagenan terdapat asumsi bahwa setiap 

individu semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan diri sendiri sehingga akan dapat 

menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agen. Sedangkan pemegang 

saham sebagai pihak principal tentu akan 

mengadakan kontrak dengan tujuan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan dirinya 

sendiri yakni supaya profitabilitas yang 

selalu meningkat. 

2.3 Manajemen Laba 

Menurut [55], Earnings Management 

adalah intervensi manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan bagi pihak 

eksternal sehingga dapat meratakan, 

menaikan, dan menurunkan pelaporan laba, 

di mana manajemen dapat menggunakan 

kelonggaran penggunaan metode akuntansi, 

membuat kebijakan-kebijakan 

(discreationary) yang dapat mempercepat 

atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, 

agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih 

besar sesuai dengan yang diharapkan. [60], 

Manajemen laba adalah tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

mempengaruhi laba yang dilaporkan yang 

bisa memberikan informasi mengenai 

keuntungan ekonomis (economic advantage) 

yang sesungguhnya tidak dialami 

perusahaan, yang dalam jangka panjang 

tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. 

Sedangkan Manajemen laba menurut [59], 

adalah tindakan manajemen yang menaikan 

atau menurunkan laba yang dilaporkan dari 

unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang 

tidak mempunyai hubungan dagang 

menaikan atau menurunkan profitabilitas 

perusahaan untuk jangka panjang. 

 

2.4 Tata Kelola Perusahaan 
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Corporate Governance Pertama kali 

diperkenalkan oleh Cadbury Committee 

dengan definisi sebagai berikut, “A set a 

rules that define the relationship between 

shareholder, manager, creditor, government, 

employee and other internal and external 

stakeholder in respect to the right and 

responsibility”. [33] Mendefinisikan 

corporate governance sebagai suatu proses 

dan struktur yang digunakan oleh organ 

perusahaan guna memberikan nilai tambah 

pada perusahaan secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang bagi pemegang saham, 

dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan norma yang berlaku 

2.5 Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan suatu 

mekanisme yang bertugas untuk mengawasi 

dan memberi petunjuk kepada manajemen 

perusahaan. Secara umum, dewan komisaris 

bertanggung jawab mengawasi kinerja 

manajemen perusahaan, dan terwujudnya 

akuntabilitas. Tugas dewan komisaris adalah 

mensupervisi dan memberi nasihat kepada 

dewan direksi, dan memastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan tanggung 

jawab kepada para stakeholder.  Dewan 

komisaris bertujuan untuk menyeimbangkan 

dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Akan tetapi, pengangkatan 

dewan komisaris  oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi 

saja tapi tidak dimaksudkan untuk 

menegakkan Good Corporate Governance 

(GCG) di dalam perusahaan [16].  

 

2.6 Komite Audit 

Komite audit sesuai dengan Kep. 

29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Keberadaan komite audit sangat penting bagi 

pengelolaan perusahaan. Komite audit 

merupakan komponen baru dalam sistem 

pengendalian perusahaan. Selain itu komite 

audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris 

dengan pihak manajemen dalam menangani 

masalah pengendalian.  Komite audit 

bertanggung jawab mengawasi laporan 

keuangan, audit eksternal, dan mengamati 

sistem pengendalian internal (termasuk audit 

internal). Selain itu dapat mengurangi sifat 

opportunistic manajemen yang melakukan 

earnings management dengan cara 

mengawasi pelaksanaan audit eksternal [36]. 

[58] menyatakan bahwa investor, analis dan 

regulator menganggap komite audit 

memberikan kontribusi dalam kualitas 

pelaporan keuangan. Hasilnya 

mengindikasikan bahwa adanya komite audit 

memiliki konsekuensi pada laporan keuangan 

yaitu: (1) berkurangnya pengukuran 

akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya 

pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, 

dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan 

manajemen dan tindakan illegal. 

 

2.7 Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan hal penting 

dalam melaksanakan proses audit. Dengan 

memilih auditor eksternal yang baik, tentu 

dewan komisaris independen berharap 

independensi dan professionalisme dalam 

pemeriksaan laporan keuangan akan selalu 

terjaga. Kualitas auditor yang baik juga akan 

membuat para stakeholder percaya mengenai 

kevalidan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan. Informasi yang diungkap auditor 

juga dapat memberikan pertimbangan 

mengenai keputusan yang akan diambil oleh 

stakeholder. Perusahaan dengan agency cost 

yang tinggi, akan cenderung menggunakan 

KAP dengan kualitas yang lebih baik [64]. 

Hal itu dikarenakan KAP yang lebih besar 

dan terkenal cenderung mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan lebih luas 

untuk mempertahankan reputasi KAP dan 

juga menghindari biaya reputasi yang akan 

dikenakan [44].  Kantor Akuntan Publik yang 
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termasuk dalam kategori big four dipercaya 

memiliki reputasi yang terbaik, baik itu di 

Indonesia maupun Internasional dikarenakan 

sudah dikenal dan dipercaya oleh public [19]. 

 

2.8 Hipotesis 

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan 

Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

Rapat dewan komisaris merupakan 

hal penting dalam menentukan efektivitas 

dewan komisaris dalam melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian. Rapat dewan 

komisaris merupakan media komunikasi dan 

koordinasi antara anggota-anggota dewan 

komisaris dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat 

tersebut akan membahas mengenai arah dan 

strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang 

telah diambil oleh manajemen, serta 

mengatasi masalah benturan kepentingan 

[49]. [35] menyatakan bahwa dewan yang 

lebih sering mengadakan pertemuan dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya 

kecurangan, karena pertemuan yang rutin 

memungkinkan dewan untuk 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

potensial, terutama yang terkait dengan 

kualitas pelaporan keuangan. Dengan adanya 

evaluasi kinerja dan pengawasan secara rutin 

diharapkan akan membuat manajer sulit 

melakukan manipulasi data keuangan 

sehingga praktik manajemen laba dapat 

diminimalisir [13]. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

 

H1a:Semakin banyak dewan komisaris 

melakukan pertemuan  (meeting) akan 

menurunkan praktek manajemen laba. 

Pengaruh Keahlian Ekonomi dan 

Keuangan Komite Audit Terhadap 

Manejemen Laba 

Kualitas laporan keuangan 

dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik 

komite audit. Bapepam (2004) menghendaki 

bahwa salah seorang dari anggota komite 

audit memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi atau keuangan. [46] membuktikan 

bahwa dewan komisaris independen dan 

komite audit yang aktif serta berpengetahuan 

di bidang keuangan menjadi faktor penting 

untuk mencegah kecenderungan manajer 

untuk melakukan manajemen laba. Keahlian 

di bidang keuangan sama pentingnya bagi 

komite audit karena fungsi utama dari komite 

tersebut adalah mengawasi proses pelaporan 

keuangan sebuah perusahaan. [46] dan Bryan 

[43] menyatakan bahwa anggota komite audit 

yang merupakan komisaris independen yang 

ahli di bidang keuangan merupakan pihak 

yang efektif untuk mengurangi manajemen 

laba. Dengan demikian, maka dirumuskan 

hipotesis kedua yang akan diuji sebagai 

berikut:  

H1b:Semakin banyak proporsi anggota 

komite audit berlatar belakang ekonomi 

dan keuangan akan menurunkan praktek 

manajemen laba. 

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap 

Manajemen Laba 

Ukuran KAP, misalnya Big 6/5/4, 

memiliki kualitas audit yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan non-Big 6/5/4 dengan 

alasan bahwa KAP besar memiliki 

pengetahuan, pengalaman teknis, kapasitas, 

dan reputasi yang lebih superior 

dibandingkan KAP (Kantor Akuntan Publik) 

yang lebih kecil. [52]. Berdasarkan 

argumentasi di atas, hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut:  

H2:Terdapat perbedaan tingkat praktek 

manajemen laba pada perusahaan yang 

diaudit oleh auditor Big four dan non Big 

four. 

 

2.9 Metode Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis  statistik  deskriptif  

merupakan teknik  deskriptif  yang  

memberikan  informasi mengenai   data   

yang   dimiliki   dan  tidak   bermaksud   
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menguji   hipotesis.   Analisis   ini   hanya  

digunakan  untuk  menyajikan  dan  

menganalisis  data  disertai  dengan  

perhitungan  agar  dapat memperjelas  

keadaan  atau  karakteristik  data  yang  

bersangkutan. Pengukuran  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini  adalah  Mean ,  standar  

deviasi,  maksimum,  dan  minimum.  Mean  

digunakan  untuk  mengetahui  rata-rata  data  

yang  bersangkutan.  Standar  deviasi  

digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  

besar  data  yang  bersangkutan  bervariasi  

dari  rata-rata. Maksimum  digunakan  untuk  

mengetahui  jumlah  terbesar  data  yang  

bersangkutan.  Minimum  digunakan untuk 

mengetahui jumlah terkecil data yang 

bersangkutan. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini akan 

menggunakan model penelitian regresi 

berganda Data panel merupakan jenis data 

yang merupakan gabungan antara data runtut 

waktu (time series) dengan data seksi silang 

(cross section). Oleh karenanya, pemodelan 

dengan data panel memiliki gabungan 

karakteristik kedua jenis data time series dan 

cross section. Maka pemodelan dengan data 

panel ini terdiri atas beberapa objek dan 

meliputi beberapa periode waktu [24]. Dalam 

data panel dengan menggunakan metode 

GLS (Generalized Least Squares) sudah 

memperhitungkan heterogenitas yang 

terdapat pada variabel independent secara 

eksplisit sehingga metode dengan GLS 

(Generalized Least Squares) ini mampu 

menghasilkan estimator yang memenuhi 

kriteria BLUE (best linear unbiased 

estimator), dengan menggunakan data panel 

secara teknis sudah dapat mengatasi masalah 

multikolinearitas dan heterokedastisitas 

dengan penggabungan data cross section dan 

data time series sehingga pengujian data 

panel tidak memerlukan uji asumsi klasik 

[47]. Dimana dalam analisis modelnya akan 

terdapat 3 pendekatan, yaitu: common effect 

model, fixed effect model, dan random effect 

model. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Instrumen Penelitian dan Operasional 
Variabel 

 Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah manajemen laba yang diukur 

dengan cara menghitung discretionary 

accrual dengan menggunakan Modified 

Jones Model. Variabel independen Frekuensi 

pertemuan dewan komisaris diukur secara 

numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal 

pertemuan yang dilakukan oleh dewan 

komisaris dalam tahun berjalan. Variabel 

komite audit diukur dengan cara mencari 

persentase (%) dari jumlah anggota komite 

audit yang mempunyai latar belakang 

pendidikan ekonomi dan/atau keuangan 

terhadap jumlah anggota komite audit 

keseluruhan. Kualitas audit diukur dengan 

menggunakan dummy variable, dimana 1 

jika perusahaan diaudit oleh KAP (Kantor 

Akuntan Publik) BigFour dan 0 jika 

perusahaan diaudit oleh KAP (Kantor 

Akuntan Publik) non BigFour.  

Variabel kontrol leverage diukur 

dengan menggunakan rasio total hutang 

terhadap total aktiva, Variabel kontrol size 

dengan menggunakan nilai log total aset 

perusahaan pada akhir tahun, dan 

profitabilitas dengan menggunakan return on 

assets (ROA). 

 

 

Variabel Keteranga

n 

Pengukur

an 

DAC Discretiona

ry accruals 

Modified 

Jones 

model 

BOARDMEETI

NG 

Boardmeeti

ng (Rapat) 

Jumlah 

pertemuan 

antar 

dewan 

komisaris 
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dalam satu 

tahun 

KA Background 

study 

komite 

audit 

Proporsi 

anggota 

komite 

audit yang 

berlatar 

belakang 

di bidang 

ekonomi 

dan 

keuangan 

QA Quality 

Audit 

(Kualitas 

Audit) 

Dummy 

variable: 

dimana 1; 

jika 

perusahaan 

diaudit 

oleh KAP 

Big4 dan 

0; jika 

lainnya. 

LEV Leverage Total 

Hutang/tot

al aktiva 

SIZE Size 

(Ukuran 

perusahaan) 

Log (Ln) 

total aset 

perusahaan

. 

PERF kinerja 

perusahaan 

Return on 

assets 

(ROA) 

 

3.2 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2010-2013. Sampel diseleksi dengan 

menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

diperoleh sampel sebanyak 392 perusahaan. 

 

Tabel 1 

 

Identifikasi Perusahaan Jumlah 

Perusahaan sudah listing pada 

tahun 2010 

413 

Perusahaan bergerak dalam 

industri keuangan 

(69) 

Perusahaan yang mengalami 

kerugian 

(123) 

Perusahaan yang mengalami 

delisting selama periode 2010-

2013 

(28) 

Tidak mempublikasikan annual 

report secara lengkap & pelaporan 

periode 31 Desember 2010-2013 

dalam Bursa Efek Indonesia 

(28) 

Perusahaan yang menyajikan 

laporan keuangan tidak dalam 

bentuk rupiah 

(14) 

Tidak memiliki data lengkap 

sesuai variabel yang dibutuhkan 

dalam penelitian mengenai jumlah 

rapat dan profil komite audit 

(53) 

Perusahaan yang terpilih menjadi 

sampel 

98 

 

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 
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Tabel 2 tersebut menunjukan nilai 

rata-rata discretionary accrual (DAC) 

sebesar -.0.012 yang menandakan bahwa 

perusahaan bersangkutan melakukan earning 

management, nilai rata-rata dewan komisaris 

(DK) sebesar 5.12 menunjukkan rata-rata 

jumlah rapat anggota dewan komisaris dalam 

setahun adalah sebanyak 5-6 kali, nilai rata-

rata presentase komite audit (KA) sebesar 

0,59%, nilai rata-rata leverage (LEV) sebesar 

0,43%, nilai rata-rata size sebesar 14.786, 

dan nilai rata-rata profitabilitas (PERF) 

sebesar 0,10%. 

 
Tabel 3. Frekuensi Kualitas Audit 

 

Keterangan Frequency Percent 

1 (jika Big 4) 188 48% 

0 (jika lainnya) 

Total sampel (N) 

204 

392 

52% 

100% 

 

Dalam tabel frekuensi reputasi 

auditor diketahui bahwa perusahaan non 

keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) non big-4 adalah sebesar 52%, 

yaitu sebanyak 204 perusahaan dan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP big-4 

adalah sebesar 48%, yaitu sebanyak 188 

perusahaan. 

 

Tabel 4. Uji Chow 

 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Period F 0.832128 (3,382) 0.04768 

Period Chi-square 2.553401 3 0.04657 

     
     Sumber: Data diolah dengan menggunakan 

Eviews 8.1 

 

Uji Chow bertujuan untuk memilih 

antara model common effect model dan fixed 

effect model. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai Chow dengan F-stat.  

Dari hasil di atas menunjukkan baik F-test 

maupun Chi-square signifikan (p-value= 

0,0000 dan p-value = 0,04 lebih kecil dari α 

= 0,05) sehingga H0 ditolak, artinya model 

estimasi mengikuti model Fixed Effect. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Uji Hausman 

 

 

Uji ini dilakukan untuk menentukan 

model mana yang terbaik antara fixed effects 

model dan random effects model dalam 

metode Generalized Least Square (GLS). 

Kesimpulan dari uji ini adalah apabila 

 DK KA LEV SIZE PERF 

DA

C  

 Mean  5.12  0.59 

 0.43

2 

 14.7

86 

 0.10

18 

 -

0.01

29 

 Maximu

m 

 43.0

0  1.00 

 1.47

4 

 19.1

81 

 0.71

50 

 0.39

03 

 Minimu

m  1.00  0.00 

 0.04

4 

 8.02

68 

 0.00

14 

-

1.55

87 

 Std. 

Dev. 

 4.06

937 

 0.25

950 

 0.19

836 

 1.57

403 

 0.08

928 

 0.13

96 

 Observa

tions 392 392 392 392 392 392 

 Cross 

sections 98 98 98 98 98 98 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-

Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section 

random 15.647206 4 0.0035 

     
     

Keterangan : Tabel ini mempresentasikan Hasil uji statistik. 

Variabel Dependent adalah DACt dan Variabel Independent 

Board Comissioner, Audit Committee dan Quality Audit. 

Variabel kontrol berupa: Lev, Size, dan Perf. 
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hipotesis nol (H0) diterima, maka model 

yang digunakan adalah Random effect model 

dan sebaliknya apabila Hipotesis nol (H0) 

ditolak, maka model yang digunakan adalah 

fixed effects model. Dari hasil tabel di atas 

menunjukkan nilai p-value = 0,0035 lebih 

kecil dari α = 0,05 sehingga H0 ditolak. 

Maka diperoleh kesimpulan bahwa model 

estimasi mengikuti model Fixed Effect. 

 

Hasil Regresi 

Hasil empiris pada keseluruhan 

variabel dapat dilihat pada tabel 6 yang 

merupakan hasil analisis uji regresi data 

panel dengan menggunakan Fixed Effect 

Model. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi 

 

Variabl

e 

Pre

dic

tio

n 

Coefficie

nt 

t-

Statisti

c 

P-

Value 

          
DK - -

5.305827 

-

0.0303

26 

0.1340 

QA - -

0.003602 

-

0.2138

20 

0.3771 

KA - -

0.052577 

-

1.9247

15 

**0.05

97 

LEV +/- -

0.108805 

-

2.9898

58 

***0.0

03 

SIZE +/- 0.000552 0.1060

01 

0.9156 

PERF +/- 0.067546 0.8367

90 

0.4032 

C  0.052383 0.6791

20 

0.4975 

R-

square

d 

0.401284 

Adjust

ed R-

0.274571 

square

d 

F-

statistic 

0.007095 

N 392 

Hasil 

Uji 

Hausm

an 

Fixed Effect 

***Signifikan pada level 1%. **Signifikan 

pada level 5%.*Signifikan pada level 10%  

Keterangan : Tabel ini mempresentasikan 

hasil pengujian hipotesis. Variabel 

Dependent adalah DACt dan Variabel 

Independent adalah Board Comissioner 

(DK), Quality Audit (QA), Audit Committee 

(KA) dan Variabel kontrol berupa: Lev, Size, 

dan Perf. 

Sumber: Data diolah dengan menggunakan 

Eviews 8.1 

 

Pada hasil tabel diatas, diketahui 

bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hal ini 

menjelaskan bahwa seringnya dewan 

komisaris mengadakan rapat belumlah efektif 

dalam mengurangi manajemen laba. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian dari [27], dan [30] namun hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dinyatakan oleh [31] bahwa dewan 

komisaris tidak berpengaruh untuk 

mengurangi manajemen laba pada 

perusahaan. [8] menemukan sebab mengapa 

dewan komisaris tidak dapat menekan 

manajemen laba dikarenakan dewan 

komisaris merupakan badan yang bersifat 

paruh waktu yang hanya bertemu sesekali 

dan tidak saling mengenal dengan baik satu 

sama lain, dan dewan komisaris 

kemungkinan tidak memiliki waktu dan 

keahlian yang diperlukan untuk memahami 

secara rinci bisnis perusahaan yang 

memungkinkan manajemen untuk 

mengaburkan masalah. 

Kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 
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ini tidak konsisten dengan penelitian [41], 

yang menyatakan bahwa semakin besar skala 

KAP maka kualitas audit yang dihasilkan 

semakin tinggi. Namun hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian [38] KAP Big 

Four ternyata belum mampu membatasi 

praktik manajemen laba, Hal ini 

dimungkinkan praktik manajemen laba 

terjadi karena perusahaan memiliki keinginan 

agar kinerja keuangan perusahaan tampak 

bagus dimata calon investor, namun 

mengabaikan keberadaan KAP Big Four. 

Komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil Penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

[46], [45], dan [50] yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara 

financial expertise dengan adanya 

manajemen laba. Hal ini menandakan komite 

audit yang memiliki keahlian di bidang 

akuntansi dan keuangan dapat mengurangi 

manajemen laba yang opportunistik. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh corporate governance dan kualitas 

audit terhadap manajemen laba, dimana 

dengan mengambil sampel pada perusahaan 

non keuangan di tahun 2010 sampai tahun 

2013. Dengan mendapatkan jumlah sampel 

98 perusahaan selama 4 tahun dan 

menghasilkan 392 observasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa dewan komisaris yang 

diukur dengan frekuensi jumlah rapat tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Komite audit yang diukur dengan latar 

belakang pendidikan ekonomi dan/atau 

keuangan berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Kualitas audit yang diukur dengan 

ukuran kantor akuntan publik (KAP) tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil ini tidak dapat di generalisir untuk 

semua perusahaan non financial di indonesia 

karena data mengenai penelitian masih 

banyak yang tidak tersedia. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

faktor-faktor lain yang terlihat akan 

mempengaruhi manajemen laba. Cara 

pengukuran yang dapat diubah pada variabel 

dewan komisaris dan komite audit, seperti 

independensi, ukuran, dan gender. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen di pelabuhan 

penyeberangan ferry domestik Sekupang melalui kualitas layanan pelabuhan. Data primer 

didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada konsumen pengguna pelabuhan. Teknik 

sampling yang digunakan adalah accidental sampling.Jumlah sampel responden sebesar 300 

orang. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Untuk mengukur kepuasan 

pelanggan digunakan analisis gap antara tingkat kinerja yang dirasakan konsumen dengan 

harapan mereka terhadap layanan pelabuhan. Kepuasan konsumen terhadap dimensi kualitas 

digambarkan pada diagram Importance-Performance Analysis (IPA). Diagram IPA 

menunjukkan bahwa item-item dimensi layanan tersebar pada tiga kuadran, yaitu 18 item 

pada kuadran “pertahankan kinerja yang sudah ada pada saat ini‟. 14 item lainnya berada pada 

kuadran “prioritas rendah” dan 1 item berada pada posisi “penekanan yang terlalu 

berlebihan.” 

 

Kata kunci: tingkat kepuasan konsumen, kualitas layanan, Analisis gap, Importance 

Performance Analysis 

 

Abstract: This research attempts to measuring the degree of customer satisfaction in port 

crossing domestic ferry port Sekupang through the quality of services. The primary data was 

obtained by spreading the questionnaire to consumers of port users.Sampling techniques used 

the sampling accidental. The total sample of 300 respondents people. Data analyzed using 

statistics descriptive. For measuring customer satisfaction used analysis gap between the 

level of performance in hopes that they felt by consumers to service of port.Satisfaction of 

consumers on the quality dimension is illustrated in a Importance-Performance Analysis 

(IPA) diagram. An IPA diagram shows that services item dimensions were spread among 

three a quadrant, That is 18 in a quadrant “keep up the pace the performance of existing at 

the present time”. 14 other items was at quadrant “low priority”. And 1 item was at 

“Emphasis overblown” position.  

 

Keywords: degree of customer satisfaction, service quality, gap analysis, Importance 

Performance Analysis 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

Perubahan lingkungan bisnis dan persaingan 

usaha menuntut organisasi atau institusi agar 

meningkatkan kinerja sehingga 

pengoperasiannya dapat berjalan efektif dan 

efisien. Tujuan utamanya agar organisasi 

tersebut dapat melayani konsumen dengan 

baik dan mempertahankan keberlanjutan 

usahanya. Demikian juga halnya dengan 

pelabuhan ferry domestik Sekupang. 

Pelabuhan ferry domestik Sekupang yang 

menghubungkan pulau Batam dengan 

beberapa wilayah daratan di Kepri dan Riau 

masih menjadi pilihan layanan yang 

digunakan masyarakat luas. Setiap harinya 

masyarakat bepergian dan melakukan 

penyeberangan melalui pelabuhan ini. 

 Kondisi pelabuhan ferry domestik 

Sekupang saat ini sudah tidak memadai. 

Berbagai fasilitas dan sarana yang ada, 

termasuk gedung utama pelabuhan sudah 

patut untuk dibenahi. Apalagi jika mengingat 

bahwa pelabuhan ferry domestik Sekupang 

merupakan salah satu penghubung pulau 

Batam dengan wilayah lainnya di Kepulauan 

Riau, bahkan termasuk pelabuhan 

penghubung dengan wilayah Riau daratan 

(Sumatra).Mengingat perkembangan pulau 

Batam yang sangat pesat, dipandang perlu 

untuk membenahi berbagai fasilitas yang 

terdapat di pelabuhan ini. Permasalahan 

utama yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah: 

Sejauhmana tingkat kepuasan pengguna 

pelabuhan yang diukur dari dimensi kualitas 

layanan tangibles (kondisi fisik), reliability 

(kehandalan), responsiveness (daya tangap), 

assurance (jaminan layanan) dan empathy 

(empati). 

Tujuan yang ingin dicapaidari penelitian ini 

adalah  

1. Mengukur kualitas layanan dan kepuasan 

pelanggan. 

2. Menganalisis hasil pengukuran kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan. 

3. Memberikan rekomendasi manajerial 

terhadap hasil pengukuran kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan. 

Ruang lingkup yang dikaji dalam 

penelitian ini meliputi kepuasan pelanggan 

pengguna pelabuhan terkait dengan fasilitas 

dan sarana pelabuhan yang dirasakan 

langsung oleh penumpang. Dimulai dari 

pintu masuk pelabuhan, sarana parkir, tempat 

penjualan tiket, ruang tunggu, fasilitas 

pemeriksaan barang, toilet, mushola, 

pendingin ruangan, dan kondisi fisik gedung 

pelabuhan. 

Data primer berasal langsung dari 

penilaian yang diberikan penumpang 

pengguna pelabuhan melalui kuesioner. Data 

sekunder berbentuk informasi tentang profil 

pelabuhan, struktur organisasi dan informasi 

lainnya yang diperlukan untuk mendukung 

analisis kepuasan pelanggan pengguna jasa 

pelabuhan yang bersumber dari pengelola 

pelabuhan Sekupang. Termasuk data dan 

informasi untuk melengkapi deskripsi 

tentang berbagai sarana yang tersedia di 

pelabuhan ferry domestik Sekupang. 

Metode Pengumpulan data yang 

digunakan adalah survey lapangan dengan 

jalan menyebarkan kuesioner kepada 

penumpang yang menggunakan jasa 

pelabuhan. Untuk melengkapi survey 

lapangan, juga dilakukan observasi terhadap 

kondisi pelabuhan serta mengumpulkan data 

pendukung melalui metode dokumentasi. 

Pada saat penyebaran kuesioner juga 

dilakukan wawancara mendalam terhadap 

beberapa sampel responden.  

Populasi penelitian adalah seluruh 

penumpang ferry pelabuhan penyeberangan 

domestik Sekupang pada bulan Oktober 

2014. Teknik penarikan sampel yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah  

insidental sampling. Artinya pengambilan 

sampel berdasarkan kebetulan [12], yaitu 

siapa saja yang pernah melakukan 
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penyeberangan melalui pelabuhan ferry 

domestik Sekupang, dapat dijadikan sampel. 

Sampel yang diambil berjumlah 300 

responden. Pertimbangan yang diambil 

dalam hal ini adalah berdasarkan proyeksi 

perkembangan jumlah rata-rata penumpang 

yang melewati pelabuhan per harinya[11]. 

Skala Likert digunakan sebagai acuan 

dalam penyusunan angket yang disebarkan 

kepada responden. Tingkat kinerja dan 

harapan menggunakan lima penilaian dengan 

bobot sangat baik/sangat puas (5), baik/puas 

(4), sedang (3), buruk/tidak puas (2), sangat 

buruk/sangat tidak puas (1). Metode analisis 

data menggunakan analisis deskriptif dan 

statistik.  Untuk melakukan analisis kepuasan 

pengguna jasa, dengan cara mengadopsi 

faktor-faktor pelayanan yang terdapat dalam 

model Servqual yang telah dikembangkan 

yang selalu menjadi perhatian para pelanggan 

tersebut. Indeks kepuasan pengguna jasa 

pelabuhan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut [6]:  

CS= ∑ (I-PP) 

 

CS= Customer satisfaction 

   I= Tingkat kepentingan/Harapan 

PP=Perceived Performance 

Selanjutnya penilaian yang diberikan 

pengguna jasa terhadap kinerja dan 

harapannya (tingkat kepentingan) terhadap 

jasa pelabuhan akan dibandingkan untuk 

mencari gap dari kepuasan yang akan 

dianalisis dengan menggunakan Importance-

Performance Analysis.  

Uji  validitas  pada penelitian ini 

dilakukan  dengan  mengkorelasikan  

masing-masing faktor terhadap nilai total, 

dengan menggunakan teknik korelasi product  

moment.  Nilai korelasi yang diperoleh akan 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Jika nilai korelasi < 5% artinya 

item pertanyaan tidak valid. Tetapi 

sebaliknya jika nilai korelasi di atas 5% 

berarti item pertanyaan adalah valid. Untuk 

mengukur reliabilitas instrumen penelitian, 

menggunakan rumus alpha Cronbach sebagai 

berikut : 
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Nilai item reliabilitas akan dibandingkan 

dengan nilai cut off Alpha Cronbach sebesar 

0,7. Jika nilai korelasi di bawah 0,7 artinya 

instrumen tidak reliabel dan sebaliknya jika 

nilai korelasi di atas 0,7 berarti instrumen 

reliabel. Hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas menunjukkan bahwa masing-

masing item dalam instrumen kuesioner 

adalah valid dan reliabel.  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi dan Karakteristik Jasa  

[10] Mendefinisikan jasa sebagai setiap 

tindakan atau perbuatan yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud 

fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

terhadap sesuatu. Definisi dari [6] lebih 

berorientasi pada aspek proses atau aktivitas 

sebagai berikut, jasa adalah proses yang 

terdiri atas serangkaian aktivitas intangible 

yang biasanya terjadi pada interaksi antara 

pelanggan dan karyawan jasa dan atau 

sumber daya fisik atau barang dan atau 

sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai 

solusi atas masalah pelanggan.[6] Jasa 

memiliki empat karakteristik unik yang 

membedakannya dari barang dan berdampak 

pada strategi mengelola dan memasarkannya. 

Karakteristik jasa tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Intangibility, jasa merupakan suatu 

perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 

kinerja atau usaha. Sebagian besar jasa 

berkaitan dan didukung oleh produk 

fisik, esensi dari apa yang diberli 

konsumen adalah kinerja yang diberikan 

oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya. 
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Jasa bersifat intangible artinya jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, 

didengar sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

Lebih jauh konsep intangible ini bisa 

juga diartikan sebagai sesuatu yang sulit 

untuk didefinisikan, dirumuskan atau 

dipahami. 

2. Heteroginity (Variability, Inconsistency), 

artinya jasa bersifat sangat variabel 

karena merupakan non standardized 

output sehingga terdapat banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis tergantung 

pada siapa, kapan dan di mana jasa 

tersebut di produksi.  

3. Inseparability, jasa umumnya dijual 

terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu 

dan tempat yang sama. Konsumen ikut 

berinteraksi dalam memproduksi jasa 

dan akan mempengaruhi hasil dari jasa 

yang bersangkutan. 

4. Perishability, jasa merupakan komoditas 

yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang di 

masa yang akan datang. Kegagalan 

dalam memenuhi permintaan akan 

menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. 

 

2.2.Kualitas Layanan dan Kepuasan 

Pelanggan 

Secara sederhana, kualitas berarti 

“kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan”. 

Kualitas bukanlah memenuhi sejumlah 

kriteria yang ditetapkan perusahaan/instansi, 

sebaliknya kualitas adalah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan pelanggan. Kunci mencapai 

jenis kualitas ini, adalah mengetahui siapa 

pelanggannya dan apa yang mereka inginkan. 

Hasil pengukuran dapat digunakan untuk 

melakukan perbandingan antara sebelum dan 

sesudah terjadinya perubahan pada suatu 

organisasi. Pengukuran diperlukan untuk 

menemukan letak permasalahan yang terkait 

dengan kualitas. Hasil pengukuran 

diperlukan untuk menetapkan standar 

pelayanan kualitas. 

Menurut [15] kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu fitur 

produk dan layanan, emosi konsumen, 

pendukung sukses maupun gagalnya 

pelayanan serta persepsi keadilan 

konsumen.Pelanggan akan merasa puas jika 

kinerja jasa yang dirasakan berada di atas 

harapannya, sedangkan pelanggan akan 

merasa kurang puas jika kinerja yang 

dirasakan berada di bawah harapan 

pelanggan. Tujuan dari perusahaan adalah 

mencapai kepuasan pelanggan sepenuhnya 

(Total customer satisfaction). 

2.3.Matrik Importance Performance 

Analysis (IPA) 

Untuk mengaplikasikan Important and 

Performance Analysis, perlu dipahami 

konsep kualitas pelayanan yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithamldan Berry. Konsep ini sebenarnya 

berasal dari konsep Servqual. Untuk 

memperjelas konsep ini, istilah expectation 

sebaiknya diganti dengan importance atau 

tingkat kepentingan menurut persepsi 

pelanggan. Selanjutnya. Kita dapat 

mengkaitkan pentingnya variable ini dengan 

kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan 

[8].  

Untuk menggunakan matriks Importance 

Performance Analysis, responden diminta 

untuk menilai tingkat kepentingan dan 

kinerja perusahaan, kemudian nilai rata-rata 

tingkat kepentingan dan kinerja tersebut 

dianalisis pada Importance-Performance 

Matrix, yang mana sumbu x mewakili 

persepsi sedangkan sumbu y mewakili 

harapan. Maka nanti akan didapat hasil 

berupa empat kuadran. Kuadran 1 (prioritas 

utama), kuadran 2 (pertahankan prestasi), 

kuadran 3 (prioritas rendah) dan kuadran 4 

(berlebihan) [9].  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1.Profil Pelabuhan 

Pelabuhan penyeberangan ferry domestik 

Sekupang merupakan salah satu pelabuhan 

penyeberangan ferry yang dikelola oleh 

Badan Pengusahaan Batam-BP Batam 
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(dulunya Otorita Batam). Pelabuhan ferry 

domestik Sekupang dapat dicapai dengan 

menggunakan taksi, biskota dan kendaraan 

pribadi baik dari Nagoya ataupun Batam 

Centre. Pelabuhan ini menghubungankan 

pulau Batam dengan beberapa kepulauan 

lainnya di Kepulauan Riau termasuk ke 

beberapa wilayah di pulau Sumatra. 

 Rute perjalanan ferry yang dilayani 

ke pulau lainnya di Kepri adalah Tanjung 

Balai Karimun, Tanjung Batu, Moro, dan 

Tanjung Pinang. Untuk tujuan yang terakhir 

ini, rutenya lebih banyak dilayani oleh 

terminal ferry pelabuhan Punggur. 

Sedangkan rute yang dilayani untuk wilayah 

Sumatra menuju Riau daratan adalah Selat 

Panjang, Dumai, Tanjung Buton, Kuala 

Tungkal, Pulau Burung, Sungai Guntung dan 

Tembilahan. 

 Adapun sarana dan fasilitas layanan 

yang tersedia di terminal ferry ini meliputi 

sarana parkir kendaraan bermotor roda dua 

dan roda empat, tempat penjualan tiket, 

ruang tunggu dengan fasilitas 200 kursi dan 

mampu menampung 300 orang penumpang, 

toilet, kantin dan mushola. 

 

3.2.Karakteristik Responden 

Dari 300 kuesioner yang disebarkan kepada 

pengguna pelabuhan Domestik Sekupang, 

karakteristiknya diringkas dari jawaban 

terbanyak.Dari kelompok usia terbanyak 

adalah 15-20 tahun diiikuti kelompok usia 

21-26 tahun. Pengguna laki-laki dan wamita 

hampir sama banyak, yaitu laki-laki 144 

orang dan perempuan 156 orang. Kelompok 

jenis pekerjaan terbanyak adalah lain-lain 

137, karyawan 69 orang dan 

pengusaha/swasta 39 orang serta tidak 

bekerja 37 orang. Tingkat pendidikan 

terbanyak adalah SMA/sederajat 167 orang, 

diikuti D4/S1 77 orang dan D3 sebanyak 44 

orang. Frekuensi melakukan penyeberangan 

terbanyak adalah yang menjawab pilihan 

lain-lain sebanyak 153 orang. Kelompok ini 

melakukan penyeberangan antara 2-3 minggu 

sekali. Diikuti oleh pelanggan yang 

menyeberang sekali dalam sebulan sebanyak 

98 orang dan yang menyeberang 1-2 kali 

seminggu sebanyak 30 orang. Responden ini 

selalu membawa barang dengan berat > 3kg 

(132 orang) dan membawa barang dengan 

berat maksimal 1 kg 125 orang. Sisanya tidak 

membawa barang. Sarana angkutan yang 

digunakan menuju pelabuhan merata antara 

biskota, taksi, motor pribadi, mobil pribadi 

serta truk/lori. Hampir separoh dari 

kendaraan ini dititipkan parkir/parkir inap di 

pelabuhan. Calon penumpang yang melalui 

pelabuhan domestik Sekupang ini, berasal 

dari hampir semua wilayah kecamatan yang 

ada di pulau Batam.  Terkait sarana dan 

fasilitas yang ada di pelabuhan seperti kotak 

saran, petugas parkir dan letak kantor 

pelabuhan diketahui dengan baik oleh 

pelanggan. 

 

3.3.Tingkat Kepuasan Konsumen 

Pelabuhan 

Tingkat kepuasan konsumen pelabuhan ferry 

domestik Sekupang diukur dengan 

menghitung selisih antara tingkat 

kepentingan (harapan) dengan kinerja yang 

dirasakan oleh pengguna pelabuhan. Tabel 

berikut menampilkan hasil rekapitulasi 

perhitungan tingkat kepuasan (gap) 

pengguna pelabuhan ferry domestik 

Sekupang berdasarkan variabel kualitas jasa: 

 

Tabel. 3.1 Kepuasan Konsumen 

 

Variabel 
Ite

m 

Hara

pan 

Rata-

rata 

Kine

rja 

Rata

-rata 

Tingka

t 

Kepua

san 

Reliabilita

s 

1 3.60 3.35 0.25 

2 3.79 3.52 0.26 

3 3.15 2.87 0.28 

4 3.19 2.97 0.22 

5 3.73 3.54 0.19 

6 3.75 3.47 0.28 

7 3.69 3.28 0.42 

Responsiv

eness 

8. 3.62 3.22 0.40 

9 3.73 3.38 0.35 

10 3.52 3.10 0.42 
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11 3.41 3.08 0.33 

12 3.36 3.01 0.34 

13 2.68 2.42 0.26 

Assurance 

14 3.06 2.80 0.26 

15 3.53 3.29 0.24 

16 3.83 3.68 0.14 

17 3.90 3.67 0.23 

18 3.45 3.22 0.24 

Tangible 

19 3.45 3.21 0.24 

20 2.74 2.45 0.29 

21 2.48 2.17 0.31 

22 2.60 2.26 0.34 

23 2.98 2.70 0.28 

24 3.63 3.36 0.27 

25 2.63 2.39 0.24 

26 2.58 2.29 0.29 

27 2.74 2.51 0.23 

28 3.09 2.93 0.16 

Empathy 

29 2.43 2.19 0.24 

30 3.26 2.96 0.30 

31 3.73 3.47 0.26 

32 2.42 2.10 0.32 

33 2.94 2.57 0.37 

Rata-Rata 3.23 2.95 0.28 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan rekapitulasi pada tabel 3.1 di 

atas, bisa diartikan bahwa gap antara harapan 

konsumen dan kinerja layanan pelabuhan 

yang dirasakan oleh konsumen tidak ada 

yang bernilai negatif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa layanan pelabuhan 

berdasarkan dimensi servqual cukup 

memuaskan bagi konsumen pengguna jasa 

pelabuhan. 

Matrik Importance Performance Analysis 

(IPA) untuk masing-masing item dari kelima 

dimensi servqual digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1. Matriks Importance 

Performance Analysis (IPA) Item Servqual 

 

Dari gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa, 

masing-masing item dari dimensi servqual 

berada pada tiga kuadran. Di kuadran B 

terdapat 18 item dimensi, yaitu item 1,2, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 

31. Kuadran ini merupakan posisi 

“pertahankan prestasi” kinerja pelabuhan 

yang sudah ada saat ini. Di kuadran D 

(kinerja yang berlebihan), terdapat satu item 

dimensi yaitu item no 4 (Akses masuk dan 

keluar dermaga pelabuhan mudah dan 

lancar). Sementara di kuadran C, terdapat 14 

item dari dimensi, yaitu item 3, 13, 14, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32 dan 33. 

Item-item pada kuadran ini dinilai oleh 

pelanggan sebagai item yang mendapatkan 

prioritas rendah dalam kinerja pelabuhan.  

 Beberapa hal yang perlu menjadi 

catatan adalah, terdapat beberapa item 

dimensi layanan yang nilai gapnya besar atau 

sama dengan 0,3. Item-item tersebut adalah 

Mesin X-ray pada dimensi Reliabilitas 

(0,42). Kesigapan petugas dalam melayani di 

pintu masuk pemeriksaan barang (0,40), 

Kesigapan petugas mengarahkan penumpang 

ke kapal (0,35), Kesigapan petugas dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan 

(0,42), petugas porter selalu ada ketika 

dibutuhkan penumpang (0,33), Petugas 

keamanan selalu ada di sekitas dermaga 

keberangkatan dan kedatangan (0,34) pada 

dimensi responsiveness. Fasilitas toilet yang 

bersih (0,31), ketersediaan sarana toilet yang 

memadai (0,34) pada dimensi tangible. 

Berikutnya pada dimensi empathy, item 

layanan yang nilai gapnya besar atau sama 

dengan 0,30 adalah ketersediaan sarana 

A B 

C D 
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kantin yang bersih (0,30), tersedianya ruang 

tunggu bagi ibu menyusui (0,34), dan 

tersedianya AC dan kipas angin untuk 

penyejuk ruangan (0,37). 

 Untuk setiap dimensi servqual, 

tingkat kepuasan pengguna jasa pelabuhan 

diuraikan pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel.3.2. Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan Dimensi Servqual 

 

Variabel 
Harapa

n 

Kinerj

a 
Gap 

Reliabilitas 3.5576 3.2848 
0.272

9 

Responsivenes

s 
3.3867 3.0372 

0.349

4 

Assurance 3.5547 3.3320 
0.222

7 

Tangible 2.8923 2.6267 
0.265

7 

Empathy 2.9567 2.6580 
0.298

7 

Rata-rata 3.2696 2.9877 
0.281

9 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, tingkat 

kepuasan pengguna pelabuhan domestik 

Sekupang berdasarkan masing-masing 

dimensi servqual mempunyai gap rata-rata 

0,28 artinya tingkat kepuasan pelanggan 

berada pada kondisi “cukup puas” terhadap 

masing-masing dimensi. Jika kondisi ini 

digambarkan dalam matrik IPA, gambarnya 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.2. Matrik IPA Berdasarkan 

Dimensi Servqual Layanan Pelabuhan 

 

Gambar 3.2. memperlihatkan bahwa dimensi 

servqual berada di kuadran B (pertahankan 

prestasi) kinerja yang sudah dicapai dan di 

kuadran C (prioritas rendah) terhadap item 

kinerja yang ada saat ini. Dimensi yang 

berada di kuadran B adalah reliability, 

responsiveness dan Assurance. Sedangkan 

dimensi yang berada di kuadran C adalah 

tangible dan empathy.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bisa disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kinerja  untuk dimensi reliabilitas 

pada pelabuhan Sekupang responden 

menyatakan cukup puas dan tingkat 

kinerja tersebut  ditunjukkan dengan  

nilai gap 0.2729 serta  berada pada posisi 

cukup. 

2. Tingkat kinerja untuk  dimensi 

Responsiveness pada pelabuhan 

Sekupang responden menyatakan cukup 

puas dan tingkat kinerja tersebut 

ditunjukkan dengan nilai gap 0.3494 serta 

berada pada posisi cukup. 

3. Tingkat kinerja untuk dimensi Assurance 

pada pelabuhan Sekupang responden 

menyatakan cukup puas dan tingkat 

kinerja tersebut ditunjukkan dengan nilai  

gap0.2227 serta berada pada posisi 

cukup. 
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4. Tingkat kinerja untuk dimensi Empathy 

pada pelabuhan Sekupang responden 

menyatakan cukup puas dan tingkat 

kinerja tersebut ditunjukkan dengan nilai  

gap 0.2987 dan berada pada posisi cukup. 

5. Tingkat kinerja untuk dimensi Tangible 

pada pelabuhan Sekupang responden 

menyatakan cukup puas dan tingkat 

kinerja tersebut ditunjukkan dengan nilai 

gap 0.2657 dan berada pada posisi cukup. 

Saran-saran yang dapat diberikan terkait 

kinerja yang dinilai oleh pelanggan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk posisi dimensi di kuadran B 

(pertahankan prestasi): (1) Mesin X-ray 

(mesin pendeteksi barang) berfungsi 

lebih baik dan selalu dicek dengan waktu 

keberangkatan jadwal kapal. (2) 

Kesigapan petugas dalam melayani di 

pintu masuk pemeriksaan barang 

dipertahankan dan ditingkatkan dengan 

memperhatikan standar pelayanan prima, 

(3) Kesigapan petugas mengarahkan 

penumpang ke kapal tetap diperhatikan 

dan petugas juga harus memperhatikan 

alur dan arus penumpang agar lebih 

tertib, (4) Kesigapan petugas dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan  

harus dipertahankan dan ditingkatkan 

dengan memperhatikan prosedur yang 

ada di pelabuhan. 

2. Untuk posisi dimensi di kuadran C 

(pertahankan prestasi): (1) Fasilitas toilet 

agar ditingkatkan kebersihannya serta 

ruangan toilet diberi pewangi agar tidak 

bau, (2) Ketersediaan toilet juga diatur 

disesuaikan dengan rasio penumpang 

atau pelanggan yang akan berangkat dan 

pelanggan yang datang ke pelabuhan, (3) 

Ketersediaan AC dan kipas angin untuk 

penyejuk ruangan sangat pentingdan 

perlu ditambah, (4) diperlukan 

Ketersediaan fasilitas untuk penyandang 

cacat dan manula, (5) Ruangan untuk ibu 

menyusui wajib ada.  

  

6. UCAPAN TERIMAKASIH 

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana 

hingga menjadi laporan akhir tanpa bantuan 

pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi 

dalam proses penelitian ini hingga selesai. 

Oleh sebab itu ucapan terimakasih 

disampaikan untuk: (1) tim surveyor yang 

telah membantu penyebaran kuesioner dan 

melakukan interview dengan beberapa 

pengguna pelabuhan, (2) tim yang membantu 

dalam proses entry data, (3) Reny Rian 

Marliana yang telah membantu proses 

pengolahan data dan analisis statistik, (4) 

pihak BP-Batam beserta jajaran di pelabuhan 

domestik Sekupang, (5) rekan tim peneliti.   
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Abstrak –  Makalah ini  bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif daya tarik investasi di 

Kota Batam. Kota Batam memiliki keunggulan geografis dan mendapatkan fasilitas FTZ, 

namun demikian pertumbuhan investasi asing di Batam cenderung kurang berkembang 

dan hanya mendapat peringkat ke-20 di Indonesia, sehingga masih jauh ketinggalan 

dengan daerah lain yang tidak memiliki fasilitas FTZ. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan variabel infrastruktur, sumber daya manusia, stabilitas politik dan keamanan, 

keterbukaan perdagangan, bahwa yang paling penting untuk ditingkatkan adalah 

pengembangan infrastruktur dan stabilitas politik dan keamanan. 

 

KataKunci: PMA, PMDN, Investasi, Investor 

 

 

Abstract -This paper aims to examine the descriptive attractiveness of investment in Batam. 

Batam city has geographical advantage and get the FTZ facility, however, the growth of 

foreign direct investment in Batam tend to be less developed and only has ranked 20
th

 in 

Indonesia, so it is still far behind the other regions that do not have facilities FTZ. Based on 

the analysis by using the variable infrastructure, human resources, security and political 

stability, trade openness, that the most important thing to be improved is infrastructure and 

political stability and security . 

 

Keywords: FDI, DI, Investment, Investor 
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1. PENDAHULUAN 

 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang 

diimplementasi melalui Peraturan Pemerintah 

No 46 tahun 2007 tentang FTZ (free trade 

zone) merupakan salah satu kawasan strategis 

nasional (KSN) mengingat posisi strategis 

pulau Batam sebagai tempat perdagangan 

dan investasi serta sebagai pintu gerbang 

bagi arus masuknya investasi barang dan jasa 

ke dalam ataupun luar negeri, serta dapat 

berfungsi sebagai sentral pengembangan 

industri dan pusat pelayanan internasional. 

Pelaksanaan FTZ ini merupakan kegiatan 

ekonomi yang berorientasi untuk 

kepentingan nasional dalam rangka 

meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia 

di tengah globalisasi ekonomi dunia yang 

semakin deras dengan tuntutan deregulasi, 

debirokratisasi, dan penghapusan berbagai 

proteksi baik tarif maupun nontariff, 

sehingga pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan perekonomian 

nasional dan khususnya regional. 

Dengan adanya pelaksanaan FTZ ini  

diharapkan menjadikan Kota Batam sebagai 

kawasan andalan Indonesia di bidang industri 

maupun lalu lintas perdagangan internasional 

yang memiliki tujuan untuk menggerakkan 

iklim investasi dengan memberikan 

kemudahan-kemudahan dan insentif kepada 

investor. Namun demikian data dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Pusat tahun 2015, menempatkan Batam 

selaku daerah FTZ diurutan ke-20 sebagai 

kota dengan penanaman modal asing (PMA) 

terbesar di Indonesia, atau masih kalah jauh 

dengan beberapa kota di Indonesia terutama 

Jawa dan Kalimantan yang tidak memiliki 

status FTZ (jpnn.com, 2015). 

Selain itu, apabila melihat data dari 

instansi Badan Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri 

(BPMPTSP), menyebutkan bahwa realisasi 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) di 

Kota Batam menunjukkan kecenderungan 

trend yang meningkat dari tahun ke tahun 

baik jika dilihat dari jumlah proyek maupun 

nilai investasinya. Kondisi ini berkebalikan 

dengan realisasi penanaman modal asing 

(PMA) dimana jumlah proyek yang 

terealisasi semakin berkurang, meskipun 

secara rata-rata nilai investasinya meningkat. 

Berbagai kondisi di atas sangat menarik 

untuk dikaji tentang daya tarik investasi Kota 

Batam sebagai daerah FTZ. 

Tabel 1. Realisasi Investasi Kota Batam 

2011-2013 

 
Sumber: BPNPTSP Provinsi Kepri, 2014 

 

Konseptual paper ini akan mengkaji 

lebih dalam tentang daya tarik investasi di 

Kota Batam sebagai kawasan strategis 

nasional melalui pendekatan deskriptif 

analisis dengan memberikan batasan pada 

beberapa indikator diantaranya infrastruktur, 

sumber daya manusia, stabilitas politik dan 

keamanan, keterbukaan perdagangan, serta 

efek investasi terhadap kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Infrastruktur yang memadahi akan 

memudahkan investor dalam menjalankan 

bisnis yang akan dijalankannya. Ketersediaan 

akan mendukung produktifitas perusahaan 

karena kegiatan perusahaan akan berjalan 

lebih efektif dan efisien. Fitriandi et al 

(2014), melakukan penelitian tentang 

hubungan antara pengembangan infrastruktur 

dengan investasi asing langsung di 30 

provinsi  di  Indonesia selama tahun 2000-

2009, menyimpulkan bahwa pengembangan 

infrastruktur yang terdiri dari listrik, panjang 

jalan raya, kapasitas air dan distribusi air 

akan meningkatkan arus FDI di Indonesia. 
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Demikian juga Huyen (2015) menganalisis 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

investasi asing langsung (FDI) di Provinsi 

Thanh Hoa-Vietnam, dengan melakukan 

observasi terhadap perusahaan-perusahaan 

asing di daerah tersebut menyimpulkan 

bahwa  faktor-faktor penentu investasi adalah 

ketersediaan sumber daya, dan faktor 

infrastruktur serta keuangan. Faktor yang lain 

yakni sosial dan budaya ternyata kurang 

menjadi pertimbangan dalam berinvestasi. 

Penelitian tentang infrastruktur juga pernah 

dianalisis oleh Azam (2011) yang meneliti 

tentang PMA di India dan Pakistan untuk 

periode 1970-2008 menyimpulkan bahwa 

infrastruktur berpengaruh terhadap masuknya 

investasi. Infrastruktur meliputi seluruh 

prasarana primer yang meliputi ketersediaan 

lokasi lahan/tempat bisnis, kondisi jalan raya, 

pelabuhan, bandara udara dan lain-lain. Bagi 

investor, biaya-biaya lainnya yang 

berkorelasi dengan infrastruktur, juga akan 

sangat mempengaruhi investasi (Bah, 2015; 

Klimczak, 2010; Zaenuddin, 2009; Montero, 

2008). 

Sumber daya manusia sebagai salah 

satu faktor produksi menjadi perhatian serius 

bagi calon investor dalam berinvestasi. 

Menuruh Bah (2015), salah satu hal yang 

menjadi sisi penarik dari investasi asing 

adalah ketersediaan buruh dengan pasar 

tenaga kerja yang murah. SDM memiliki 

peran penting mengingat salah satu 

keberhasilan dalam pengelolaan usaha adalah 

bagaimana perkembangan sumber daya 

manusia dapat mendukung dalam 

menjalankan roda perusahaan secara efisien 

dan efektif dengan jumlah yang memadahi 

(Al Khatib et al, 2012; Zaenuddin, 2009; 

Petrovic dan Stankovic, 2009; Hartono dan 

Setyowati, 2009). Investor akan memilih 

kualitas tenaga kerja yang baik dimana dapat 

dilihat dari tingkat pendidikannya  

(Kusumastuti, 2008). Faktor lainnya adalah 

tingkat upah dan hubungan industrial 

(Hartono dan Setyowati, 2009).  

Mina (2007) melakukan penelitian 

tentang investasi di negara-negara yang 

tergabung dalam Gulf Cooperation Council 

(GCC) yang merupakan persatuan politik dan 

ekonomi negara-negara Arab (antara lain 

Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, 

dan Uni Emirat Arab) dalam merumuskan 

peraturan yang sama di berbagai bidang 

seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, bea 

cukai, pariwisata, legislasi, dan administrasi 

yang menyimpulkan bahwa kualitas institusi  

(pengelola investasi) berpengaruh signifikan 

terhadap masuknya investasi khususnya 

PMA. Kualitas institusi dan komitmen dari 

pemerintah dalam membuat regulasi dan 

menciptakan stabilitas politik dan keamanan 

yang baik akan sangat mendukung investasi 

(Liargovas dan Skandalis, 2011; Montero 

2008). Senada dengan penelitian dari 

Manzoor, et al (2014)  bahwa stabilitas 

politik dan keamanan yang terlihat dari 

adanya kegiatan terorisme mengancam niat 

dari investor dalam berinvestasi. Untuk 

menarik minat investor perlu diciptakan 

suasana yang kondusif diantaranya faktor 

ekonomi, lingkungan dan perdagangan serta 

tidak adanya terorisme. Terorisme dalam arti 

luas adalah kondisi dimana investor merasa 

sangat terancam dengan dengan kejadian 

tertentu yang mengancam keberadaan harta 

benda atau jiwa. 

Jadhav (2012), dalam penelitiannya di 

BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika 

Selatan) dengan menggunakan data panel 

untuk jangka waktu sepuluh tahun (2000-

2009) menyimpukan bahwa terjadinya aliran 

investasi asing masuk dikarenakan tujuan 

untuk mencari pasar, bukan dikarenakan 

untuk mendapatkan sumber daya di BRICS. 

Sehingga faktor-faktor yang paling dominan 

diantaranya adalah ukuran pasar dan 

keterbukaan perdagangan. Hal senada juga 

sesuai dengan pendapat Vijayakumar (2010) 

yang meneliti juga di BRICS dengan 

menggunakan dataset tahunan dari periode 

1975-2007.  

Peningkatan investasi akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana 

tujuan akhir dari pembangunan ekonomi 

adalah  perbaikan kesejahteraan masyarakat. 
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Todaro (2006) menyatakan bahwa syarat 

adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi  

yang tercermin bukan semata-mata dari 

peningkatan GDP belaka namun juga dengan 

melihat peningkatan kemampuan dan 

pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti 

makanan, perumahan, kesehatan dan 

perlindungan, peningkatan tingkat 

kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan 

yang lebih baik, kemudahan akses 

masyarakat terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Selain itu. Untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat 

United Nations Development Program 

(UNDP) mengenalkan Human Development 

Index (HDI) atau bisa disebut dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 

1990 yang diukur dengan  berbagai dimensi 

diantaranya usia harapan hidup,  tingkat 

kemampuan baca tulis orang dewasa dan 

lamanya bersekolah serta dimensi standar 

hidup layak yang diukur dengan paritas daya 

beli dan pengeluaran per kapita riil.  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Infrastruktur 

Ketersediaan infrastruktur di Batam 

tercermin dari beberapa instrumen 

diantaranya:  

1. Sarana pengangkutan (pelabuhan dan 

jalan raya) 

2. Energi (listrik, air) 

3. Ketersediaan lahan 

4. Biaya-biaya yang berkaitan dengan 

infrastruktur 

Pelabuhan sebagai salah satu sarana 

proses bongkar muat barang belum 

menunjukkan peran yang optimal meskipun 

di Batam ada 7 pelabuhan yang melayani 

bongkar muat. Sebagai contoh pelayanan 

bongkar muat untuk kontainer/peti kemas 

yang dijalankan oleh Pelabuhan Batu Ampar. 

Meskpiun jika disisi harga relatif lebih murah 

apabila dibandingkan dengan pelabuhan 

lainnya semisal di Tanjung priok, namun  

indikator utama waiting time atau masa 

tunggu kapal yang relatif lama mengingat 

banyaknya antrian kapal yang akan masuk ke 

pelabuhan dikarenakan keterbatasan fasilitas 

infrastruktur dan peralatan bongkar muat di 

Pelabuhan Batu Ampar yang belum modern, 

diantaranya panjang dermaga 600m,  gudang 

terbuka seluas 214.000 m
2
, gudang tertutup 

seluas 19.500 m2 dan peralatan yang belum 

modern. Kondisi ini senada dengan kondisi 

pertumbuhan panjang jalan raya di Kota 

Batam yang tidak berbanding lurus dengan 

pertumbuhan kendaraan maupun 

pertumbuhan penduduk di Kota Batam 

sehingga sering menimbulkan kemacetan. 

Padahal jalan raya merupakan faktor utama 

dalam distribusi barang dan jasa darat 

sehingga kurang efisien. 

Dengan pertumbuhan rata-rata selama 

tiga tahun yang menunjukkan trend positif,  

sektor energi listrik mampu tumbuh sebesar  

18,48%,  dan air minum dengan 

pertumbuhan rata-rata 4,76%, namun  

pasokan listrik masih kurang dan sering 

dilakukan pemadaman bergilir. Penyediaan 

listrik di Batam secara mayoritas masih 

dijalankan oleh PT. Bright PLN Batam. 

Untuk penyedia listrik swasta masih sangat 

terbatas.  

 

Tabel 2 Indikator Listrik dan Air 

Infrastru

ktur 

Keterang

an 

2010 2011 2013 

Kelistrik

an (PLN) 

Juta watt 372,25 371,66 509.63 

Air 

Minum 

Liter per 

detik 

2.463 2.623,3

7 

2.702,5

3 

Sumber: Development Progress of Batam, 

2013 

 

Ketersediaan lahan di Kota Batam, 

dapat dilihat dengan merujuk kepada 

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 

yang dibuat berdasarkan pengembangan 

fungsi kegiatan dan sistem pusat-pusat 

kegiatan pelayanan perkotaan yang 

dialokasikan secara terstruktur ke seluruh 
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wilayah Kota Batam. Namun Berdasarkan 

laporan dari Badan Pengusahaan Batam, saat 

ini sisa lahan industri kurang lebih 25% 

(kepri.antaranews.com, 2013), sehingga 

investor memiliki keterbatasan dalam 

pemilihan lokasi lahan yang akan digunakan, 

meskipun secara umum ketersediaan lahan di 

batam memiliki infrastruktur yang sudah 

lengkap yakni jalan raya. 

Berdasarkan analisis diskripsif di atas, 

daya tarik infrastruktur di Batam apabila 

dikaji menurut penelitian dari Fitriandi dan 

Kotani, 2014; Huyen, 2015; Azam, 2011, 

Bah, 2015; Klimczak, 2010; Zaenuddin, 

2009; Montero, 2008, masih memiliki daya 

tarik yang rendah. 

 

Sumber daya manusia 

Batam memiliki sumber daya manusia 

yang cukup potensial untuk dijadikan tempat 

investasi. Apabila melihat keberadaan Batam 

secara internal, Batam sendiri memiliki 

jumlah penduduk yang cukup banyak serta 

pendidikan yang relatif baik, kondisi ini 

menjadi daya tarik utama dalam berinvestasi. 

Di Batam memiliki jumlah populasi sekitar 

1,1 juta jiwa memiliki sekolah menengah 

atas/kejuruan sebanyak 81 buah, politeknik 1 

buah dan perguruan tinggi sebanyak 8 buah 

(Development Progress of Batam, 2013), 

sehingga memiliki kualitas SDM yang relatif 

lebih bagus. Seperti penelitian Kusumastuti 

(2008) investor yang juga menilai dari segi 

kualitas SDM-nya. Pemenuhan tenaga kerja 

ini bisa juga dilakukan dari luar Batam, 

mengingat akses ke batam sangat mudah. 

Salah satu faktor yang paling penting dalam 

variabel sumber daya manusia adalah tingkat 

upah (UMK) yang ditetapkan oleh 

pemerintah di setiap akhir tahun. Setiap 

tahun penentuan tingkat upah ini menjadi 

semacam momok bagi investor karena upah 

di Batam relatif lebih tinggi di bandingkan 

rata-rata nasional. Kenaikan upah minimum 

Kota Batam mengalami kenaikan sebesar 

10,87% dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 

2.422.092 dan meningkat menjadi 

Rp2.685.302 di tahun 2015. Tingkat UMK 

Batam ini secara relatif masih lebih rendah 

dengan di Singapura, Malaysia maupun 

Thailand sehingga sesuai dengan pendapat 

dari Bah (2015) bahwa Batam memiliki daya 

tarik apabila dilihat dari sisi upah dan tenaga 

kerja murah, mengingat investor mayoritas di 

Batam adalah dari perusahaan Singapura, hal 

ini senada dengan peneliti lainnya (Al Khatib 

et al, 2012; Zaenuddin, 2009; Petrovic dan 

Stankovic, 2009; Hartono dan Setyowati, 

2009).   

 

Stabilitas Politik dan Keamanan 

Pengelolaan kota Batam terdiri dari 

Pemerintah Kota Batam sebagai wujud 

Otonomi Daerah dan Badan Pengusahaan 

(BP) sebagai wujud percepatan peningkatan 

iklim investasi di negara Indonesia sebagai 

wujud representasi dari Pemerintah Pusat. 

Untuk menghindari kendala tumpah tindih 

kewenangan telah diatur diantaranya: 1) PP 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Keuangan Pada Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam; 2) Keppres Nomor 09 Tahun 

2008 Tentang Dewan Kawasan PBPB 

Batam; 3) Peraturan Dewan Kawasan Nomor 

03 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan 

Kawasan PBPB Batam. Sehingga Pemkot 

Batam sebagaimana diatur dalam UU No. 

32/2004 memiliki 11 kewenangan yang telah 

dilimpahkan oleh pusat yang diwujudkan 

dalam penyusunan struktur organisasi dan 

perangkat daerah berupa dinas dan badan 

yang jumlahnya mencapai 25 kantor 

sebenarnya sudah menjelaskan mengenai 

tugas dari institusi tersebut. Demikian juga 

dengan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ 

Batam yang telah menyusun struktur 

organisasi berdasarkan kewenangan dan 

tugas yang diamanahkan dalam UU FTZ No. 

44 tahun 2007.  

Stabilitas politik dan kemananan di 

Batam selama tahun 2014 yang dilihat 

dengan jumlah konflik dan dampaknya 

berada dalam kategori parah seperti dalam 

tabel 3 berikut: 

 

http://haluankepri.com/batam/71040-umk-kota-batam-2015-tetap-rp2685302.html
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Tabel 3. Konflik Kekerasan di 

Kota/Kabupaten 2014 

No Kota Jumlah 

Konflik 

Dampak 

1. Medan 439 

insiden 

14 

tewas 

2. Deli Serdang 259 

insiden 

13 

tewas 

3. Makassar 214 

insiden 

18 

tewas 

4. Palembang 182 

insiden 

10 

tewas 

5. Manado 182 

insiden 

8 tewas 

6. Surabaya 152 

insiden 

4 tewas 

7. Batam 145 

insiden 

8 tewas 

8. Mimika 109 

insiden 

37 

tewas 

9. Kota 

Jayapura 

93 

insiden 

12 

tewas 

10. Karawang 75 

insiden 

17 

tewas 

Sumber: Laporan tahunan SNPK 2014 

 

Berdasarkan laporan tahunan SNPK 

2014 (Sistem Nasional Pemantauan 

Kekerasan - Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI),  

diperoleh data bahwa selama tahun 2014 di 

Batam terjadi 145 insiden, yang 

mengakibatkan 8 orang tewas. Berdasarkan 

kategori dari SNPK tersebut, bahwa angka 

banyaknya insiden di atas menunjukkan 

bahwa wilayah Batam masuk dalam kategori 

parah (catatan: kategori parah menunjukkan 

insiden lebih dari 30, dan tewas lebih dari 3). 

Secara nasional Batam menduduki urutan ke-

7 apabila dilihat dari banyaknya insiden 

konflik yang terjadi di sepanjang tahun 2014. 

Dari 145 konflik tersebut, 18 insiden konflik 

merupakan merupakan konflik sumber daya 

yakni konflik antar warga dan konflik warga 

dengan perusahaan dimana mengakibatkan 

25 orang cedera dan 52 bangunan rusak. 

  Kondisi ini merupakan salah satu 

faktor penentu bagi investor yang akan 

menanamkan modalnya di Batam. Apabila 

kondisi tidak kondusif dan sering terjadi 

konflik di Batam sering dimanfaatkan 

kawasan lain di luar negeri untuk menarik 

minak calon investor yang awalnya akan 

masuk ke Batam. Terjadinya konflik dalam 

beberapa tahun terakhir adalah waktu 

penetapan UMK yang selalu diiringi dengan 

demo buruh yang melakukan tuntutan 

kenaikan UMK yang disertai pula dengan 

mogok kerja, sweeping buruh dan kerusuhan 

yang menyebabkan perusahaan tidak bisa 

beroperasi sehingga investor mengalami 

kerugian. Menurut catatan penulis di tahun 

2015 ini banyak perusahaan yang akhirnya 

tutup perusahaan Siemens, Japan Servo, lalu 

Seagate, Xenon, Sun Creation Indonesia dan 

lainnya, yang merasa bahwa Batam sudah 

tidak kondusif bagi mereka. Hal ini menjadi 

semacam teror untuk investor sehingga 

sesuai penelitian dari Manzoor, et al (2014)  

bahwa stabilitas politik dan keamanan yang 

tidak kondusif mengancam niat dari investor 

dalam berinvestasi. Dari sini seyogyanya 

pemerintah bisa bertindak lebih tegas dalam 

menangani menangani konflik khususnya 

antara pekerja dan perusahaan. 

 

Keterbukaan Perdagangan 

Selama tahun 2011-2013 di Batam 

jumlah nett ekpsor untuk tahun 2011 dan 

2012 masih negatif yang artinya masih 

banyak impor di bandingkan nilai ekspornya, 

namun untuk tahun 2013 nett ekspor 

menunjukkan angka positif yang berarti 

bahwa jumlah ekspor lebih banyak dari 

impornya atau surplus sebanyak 359 ribu ton 

(Development Progress of Batam, 2013). Hal 

ini menunjukkan bahwa keterbukaan 

perdagangan di Batam semakin meningkat. 

Banyak investor yang membangun 

perusahaan di bidang industri bukan 

ditujukan untuk dipasarkan di Batam, namun 

dengan melihat data nett ekspor di atas dapat 

disimpulkan bahwa senada dengan penelitian 

dari Vijayakumar (2010) bahwa keterbukaan 
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perdagangan akan mempengaruhi arus 

investasi asing langsung. 

 

Kesejahteraan ekonomi masyarakat 

 Selama tahun 200-2013 nilai skor IPM 

Indonesia belum menunjukkan kondisi yang 

lebih baik meskipun rata-rata 

pertumbuhannya cukup tinggi namun 

Indonesia masuk dalam kategori kelompok 

Medium, serta menduduki peringkat kelima 

di Asean setelah Singapura, Brunai 

Darusaalam, Malaysia dan Thailand.   

Tabel 4. IPM Negara Asean tahun 2013 

 

 
Kota Batam di tahun 2013 secara 

umum memiliki skor IPM sebesar 78,73 

masih di atas angka rata-rata nasional. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Kota Batam 

memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih 

baik dibandingkan rata-rata nasional. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Daya tarik investasi Kota FTZ Batam 
secara umum pada dasarnya masih memiliki 
prospek yang bagus sebagai pilihan tempat 
investor  dalam berinvestasi. Setelah dikaji 
ada beberapa hal yang perlu lebih 
dioptimalkan diantaranya adalah perbaikan 
sarana prasarana untuk kegiatan lalu lintas 
barang baik di darat ataupun di laut yakni 
penambahakan kapasitas dan peralatan 
pelabuhan bongkar muat yang lebih modern 
dan perpanjangan infrastruktur untuk jalan 
raya. Penyediaan lahan untuk industri perlu 
juga untuk ditingkatkan dimana memberikan 
banyak pilihan lokasi kepada investor dalam 
berinvestasi. Untuk kondisi stabilitas politik 
dan kemananan, dimana terjadinya banyak 

konflik khususnya ketika demonstrasi buruh 
dalam penentuan UMK perlu ketegasan dari 
pihak pemerintah untuk mengatasinya, 
sehingga  kerjasama yang baik dari 
pemerintah dengan perwakilan/serikat buruh 
dan dewan pengupahan sangat diharapkan, 
karena kondisi ini jika tidak tertangani akan 
yang menjadikan daya tarik investasi sangat 
lemah bahkan justru investor menutup 
usahanya. 
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PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LATAR 

BELAKANG PENDIDIKANDAN KOMPENSASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT AMTEK ENGINEERING 

BATAM 

Afrina Simanjuntak 
1)

, Inggrid Wahyuni Sinaga 
2)

 

1) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri 

Batam,email:afrina.simanjuntak@gmail.com 

2) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, email: inggrid@polibatam.ac.id 

 

 

Abstrak–Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, latar 

belakang pendidikan dan kompensasi tehadap kinerja karyawan PT Amtek Engineering 

Batam. Penelitian ini merupakan penelitian explanatori. Sampel penelitian ini adalah 93 orang 

operator produksi di Amtek Engineering Batam. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu stratified sampling. Data primer penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi dan 

kuesioner  yang disebarkan kepada sampel/responden penelitian. Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi. Data yang telah terkumpul tersebut lalu dianalisis secara statistik dengan 

analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawadn (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan latar belakang pendidikan 

terhadap kinerja karyawan. (3) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. Pengalaman kerja merupakan variabel yang paling dominan dalam 

penelitian ini. 

Kata kunci: Kinerja Karyawan, Kompensasi, Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja. 

 

 

Abstract–This study aims to determine the effect of work experience, educational background 

and employee performance compensation tehadap PT Amtek Engineering Batam. This study 

is an explanatory researh. The sample was 93 people in the production operator Amtek 

Engineering Batam. The sampling method used is stratified sampling. Primary data were 

collected through documentation and questionnaires distributed to a sample / research 

respondents. Secondary data were obtained from the documentation. The collected data is 

then statistically analyzed by multiple regression analysis using SPSS version 20.0. The 

results showed that (1) There is a significant influence on the performance of employees 

working experience (2) There is no significant effect on the performance of the educational 

background of employees. (3) there is no significant influence on employee performance 

compensation. Work experience is the most dominant variable in this study. 

 

Keywords:Employee Performance, Compensasion, Educational Background, Work 

Experience 
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1. PENDAHULUAN 

 

Peningkatan kinerja karyawan tidak terlepas 

dari manajemen sumber daya manusianya, 

sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam suatu organisasi di 

perusahaan, disamping faktor penting lainnya 

seperti aktiva dan modal. Kinerja merupakan 

pandangan mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan maupun 

kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi sebuah perusahaan atau 

organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan yang strategis [7]. Oleh karena 

itu sumber daya manusia harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi organisasi di perusahaan, 

sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan 

yang dikenal dengan manajemen sumber 

daya manusia. Penggunaan tenaga kerja yang 

efektif dan terarah  merupakan  kunci kearah 

peningkatan kinerja karyawan. Upaya untuk 

menciptakan kinerja karyawan yang baik 

bukanlah hal yang mudah, karena 

kenyataannya masih banyak para tenaga 

kerja yang belum menguasai keterampilan 

manajemen dan keahliannya dalam 

pekerjaannya. Penyebabnya antara lain 

adalah pengalaman kerja, latar belakang 

pendidikan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dan kompensasi.  

Dari uraian tersebut maka peneliti akan 

melakukan penelitian di PT Amtek 

Engineering Batam, yang beralamat di Jl. 

LetjenSoepraptoCammo Industrial Park, 

Blok E No. 1, Batam Centre.Perusahaan 

inimerupakanperusahaan yang 

bergerakdibidangmanufaktur.Dan  

penulistertarikmelakukanpenelitiandenganjud

ul“PengaruhPengalamanKerja, 

LatarBelakangPendidikandanKompensasiT

erhadapKinerjaKaryawanpada PT Amtek 

Engineering Batam”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk Mengetahui pengaruh dari pengalaman 

kerja, latar belakang pendidikan dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan 

selanjutnya untuk mengetahui variabel yang 

paling dominan diantara variabel pengalaman 

kerja, latar belakang pendidikan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu manfaat praktis dan teoritis. 

Manfaat praktis bagi perusahaan yaitu 

penelitian ini dalam perusahaan adalah 

sebagai bahan masukan untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan 

dan manfaat teoritis bagi penulis dan 

pembaca, manfaat bagi penulis yaitu untuk 

mengaplikasikan ilmu yang  telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Politeknik 

Negeri Batam dengan membuat laporan 

penelitian secara ilmiah dan sistematis dan 

dapat menambah wawasan untuk penulis dan 

manfaat bagi pembaca yaitu penelitian ini 

dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi mengenai 

pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan yang ada di 

perusahaan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. PengalamanKerja (X1) 

Pengalaman kerja merupakan proses 

terjadinya pembentukan pengetahuan dan 

keterampilan tentang bagaimana metode 

suatu pekerjaan bagi para pegawai karena 

keterlibatan tersebut dalam pelaksanaan 

pekerjaannya [13]. Indikator dari pengalaman 

kerja yaitu (1) Lama waktu/masa kerja, (2) 

Tingkat pengetahuan/keterampilan yang 

dimiliki, (3) Penguasaan terhadap 

pekerjaan/kemampuan yang dimiliki 

[1].Maka dari itu pentingnya pengalaman 

kerja harus dimiliki oleh setiap karyawan 

untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. 

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

karyawan juga akan menentukan pekerjaan 

dan jabatan yang akan diterima. 

 

2.2. LatarBelakangPendidikan (X2) 
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Latar belakang pendidikan merupakan 

tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan 

yang dikembangkan. Latar belakang 

pendidikan yang ditempuh dan dimiliki oleh 

seseorang pada dasarnya merupakan usaha 

yang dilakukan dapat memperoleh 

produktivitas  yang baik.Latar belakang 

pendidikan dapat dilihat dari dua sisi yaitu 

kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh 

oleh karyawan tersebut dengan bidang tugas 

dan jenjang pendidikan. Dan sekaligus 

keduanya merupakan indikator dari 

penelitian ini[1]. 

 

2.3. Kompensasi (X3) 
Kompensasi dibagi menjadi dua yaitu 

kompensasi langsung, kompensasi tidak 

langsung. Kompensasi langsung merupakan 

kompensasi yang langsung dirasakan oleh 

penerimanya atau karyawan yang bekerja 

pada sebuah perusahaan yang berupa gaji, 

tunjangan, insentif yang merupakan hak 

karyawan dan kewajiban bagi perusahaan 

untuk membayarnya. Dan kompensasi tidak 

langsung yaitu kompensasi yang tidak dapat 

dirasakan secara langsung oleh karyawan, 

yakni tunjangan cuti dan pelayanan [10]. 

 

2.4. Kinerja (Y) 

Kinerja dibagi 6 (enam) kriteria yang 

dapatdigunakanuntukmengukurkinerjakarya

wansecaraindividuyaitu : (1) Kualitas, (2) 

Kuantitas, (3) KetetapanWaktu, (4) 

Efektivitas, (5)Kemadirian, (6) 

Komitmenkerja [8].Karyawan dengan 

pengembangan sumber daya manusia yang 

baik di harapkan mempunyai kompetensi 

yang dibutuhkan untuk bekerja dalam 

perusahaan. Kompetensi memungkinkan 

karyawan untuk melakukan pekerjaan secara 

efektif dan efesien untuk membuat para 

karyawan untuk bekerja menjadi lebih mudah 

dengan hasil yang memuaskan karena hasil 

pekerjaan yang dilakukan akan 

mempengaruhi kinerja.  

 

2.5. Hipotesis 

Pengalaman kerja merupakan modal yang 

harus dimiliki oleh setiap karyawan yang 

berada di PT Amtek Engineering Batam, 

karena dengan pengalaman kerja tersebut 

para karyawan dapat melakukan pekerjaan 

mereka dengan maksimal. Maka dari itu 

peneliti ingin melihat apakah pengalaman 

kerja itu mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan yang ada di dalam 

perusahaanMaka dari itu peneliti membuat 

hipotesisnya yaitu : 

H1: Ada pengaruh pengalaman kerja 

terhadap  

kinerja karyawan.  

Latar belakang pendidikan merupakan salah 

satu penilaian individu yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada setiap karyawan maupun 

calon tenaga kerja yang akan bergabung 

dalam perusahaan. Karena dengan 

pendidikan dapat dilihat bahwa karyawan 

tersebut memiliki intelektual yang tinggi dan 

akan memberikan kontribusi yang tinggi bagi 

perusahaan.Maka dari itu peneliti membuat 

hipotesisnya yaitu : 

H2:Ada pengaruh latar belakang 

pendidikan  

terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi mempunyai peranan yang 

penting di dalam perusahaan, karena 

kompensasi merupakan alasan setiap orang 

untuk bekerja. Maka dari itu apabila 

kompensasi yang di berikan oleh perusahaan 

sesuai dengan yang diharapkan maka 

karyawan akan bekerja dengan baik dan loyal 

kepada perusahaan. Maka dari itu peneliti 

membuat hipotesisnya yaitu : 

H3: Ada pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja  

karyawan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Instrumen Penelitian dan 

OperasionalVariabel 

Tipe skala pengukuran data yang digunakan 

adalah skala interval dangan menggunakan 

skala liker 5 poin. Varibael independen 
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pengalaman kerja diukur dengan 

menggunakan indikator masa kerja, 

pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan 

yang dimiliki. Variabel independen latar 

belakang pendidikan diukur dengan 

menggunakan indikator jenjang pendidikan 

dan kesesuaian jurusan. Variabel independen 

kompensasi diukur dengan indikator 

gaji/upah, insentif, tunjangan, cuti dan 

perlindungan terhadap bahaya. Variabel 

dependen kinerja karyawan diukur dengan 

menggunakan indikator kualitas kerja, 

kuantitas, inisiatif, ketetapan waktu, efektif 

dan efisiensi dan komitmen kerja. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik 

Penarikan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan operator yang bekerja pada PT 

Amtek Engineering Batam yang berjumlah 

1.250 orang. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah 93 orang responden 

yang ditetapkan menggunakan rumus Slovin, 

dimanarespondenpriasebanyak 53 orang 

danwanitasebanyak 40 orang. Teknik 

penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah stratified sampling. 

Dengan kriteria adalah karyawan bagian 

operator produksi pada PT Amtek 

Engineering Batam. 

 

3.3. Validitas dan Reliabilitas 

Dalampenelitianini, 

alatukurvaliditasakandiujidenganalatanalisisk

oefisienkorelasi product moment pearson. 

Cara 

untukmengetahuibutirpernyataandalamtelah 

valid 

atautidakadalahdenganmembandingkansignif

ikansimasing-

masingbutirpernyataandengantarafsignifikans

i.Butir penyataan kuesioner pada penelitian 

ini dinyatakan valid jika nilai rhitung> rtabel. 

Dengan rtabel = 0.203 maka semua butir 

pernyataan yang ada dalam kuesioner  

dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung> 

rtabelataunilaidaributir-butirpernyataan> 

0.203. 

 

Tabel1. HasilUjiReliabilitas 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 

PengalamanKerja 0.673 

LatarBelakangPendidikan 0.640 

Kompensasi 0.733 

KinerjaKaryawan 0.807 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Butir pernyataan kuesioner pada penelitian 

ini dinyatakan reliabel karena nilai dari alpha 

cronbach masing - masing memiliki variabel 

penelitian, yang ditunjukkan pada tabel 

diatas dengan nilai lebih besar dari 0.60. 

 

3.4. Analisis Data  

Data yang telah dikumpulkan penulis akan di 

analisis dengan menggunakan  SPSS versi 

20.0. Analisis regresi berganda, yang 

digunakan untuk menganalisis bagaimana 

pengaruh pengalaman kerja, latar belakang 

pendidikan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT Amtek Engineering 

Batam. Untuk mengatahui apakah ada 

pengaruhModel persamaan regresi dinyatakan 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Keterangan: 

Y   =  Kinerja karyawan 

a   =  Konstanta Persamaan 

Regresi  

b1, b2, b3 =  Koefisien Regresi  

X1  =  Pengalaman kerja 

X2   =  Latar belakang pendidikan 

X3  =  Kompensasi 

e  =  Standard Error 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

Model 

Unstandardize

d Coefficients t Sig. 

B Std. 
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Error 

1 (Constan

t) 

7.767 3.807 2.04

0 

0.04

4 

X1 0.692 0.161 4.29

5 

0.00

0 

X2 0.162 0.161 1.00

2 

0.31

9 

X3 0.300 0.157 1.90

7 

0.06

0 

 

α : 5% 

R-Squre : 27,1% 

 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan tabel di atas, variabel 

pengalaman kerja memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan operator produksi pada PT Amtek 

Engineering Batam, sehingga H1 diterima. 

Variabel latar belakang pendidikan dan 

kompensasi mempunyai nilai signifikansi 

besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa latar belakang pendidikan dan 

kompensasi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT Amtek 

Engineering Batam, sehingga H2 dan H3 

ditolak.  

 

3.5. VariabelDominan 

Untukmelakukanpengujianvariabeldominante

rhadapvariabelindependen yang 

adadidalampenelitianmenggunakanmetodeest

imasi di 

dalammelakukanregresi.Metodeestimasipemi

lihan model inidibagimenjadi 3 (metode) 

yaitu: [2] 

1. Beckward Elimination 

2. Forward Regression 

3. Stepwie Regression 

Dari ketiga model 

tersebutsecaraotomatisakanmemberikanuruta

nnilaivariabelindependen yang 

signifikanterhadapvariabeldependennya, 

danpadapenelitianinipenulismenggunakanme

todeestimasibeckward elimination. 

Dibawahinimerupakantabelhasilujivariabeldo

minan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.HasilUjiVariabelDominan 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

T 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Consta
nt) 

13.43
2 

3.31
4 

  
4.05

3 

X1 0.790 
0.15

9 
0.463 

4.98
1 

(Consta
nt) 

8.907 
3.63

3 
  

2.45
2 

X1 0.737 
0.15

5 0.432 
4.76

0 

X3 0.372 
0.14

0 0.241 
2.65

7 
Sumber : Data primer diolah (2015) 

Dan berdasarkan hasil yang ada menyatakan 

bahwa variabel pengalaman kerja (X1) 

merupakan variabel yang paling dominan 

karena mempunyai kontribusi yang besar 

utnuk mempengaruhi kinerja karyawan yang 

ada di PT Amtek Engineering Batam, karena 

variabel pengalaman kerja merupakan 

variabel yang mempunyainilai signifikan < 

0.05 diantara variabel latar belakang 

pendidikan (X2) dan kompensasi (X3). 

 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.HasilUji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) 2.040 0.044 
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X1 4.295 0.000 

X2 1.002 0.319 

X3 1.907 0.060 

 Sumber : Data primer diolah 

(2015) 

Berdasarkan Hasil Uji t adalah : 

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini 

adalah pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan yang ada di PT 

Amtek Engineering Batam. 

1. Berdasarkan hasil uji regresi berganda 

menyatakan dan diketahui bahwa 

koefisien β pengalaman kerja bernilai 

positif sebesar 0.692, dan nilai thitung > 

ttabel, dimana nilai ttabel  adalah sebesar 

1.661, dan thitung 4.295 dengan tingkat 

signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

Dengandemikianhipotesispertama (H1) 

diterima. 

 

2. Hipotesiskedua (H2) 

penelitianiniadalahlatarbelakangpendidika

nberpengaruhterhadapkinerjakaryawan 

yang ada di PT Amtek Engineering 

Batam. 

Berdasarkanhasilujiregresibergandamenya

takandandiketahuibahwakoefisien β 

latarbelakangpendidikanbernilaipositifseb

esar0.162 

dannilaithitung>ttabeldimanattabeladalah 

1.661, danthitung1.002 

dengantingkatsignifikansisebesar 0.319.  

Sehingga thitung variabel tingkat penidikan 

kurang dari ttabel dengan tingkat 

signifikansi tidak signifikan yaitu 0.319. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa latar 

belakang pendidikan bukan penjelas yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Dengandemikianhipotesiskedua (H2) 

ditolak 

 

3. Hipotesisketiga (H3) 

penelitianiniadalahkompensasiberpengaru

hterhadapkinerjakaryawan yang ada di PT 

Amtek Engineering Batam. 

Berdasarkanhasilujiregresibergandamenya

takan dah diketahuibahwakoefisien β 

kompensasibernilaipositifsebesar0.300 

dannilaithitung>ttabeldimanattabeladalah 

1.661, danthitung1.907 

dannilaisignifikansisebesar 0.06, 

sehinggathitungvariabelkompensasilebihbes

ardarittabeldengantingkatsignifikansitidaksi

gnifikanyaitu 0.06. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa kompensasi bukan 

penjelas yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Dengandemikianhipotesisketiga (H3) 

ditolak. 

PEMBAHASAN 

a. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT Amtek 

Engineering Batam. 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dan rumusan 

masalah dari penelitian ini dapat di 

katakan pengalaman kerja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan yang 

ada di PT Amtek Engineering Batam. 

 Menurut karyawan yang ada di PT 

Amtek Engineering Batam mengatakan 

kinerja karyawan di perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman kerja yang 

dimiliki oleh setiap karyawan yang 

bekerja di PT Amtek Engineering Batam. 

Aspek – aspek yang mempengaruhi 

pengalaman kerja yaitu masa kerja 

seorang karyawan dalam perusahaan atau 

lama waktu yang sudah di habiskan 

karyawan untuk bekerja di dalam 

perusahaan, pengetahuan yang dimiliki 

seorang karyawan dalam memahami 

informasi dan tanggung jawab yang ada 

dan yang terakhir adalah keterampilan 

yang dimiliki oleh seorang karyawan 

untuk mengoperasikan setiap alat yang di 

gunakan ketika melakukan pekerjaan. 
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b. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT 

Amtek Engineering Batam. 

 Berdasarkan hasil uji regresi 

berganda menyatakan diketahui bahwa 

koefisien βlatar belakang pendidikan 

bernilai positif, namun berdasarkan hasil 

yang telah diperoleh menunjukkan bahwa 

latar belakang pendidikanbukan penjelas 

yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Maka dari itu hipotesis kedua 

(H2) penelitian ini tidak teruji dan ditolak. 

Sehingga berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian tidak 

sesuai dengan tujuan dan rumusan 

masalah yang ada di penelitian ini, karena 

hasil penelitian menyatakan bahwa latar 

belakang pendidikan tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan yang 

ada di PT Amtek Engineering. 

 

c. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT Amtek Engineering 

Batam. 

 Berdasarkan hasil uji regresi 

berganda menyatakan diketahui bahwa 

koefisien β kompensasi bernilai positif 

namun berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh menunjukkan bahwa 

kompensasi bukan penjelas yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Maka dari itu hipotesis ketiga (H3) 

penelitian ini tidak teruji dan ditolak. 

Sehingga berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian tidak 

sesuai dengan tujuan dan rumusan 

masalah yang ada di penelitian ini, karena 

hasil penelitian menyatakan bahwa 

kompensasi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan yang ada di 

PT Amtek Engineering Batam. 

 

d. Variabel yang 

berpengaruhdominanterhadapKinerjakary

awan.  

 

Berdasarkanhasilpenelitian yang 

telahdilakukanolehpenulismenunjukkanba

hwavariabelpengalamankerjamerupakanva

riabeldominan yang 

mempengaruhikinerjakaryawan operator 

yang ada di PT Amtek Engineering 

Batam. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan adalah menyatakan bahwa:  

1. Pengalaman kerja (X1) merupakan 

variabel yang mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan, sehingga 

hipotesis pertama (H1) diterima. 

2. Latar belakang pendidikan (X2) bukan 

variabel penjelas kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. 

3. Kompensasi (X3) bukan variabel 

penjelas kinerja karyawan, sehingga 

hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

4. Variabel pengalaman kerja (H1) 

merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

di atas, maka saran yang dapat diajukan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan 

melalui pengalaman kerja, latar belakang 

pendidikan dan kompensasi adalah sebagai 

berikut : 

 

Bagi PT Amtek Engineering Batam harus 

bisa lebih meningkatkan kualitas setiap 

karyawanya. PT Amtek Engineering harus 

bisa memberikan beberapa pelatihan untuk 

memberikan pengalaman yang lebih lagi 

kepada karyawan operator yang ada. Karena 

dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis menunjukkan 

kurangnya pelatihan yang mendukung 

pendidikan yang dimiliki oleh karyawan 

yang ada di PT Amtek Engineering Batam, 
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maka jika karyawan diberikan pelatihan yang 

mendukung pendidikannya  maka akan bisa 

meningkatkan kualitas SDM yang ada di 

perusahaan tersebut. Jadi  apabila semakin 

meningkatnya kualitas yang dimiliki oleh 

setiap karyawan yang ada di perusahaan 

maka akan memberikan dampak yang baik 

bagi perkembangan perusahaan selanjutnya. 

Sehingga perusahaan bisa mencapai visi dan 

misi yang ada. 
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Abstrak –  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari bauran promosi  yang 

dilakukan oleh perusahaan provider  telepon seluler yang dapat mempengaruhi konsumen 

melakukan peralihan merek dagang. Dalam penelitian ini populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam sebanyak 656 dari jurusan 

Manajemen Bisnis dengan sampel 100 responden yang telah dihitung menggunakan rumus 

solvin dengan metoden Accidental Sampling dengan teknik analsis deskriptif, statistik 

inferensial dan teknik analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah faktor bauran promosi 

(periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, penjualan 

langsung dan informasi secara lisan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

perilaku pertukaran merek dagang baik secara parsial ataupun simultan. 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan provider telepon seluler adalah agar lebih 

meningkatkan lagi sistem bauran promosi perusahaan seperti iklan yang lebih menarik 

perhatian konsumen, sering melakukan promosi penjualan langsung kepada konsumen, dan 

lebih meningkatkan hubungan kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan merek 

jual perusahaan. 

 

Katakunci : Pertukaran Merek, Bauran Promosi, Provider

 

 

Abstract -This study was conducted to determine the effect of the promotion mix undertaken 

by the card company providers that can affect consumers to make brand switching. In this 

study 656 population from Business Management Department students was taken, located in 

Batam State Polytechnic with 100 respondents of sample who had been calculated using  

Solvin’s formula and accidental sampling method with descriptive, inferential statistics 

analysis techniques and regression analysis techniques. 

The research results can be concluded from this study was the factor promotion mix 

(advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct sales and words of 

mouth) has a positive and significant effect on behavior of brand switching product either 

partially or simultaneously. 

Advice can be given to the company is in to enhance the company's promotion mix systems 

such as advertising to attract consumer attention, more often promoting to consumers, and 

further improve the relations to the public so that the public is more aware of the company’s 

brand. 

 

Keywords: Brand Switching, Promotion Mix, Provider 
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1. PENDAHULUAN 

 

Era globalisasi saat ini yang dikelilingi oleh 

perangkat teknologi sehingga menuntut kita 

selaku makhluk hidup harus selalu 

melakukan penyesuaian terhadap perubahan 

yang terjadi. Selain menjadi gaya hidup, 

teknologi juga menjadi kebutuhan untuk 

membantu kelancaran daily life masyarakat. 

Saat ini kegiatan apapun pasti meliputi 

teknologi demi kemudahan proses yang 

dilakukan. Salah satu teknologi yang amat 

lekat dengan kehidupan manusia adalah 

telepon. Telepon  adalah alat bantu 

komunikasi dua arah yang bisa 

menghubungkan kita dengan orang lain 

melalui suara tanpa harus bertatap muka 

secara langsung.   Di Indonesia penyedia 

kartu Sim atau provider terbilang banyak 

Seperti PT Tekelom , Telkomsel, Xl Axiata,  

Indosat, Axis dll. Masing-masing provider 

saling bersaing untuk mendapatkan customer 

paling banyak dengan meluncurkan berbagai 

merek (brand) dagang dan penawaran 

menarik. Promosi produk adalah cara dari 

perusahaan agar konsumen mau membeli dan 

menggunakan produk yang mereka jual. 

Bauran promosi adalah bagian dari marketing 

mix yang memiliki peran penting dalam 

keputusan pembelian pelanggan. Terdapat 

enam cara promosi yaitu melalui 

iklan,promosi penjualan, penjualan 

perorangan, hubungan masyarakat, penjualan 

langsung dan yang terakhir adalah informasi 

secara lisan.  

 

Berdasarkan keberagaman bentuk bauran 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

provider untuk menarik pelanggan agar bisa 

mengganti produk yang digunakan akhirnya 

mendorong rasa tertarik saya untuk 

mendalami dan membahas lebih lanjut 

mengenai “Perilaku Brand Switching 

Konsumen Terhadap Kartu Provider Telepon 

Seluler yang Dipengaruhi Oleh Promotion 

Mix.” 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dari 

variabel promotion mix (advertising, sales 

promotion, personal selling, public relations, 

direct sales and words of mouth) secara 

parsial dan simultan terhadap perilaku brand 

switching konsumen. 

2. LANDASAN TEORI  

 

Pengertian sederhana perilaku konseumen 

menurut Supranto dan Nandan (2011) adalah 

: “Tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, menggunakan (memakai, 

mengkonsumsi) dan menghabiskan produk 

(barang dan jasa termasuk proses yang 

mendahului dan mengikuti tindakan ini”.  

Pengertian lebih luas dalam Supranto dan 

Nandan (2011) yang dikutip dalam dari buku 

Consumer Behaviour karangan Hawkins, cs, 

Mc Graw Hill (2011) sebagai berikut  

”Consumer behavior is the study of 

individuals, groups, or organization and 

process they use to select, secure, use and 

dispose to satisfy needs and the impact if 

these process have on the consumer and 

society.”  

Konsumen sendiri memilki karakteristik 

masing-masing tergantung dari kebiasaan 

dan gaya hidup mereka juga lingkungan yang 

mempengaruhinya, Supranto juga 

mengungkapkan ciri perilaku konsumen yang 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

adanya pengaruh eksternal, internal, konsep 

diri dan gaya hidup serta situasi dan 

keputusan konsumen. 

Defenisi merek dalam Tjiptono (2011) secara 

teknis apabila seorang pemasar membuat 

nama, logo atau simbol baru untuk sebuah 

produk baru, maka ia telah menciptakan 

sebuah merek. Merek merupakan indentitas 

yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan 

agar konsumen bisa mengenal lebih dalam 

mengenai perusahaan mereka. Menurut UU 

merek No. 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 

dalam Tjiptono (2011) merek adalah tanda 

yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
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memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau 

jasa. Persoalan atau isu-isu yang sekarang ini 

muncul adalah kecendrungan konsumen 

untuk melihat merek yang terkenal 

dibandingkan dengan fungsi utama dari 

produk tersebut Lupiyoadi (2014). 

Pertukaran merek pasti pernah terjadi oleh 

siapapun karena banyak alasan. Pertukaran 

merek menurut Djan dan Ruvendi (2006) 

dalam Mantasari dkk (2011) pertukaran 

merek (brand switching) adalah saat dimana 

seorang konsumen atau sekelompok 

konsumen berpindah kesetiaan dari satu 

merek sebuah produk tertentu ke merek 

produk lainnya. Perilaku bertukar merek 

yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sebagai berikut  

1. Produk 

Pertumbuhan produk-produk baru yang ada 

di pasaran membuat konsumen memiliki 

banyak pilihan untuk melakukan pertukaran 

merek yang mereka anggap lebih memenuhi 

keinginan konsumen. 

2. Harga  

Persaingan harga produk yang sejenis 

menjadi faktor terpenting dalam pertukaran 

merek yang dilakukan oleh konsumen. 

Karena sifat dari konsumen sendiri 

menginginkan harga semurah mungkin 

dengan kualitas yang terbaik yang bisa 

mereka dapatkan. 

3. Promosi  

Intensitas dan keberagaman promosi juga 

menjadi salah satu pemicu terjadinya 

perpindahan merek satu ke merek yang 

lainnya. Karena konsumen akan tertarik jika 

promosi yang diberikan oleh perusahaan 

panjual produk menarik dan menguntungkan 

untuk konsumen. 

4. Kualitas 

Sudah menjadi sifat dasar konsumen bahwa 

kualitas produk terbaik yang akan mereka 

gunakan. Terlepas dari sisi harga, promosi 

ataupun produk. Konsumen selalu ingin 

mendapatkan kualitas produk yang terbaik. 

 

Perpindahan merek (brand switching) 

menurut Sumarketer dalam Ribhan (2006) 

adalah perpindahan merek yang dilakukan 

oleh pelanggan untuk setiap waktu 

penggunaan yang menunjukkan sejauh mana 

sebuah merek memiliki pelanggan yang 

loyal. 

 

Marketing Mix 

Menurut Lupiyoadi (2014) bauran pemasaran 

(marketing mix) dibedakan menjadi bauran 

pemasaran jasa dan bauran pemasaran 

dagang. Di bauran pemasaran dagang 

mencakup 4P yaitu : Produk (product), harga 

(Price), lokasi (place), dan promosi 

(promotion). Sedangkan bauran pemasaran 

jasa terdapat faktor yaitu : Produk (product), 

Harga (price), lokasi (place), Promosi 

(promotion), process, dan layanan pelanggan 

(customer service). Marketing mix 

merupakan kombinasi variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran, 

variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan unutk mempengaruhi reaksi para 

pembeli atau konsumen Assauri (2011). 

 

Bauran Promosi (Promotion Mix)  

Promosi merupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi 

bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaan jasa kebutuhan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya Lupiyoadi 

(2011) 

 

 Dimensi bauran promosi adalah sebagai 

berikut : 

1. Perikalanan (advertising) 

Salah satu bentuk komunikasi impersonal 

yang digunakan oleh perusahaan barang atau 

jasa. Tujuan dari iklan dari iklan adalah 

memberikan informasi, membujuk, 

mengingatkan dan pemantapan. Iklan bisa 

dilakukan dengan menggunakan media 
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seperti televisi, majalah, brosur, poster, dan  

papan reklame.  

 

2.  Penjualan Personal (personal selling) 

Personal selling merupakan interaksi secara 

personal antara penjual dan konsumen, 

biasanya penjualan perorangan ini akan 

langsung dihadapkan oleh calon pembeli 

potetnsial. Dengan melakukan persentasi 

penjualan dan pertemuan penjualan. 

 

3.  Promosi Penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan adalah semua kegiatan 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus 

barang atau jasa dari produsen sampai 

penjualan akhir. Point dari sales promotion 

terdiri atas brosur, lembar informasi, dan 

lain-lain. Promosi penualan dapat diberikan 

kepada :  

 

A. Konsumen berupa wawancara cuma-

cuma, sampel, demo produk, kupon, 

pengembalian tunai, hadiah, kontes, dan 

garansi. 

B. Perantara berupa barang cuma-cuma, 

diskon, advertising allowances, iklan 

kerjasama, distribution contest, penghargaan. 

C. Tenaga penjualan berupa bonus, 

penghargaan, contest, dan hadiah untuk 

tenaga penjualan terbaik. 

 

4. Hubungan masyarakat (Public Relation) 

Merupakan kiat pemasaran dalam bentuk lain 

dimana perusahaan tidak hanya harus 

berhubungan dengan pelanggan, pemasok 

dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan 

dengan kumpulan kepentingan publik yang 

lebih besar. Biasanya dalam bentuk 

sponsoring dan lobbying. 

 

5. Pemasaran langsung (Direct Marketing) 

Terdapat enam area yang merupakan unsur 

dari pemasaran langsung ini yaitu: 

1. Direct mail 

2. Mail order 

3. Direct response 

4. Direct selling  

5. Telemarketing 

6. Digital marketing  

 

6. Informasi Secara Lisan (Words Of Mouth) 

Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian 

jasa dengan kata lain pelanggan tersebut akan 

berbicara kepada pelanggan lain yang 

berpotensial tentang pengalamannya dalam 

menerima jasa tersebut. Sehingga informasi 

dari mulut ke mulut ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap pemasaran 

dibandingkan aktivitas komunikasi lainnya. 

 

2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas 

yang telah dilakukan peneliti dengan 

menggunakan program SPSS untuk variabel 

X1 advertising, X2 sales promotion, X3 

personal selling, X4 public relation, X5 direct 

marketing X6 words of mouth dan Y 

Brand Switching nilai R hitung dinyatakan 

valid karena rhitung > rtabel dengan sig. 10% 

dan nilai rhitung dinyatakan reliabel karena 

cronbach‟s alpha > 0,6. 

 
Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analsis deskriptif, 

statistik inferensial (Uji asumsi klasik yaitu 

uji normalitas, heteroskedastitas, 

multikolinieritas)  dan teknik analisis regresi 

berganda 

 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda dan uji 

Parsial 
 

Variabel  

Hasil Pengujian  

Beta  

Reg. 

Linier 

Bergand

a  

t Sig 

Advertisin

g 

0,07

8 

0,803 
6,21

8 

0,00

0 

Sales 

Promotio

n 

0,285 
2,23

9 

0,02

8 

Personal 

Selling 
0,512 

3,10

0 

0,00

3 
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Public 

Relation 
0,371 

2,66

7 

0,00

9 

Direct 

Marketing 
0,800 

4,58

2 

0,00

0 

Word of 

Mouth 
0,511 

3,66

9 

0,00

0 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pembahasan karakteristik responden 

menurut jenis kelamin frekuensi responden 

laki-laki adalah sebanyak 15 orang dengan 

persentase 15% dan frekuensi responden 

perempuan sebanyak 85 orang dengan 

persentase 85%. Karakteristik responden 

menurut jurusan 23 orang dengan persentase 

sebesar 23% dari jurusan Akuntansi, 39 

Orang dengan persentase 39% adalah 

Administrasi Bisnis dan 38 Orang dari 

jurusan Akuntansu Manejerial dengan 

persentase 38%. Hasil karakteristik 

responden menurut kartu yang sedang 

digunakan saat ini adalah sebanyak 34 orang 

(34%) menggunakan provider Telkomsel, 24 

Orang (24%) menggunakan provider 

Indosat, 16 Orang (16%) menggunakan 

provider Tri dan 26 Orang (26%) sedang 

menggunakan provider XL. Hasil 

karakteristik responden menurut kartu yang 

sedang digunakan saat ini adalah sebanyak 

34 orang (34%) menggunakan provider 

Telkomsel, 24 Orang (24%) menggunakan 

provider Indosat, 16 Orang (16%) 

menggunakan provider Tri dan 26 Orang 

(26%) sedang menggunakan provider XL. 

Menurut rentang waktu pergantian kartu 

responden yang berganti kartu dengan 

rentang waktu 1 sampai dengan 2 bulan 

sekali sebanyak 11 Responden, 3 sampai 

dengan 4 bulan sekali sebanyak 43 

responden, diatas 5 bulan sekali sebanyak 

42 respoden. Untuk penggunaan pulsa 

bulanan termasuk kuota internet dalam tabel 

4.6 dijelaskan bahwa untuk frekuensi 

penggunaan pulsa sebesar Rp. 5000 – Rp. 

50.000 sebanyak 39 Orang dengan 

persentase sebesar 39%, penggunaan pulsa 

Rp. 51.000 – Rp. 100.000 sebanyak 49 

Orang dengan persentase sebesar 39% lalu 

penggunaan pulsa lebih dari Rp. 100.000 

sebanyak 12 Orang dengan persentase 

sebesar 12%.   

 

Hasil uji Regresi Linier Berganda  
Dari Rumusan bentuk persamaan analisis 

regresi berganda berikut : 

 

Y = 0,078+0,803 X1+0,285 X2+0,512 

X3+0,371 X4+0,800 X5+0,511 X6+e 

 

Maka diperoleh hasil analisis yang 

menunjukkan  bahwa adanya pengaruh 

positif dan signifikan dari advertising, sales 

promotion, personal selling, public relation, 

direct marketing dan words of mouth 

terhadap perilaku brand switching konsumen. 

Hal ini berarti bahwa peningkatan kondisi 

terhadap keenam variabel akan memberikan 

peluang terhadap meningkatnya perilaku 

brand switching konsumen. Pengujian model 

regresi untuk masing-masing variabel secara 

parsial maupun secara bersama-sama 

dijelaskan sebagai berikut  : 

 

1. Nilai konstanta (B) menunjukan 0,078  

ini menunjukan bahwa variabel 

advertising, sales promotion, personal 

selling, public relation, direct marketing 

dan word of mouth bernilai nol, maka 

nilai perilaku brand switching sebesar 

0,078.   

2. Nilai koefisien regresi pada variabel 

advertising bernilai positif yaitu 0,803 

dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel advertising sebesar 

1 satuan, maka dapat meningkatkan 

perilaku brand switching sebesar 0,803 

satuan dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya tetap. 

3. Nilai koefisien regresi variabel sales 

promotion bernilai positif, yaitu 0,285 

ini dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel sales promotion 

sebesar 1 satuan, maka dapat 

meningkatkan perilaku brand switching 
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sebesar 0,285 satuan dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

4. Nilai koefisien regresi variabel personal 

selling bernilai positif, yaitu 0,512 ini 

dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel personal selling 

sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan perilaku brand switching 

sebesar 0,591 satuan dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

5. Nilai koefisien regresi variabel public 

relation bernilai positif, yaitu 0,371 ini 

dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel public relation 

sebesar 1 satuan, maka dapat 

meningkatkan perilaku brand switching 

0,371 satuan dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya tetap. 

6. Nilai koefisien regresi variabel direct 

marketing bernilai positif, yaitu 0,800 ini 

dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel direct marketing 

sebesar 1 satuan, maka dapat  

meningkatkan perilaku brand switching 

sebesar 0,800 satuan dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

7. Nilai koefisien regresi variabel word of 

mouth bernilai positif, yaitu 0,511 ini 

dapat diartikan bahwa setiap 

peningkatan variabel word of mouth 

sebesar 1 satuan, maka dapat  

meningkatkan perilaku brand switching 

sebesar 0,511 satuan dengan asumsi 

variabel independen lain. 

Hasil uji Parsial (t) 

 

1. Nilai thitung 6,218 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,000 < 0,10 maka dapat 

disimpulkan hipotesis pertama diterima 

dengan arah koefisien regresi bernilai 

posititf maka semakin sering 

adevertising dilakukan maka akan 

memiliki pengaruh yang baik. Dalam 

Lupiyoadi (2011) advertising adalah 

bentuk komunikasi impersonal yang 

digunakan perusahaan untuk tujuan 

memberikan informasi, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen menggunakan 

media seperti Televisi, majalah, brosur, 

poster dll. Jika dilihat kembali pada 

jawaban responden adevertising berada 

dalam skala kurang baik sampai dengan 

cukup yang berarti semakin sering 

advertising dilakukan maka penilaian 

konsumen juga akan semakin baik. 

2. nilat thitung 2,239 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,028 < 0,10 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua diterima dengan arah 

koefisien regresi positif. Nilai sales 

promotion memilki pengaruh yang kecil 

dari namun pada jawaban responden 

berada skala sedang artinya kegiatan 

promosi penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat dirasakan dengan baik 

oleh pelanggan namun pengaruh yang 

ditimbulkan dalam perilaku pertukaran 

merek  sangat kecil.  

3. Nilat thitung 3,100 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,000 < 0,10 hipotesis ketiga 

diterima dengan arah koefisien regresi 

positif. Pada dimensi bauran promosi 

yang dijelaskan oleh Lupiyoadi (2011) 

personal selling adalah interaksi 

langsung antara penjual dan konsumen 

sebagai calon pembeli potensial jika 

dilihat pada jawaban responden skala 

jawaban terletak pada rentang kurang 

baik sampai dengan cukup berarti 

biarpun penilaian konsumen terhadap 

variabel tersebut kecil ataupun kurang 

baik namun pengaruh untuk melakukan 

pertukaran merek cukup besar. 

4. Nilat thitung 2,667 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,004 < 0,10 hipotesis 

keempat diterima. Pengertian dari public 

relation didalam Lupiyoadi (2011) 

adalah kiat pemasaran yang dilakukan 

oleh perusahaan bukan hanya kepada 

pelanggan, pemasok dan penyalur saja 

namun juga hubungan kepada kumpulan 

kepentingan public yang sifatnya lebih 

besar dalam hal ini bisa berbentuk 

Sponsor atau Lobi. Dari pengertian 

tersebut dimaksudkan agar masyarakat 

lebih sadar akan keberadaan perusahaan 
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bukan hanya sebagai perusahan bonafit 

tetapi juga memiliki andil dalam 

kehidupan masyarakat dan secara tidak 

langsung perusahaan juga akan 

mendapat keuntungan yang berbentuk 

“brand awareness” dari masyrakat jika 

kegiatan public relation semakin sering 

dilakukan.  Karana dilihat dari rentang 

skala jawaban responden pada kuesioner 

yang telah disebarkan terletak pada 

rentang sedang sampai dengan tinggi 

yang berarti public relation memiliki 

andil yang cukup besar dalam perilaku 

brand switching pelanggan. 

5. Nilat thitung 4,582 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,000 < 0,10 hipotesis 

kelima diterima yaitu direct marketing 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan karena arah koefisien regresi 

adalah positif. direct marketing adalah 

bentuk promosi yang secara langsung 

dikirimkan kepada pelanggan dapat 

melalui sms, email, respon langsung dan 

lain lain, dari hasil thitung variabel direct 

marketing memiliki nilai terbesar nomor 

2 setelah advertising namun dari skala 

jawaban responden terletak pada kurang 

baik hingga cukup namu lebih mendekati 

cukup, artinya biarpun variabel tersebut 

memiliki penilaian yang rendah dari 

responden tetapi sangat berpengaruh 

terhadapa perilaku brand swuitching 

yang dilakukan oleh konsumen. 

6. Nilat thitung 3,669 > ttabel 1,66055 

signifikansi 0,000 < 0,10 hipotesis 

keenam diterima variabel word of mouth 

memiliki pengaruh yang positef dan 

signifikan. kegiatan informasi secara 

lisan adalah bentuk promosi yang secara 

tidak langsung dilakukan oleh pelanggan 

kepada lingkungannya, mereka akan 

menceritakan pengalaman yang mereka 

dapatkan pada saat menggunakan suatu 

produk, maka dari itu kesan pertama 

suatu produk harus baik dalam segala hal 

karena dilihat dari skala jawaban 

responden pada kuesioner jawaban 

terletak di tengah skala sedang hingga 

tinggi, yang berarti konsumen memiliki 

penilaian yang besar pada variabel ini. 

Variabel word of mouth juga 

memberikan kontribusi nilai terbesar 

nomor tiga setelah advertising dan direct 

marketing. 

 

Hasil uji simultan  
menunjukkan nilai F sebesar 123.070 

dengan tingkat signifikansi 0,000 jika 

dilihat dari nilai signifikansi maka nilai 

0,000 lebih kecil dari 0,10 hal ini berarti 

bahwa perilaku brand switching dapat 

dijelaskan secara signifikan oleh adanya 

advertising, sales promotion, personal 

selling, public relation, direct marketing 

dan words of mouth. 

Tabel 2. Hasil Uji Simultan 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Nilai  Rhitung sebesar 0,942 dengan 

perbandingan  Rtabel sebesar 0.1654 yang 

berarti bahwa antara variabel  memiliki 

hubungan yang kuat antara variabel Nilai 

R square untuk uji determinasi sebesar 

0,888 (88,8%). Hal ini berarti 88,8%  

perilaku brand switching konsumen dapat 

dijelaskan oleh variabel advertising, sales 

promotion, personal selling, public 

relation, direct marketing dan words of 

mouth. Sedangkan sisanya sebesar 11,2% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini 

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien determinasi 

 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

0,942a 0,888 0,881 

 

4. KESIMPULAN 
 

df F Sig. 

6 

123,070 0,000 93 

99 
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Dari hasil peneltian yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1.  Urutan variabel promotion mix yang 

berpengaruh paling besar hingga terkecil 
adalah advertising dengan thitung sebesar 
6,218, direct marketing 4,582, word of 
mouth 3,669, personal selling 3,100, 
public relation 2,667, dan sales promotion 
2,239 

2. Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
advertising memiliki nilai positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku 
brand switching konsumen. Dengan 
kontribusi nilai terbesar dari seluruh 
variabel dan skor jawaban terletak pada 
skala kurang baik hingga sedang namun 
lebih mendekati sedang dengan jumlah 
1093 untuk itu jika advertising dilakukan 
dengan sering maka akan berpengaruh 
positif dan terus menaikkan penilaian 
konsumen terhadap produk untuk 
melakukan pertukaran merek. 

3. Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
sales promotion memiliki nilai positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku 
brand switching konsumen. Dengan 
kontribusi nilai yang paling terkecil dari 
seluruh variabel dengan skala terletak 
pada titik cukup hingga baik dengan 
jumlah 1341 hal ini berarti biarpun nilai 
pengaruh yang ditimbulkan memiliki nilai 
kecil namun konsumen merasakan 
promosi penjualan yang dilakukan oleh 
perusahaan secara langsung. 

4. Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
personal selling memiliki nilai positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku 
brand switching konsumen. Nilai 
pengaruh secara parsial yang dari variabel 
personal selling menempati urutan 
keempat dari seluruh variabel dengan 
penilaian skor jawaban terletak pada skala 
kurang baik hingga cukup  dengan jumlah 
1141 namun lebih mendekati cukup.  

5.  Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
public relation memiliki nilai positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku 
brand switching konsumen. Dengan 
urutan terkecil nomor 2 setelah variabel 
sales promotion dengan skor jawaban 
pada skala terletak di titik kurang baik 
hingga cukup namun lebih mendekati 
cukup dengan jumlah 983 yang berarti 
semakin sering kegiatan public relation 
dilakukan maka akan berpengaruh positif 

dan terus manaikkan penilaian konsumen 
terhadap kredibilitas perusahaan karena 
variabel ini beransangkutan langsung 
kepada khalayak umum bukan saja 
pelanggan. 

6.  Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
direct mail memiliki nilai positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku 
brand switching konsumen. Dengan 
kontribusi nilai thitung terbesar nomor 2 
setelah variabel advertising. Dan skor 
jawaban terletak pada skala kurang baik 
hingga cukup dengan jumlah 1146 namun 
lebih condong kepada titik skala cukup. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA WANITA BAGIAN 

OPERATOR PRODUKSI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI 

KAWASAN BATAMINDO BATAM 
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1) Jurusan Manajemen Bisnis ,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461,  
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Abstrak – Kawasan Batamindo di Batam merupakan kawasan industry manufaktur, Tenaga 

kerja di kawasan tersebut adalah paling banyak tenaga kerja wanita. Bagian operator 

produksi industry manufaktur banyak di tempati oleh tenaga kerja wanita. Adapun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa(1) Setiap kenaikan satu satuan motivasikerja dengan asumsi 

variabel lain tetap, maka nilai produktivitas tenaga kerja akan meningkat sebesar 0.373 atau 

37,3% (2) Setiap kenaikan satu satuan disiplin kerja dengan asumsi variabel lain tetap, maka 

nilai produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0.255 atau 25,5% (3) Setiap kenaikan satu 

satuan keterampilan  dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai produktivitas akan 

meningkat sebesar 0.323. Variabel keterampilan kerja (X3) memiliki pengaruh dominan 

terhadap Produktivitas Tenaga kerja Wanita di Bagian Operator Produksi. Faktor 

keterampilan yang dimiliki wanita sangat berpengaruh terhap produkstivitas kerja di Industri 

manufaktur Kawasan Batamindo. 

 

Kata kunci: Produktivitas, motivasi, disiplin dan keterampilan 

 

 

Abstract - RegionsBatamindoinBatamis anindustrial areaof manufacturing, laborin the 

regionis themostfemale workers. Partoperatorsmanufacturingindustryproductionlotoccupied 

bywomen workers. The resultsshowed that (1) Everyincrease of 

oneunitmotivasikerjaassumingother variablesremain, then the value oflabor 

productivitywillincrease by0373or37.3% (2) Everyincrease of oneunit oflabor discipline, 

assuming other variablesremain, then the valuelabor productivitywillincrease 

by0255or25.5% (3) Everyincrease of oneunit ofskillbyassumingother variablesremain, then 

the value ofthe productivitywill increase by0323. Variableworking skills(X3) hasa dominant 

influence onlaborproductivityfor Women inSectionProductionOperator. Factorsskills 

possessedveryinfluentialwomanterhapproductivity oflaborinthe 

manufacturingindustryBatamindoRegion 

 

Keywords:productivity, motivation, disciplineandskills 
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1. PENDAHULUAN 

 

Indonesia saat ini berada dalam 

tahap pembangunan dengan memiliki 

penduduk usia kerja yang lebih tinggi 

dibandingkan penduduk yang dependen dan 

lansia. Untuk mengoptimalkan manfaat yang 

terkait dengan rasio ketergantungan yang 

rendah ini, sangatlah penting bagi 

Pemerintah untuk memperluas investasi di 

bidang pendidikan dan pelatihan 

keterampilan, khususnya karena pekerja 

berpendidikan tinggi dapat memiliki upah 

lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih 

baik. Sedangkan Tenaga kerja adalah 

penduduk dalam usia kerja yang siap 

melakukan pekerjaan, antara lain mereka 

yang sudah bekerja, mereka yang sedang 

mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, 

dan mereka yang mengurus rumah tangga. ( 

Rionga & Firdaus, 2007). 

Penduduk usia kerja di Indonesia 

harapnnya bisa memiliki kesempatan kerja 

bila sudah  memasuki usia memasuki usia 

kerja.Kegiatan ekonomi di masyarakat 

membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan 

tenaga kerja itu dapat juga disebut sebagai 

kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu 

sendiri adalah suatu keadaan yang 

menggambarkan terjadinya lapangan kerja 

(pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. 

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin 

dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang 

berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. 

Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu 

jelas bahwa pemerintah Indonesia untuk 

menciptakan lapangan kerja bagi anggota 

masyarakat karena hal ini berhubungan 

dengan usaha masyarakat untuk mendapat 

penghasilan.  

Menurut data dari Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (2013) pasar kerja 

Indonesia saat ini sedang mengalami 

ketidakcocokkan keterampilan, yang 

tercermin pada defisit buruh terampil dan 

surplus buruh non terampil yang dijumpai 

dalam data pencari kerja/lowongan kerja. 

Oleh karena itu, pengangguran di Indonesia 

dikaitkan dengan persoalan struktural dan 

kurangnya permintaan serta ketidakcocokan 

keterampilan. Kurangnya informasi pasar 

kerja saat ini dan penyebaran proses 

perekrutan informal yang luas memperburuk 

masalah ketidakcocokan keterampilan di 

semua ekonomi. Dengan ekonomi yang terus 

menuju modernisasi dan transisi ke ekonomi 

berbasis informasi, permintaan akan pekerja 

yang berpendidikan tinggi akan terus 

berkembang, sehingga menunjukkan 

pentingnya pendidikan dan investasi di 

bidang keterampilan saat ini. 

Pada tahun 2013 memperlihatkan 

adanya kenaikan upah nominal rata-rata, 

dimana upah riil rata-rata sangat dipengaruhi 

oleh inflansi.Selama beberapa tahun terakhir 

ini, fokus banyak diberikan pada upah 

minimum, dimana peningkatan signifi kan 

dalam upah minimum nominal dijumpai di 

beberapa provinsi di Indonesia per 1 Januari 

2013. Walaupun upah minimum nominal 

rata-rata meningkat sebesar 15 persen di 

seluruh Indonesia tahun 2013, namun secara 

riil, kenaikan tersebut lebih kecil. 

 Tren lainnya adalah penyempitan 

kesenjangan antara upah rata-rata dengan 

upah minimum rata-rata, dan ini 

menunjukkan bahwa perundingan upah 

berdasarkan sektor dan struktur pekerjaan di 

Indonesia perlu diperkuat. Selain itu, 

walaupun hak sah pekerja untuk 

mendapatkan remunerasi yang setara dengan 

upah minimum, namun tingkat kerentanan 

dan informalitas yang tinggi di pasar kerja 

Indonesia, serta kapasitas pengawasan 

ketenagakerjaan yang terbatas, menyebabkan 

sekitar sepertiga dari pekerja memperoleh 

upah di bawah upah minimum provinsi 

Menurut BPS jumlah angkatan kerja di 

Indonesia pada Februari 2013 mencapai 

121,2 juta orang atau bertambah 780 ribu 

orang dibandingkan periode sebelumnya, 

yaitu 120,41 juta orang (BPS, 2013). 

Sedangkan angkatan kerja di Kota Batam 

Kota  Batam  mempunyai  LPP  paling  besar 

yaitu  sebesar  8,11%  per  tahun.Pasar kerja 
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dan kondisi tenaga kerja di Indonesia masih 

terasa adanya ketidak adilan gender dan 

kesenjangan gender. Kesenjangan gender 

masih sangat kental di Indonesia, dimana 

perempuan memiliki hasil yang buruk di 

sejumlah indikator, termasuk formalitas, 

kerentanan, upah, dan partisipasi angkatan 

kerja. Beberapa perbedaan beban hasil 

gender dapat diakibatkan oleh tingkat 

pendidikan, pekerjaan, dan waktu kerja, 

sementara sebagian dari perbedaan dalam 

hasil gender terkait dengan diskriminasi.  

Kesenjangan upah antar gender sangat 

tinggi di kalangan pekerja berpendidikan 

tinggi di Indonesia. Upaya lebih lanjut 

diperlukan untuk lebih memahami 

ketidaksetaraan upah antara pekerja laki-laki 

dengan perempuan, dengan fokus utama pada 

akses yang sama untuk memperoleh 

pendidikan dan pelatihan yang adil serta 

memastikan “kesetaraan upah untuk nilai 

pekerjaan yang sama”. Agar tidak terjadi 

ketimpangan gender dalam pendapatan 

ekonomi. 

Studi Bank Dunia yang menggunakan 

analisa regresi lintas negara menunjukkan 

besarnya efek negatif yang ditimbulkan 

ketimpangan gender terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Klasen, 1999). Lebih lanjut klasen 

(1999) melanjutkan bahwa upaya 

pengembangan kebijakan bagi penyesuaian 

struktural, industrialisasi, penanggulangan 

kemiskinan,pembangunan sumber daya 

manusia, pembangunan regional dan 

globalisasi harus didasarkan pada informasi  

mengenai dampak gender yang 

ditimbulkannya terhadap lapangan kerja, 

khususnya yang berpotensi menyebabkan 

semakin dalamnya fragmentasi (terpecah-

belahnya tenaga kerja) dan kasualisasi tenaga 

kerja (semakin banyaknya tenaga kerja yang 

dipekerjakan secara tidak tetap) sehingga 

mengakibatkan semakin berkurangnya 

perlindungan sosial. 

Secara relasional pun, di mana 

perempuan tidak bisa berjuang dan hanya  

menata diri sendiri tetapi memerlukan peran 

gender laki-laki melahirkan isu gender. Isu 

gender di Indonesia termaktub dalam Inpres 

No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan 

gender dalam pembangunan nasional. 

Konsep ini adalah salah satu strategi 

pembangunan yang dilakukan untuk 

mencapai kesetaraan dan keadilan gender, 

bertujuan mempersempit dan bahkan 

meniadakan kesenjangan gender 

Produktivitas tenaga kerja tidak hanya 

diperuntukan bagi laki-laki saja tapi 

perempuan yang notabene adalah pekerja 

operator bagian produski . Pekerja operator 

sangat mendominasi di Batam terutama 

untuk pekerja wanita. Kesenjangan 

kesetaraan gender juga terjadi pada usia 

tenaga kerja operator bagian produksi yaitu 

pekerja operator produksi yang dipekerjakan 

pada usia 18-25 saja. Pada usia diatas 25 

maka akan terjadi pemberhentian atau 

pemutusan hubungan kerja sesuai kontrak. 

Perusahaan industry menganggap bahwa usia 

tersebut sudah tidak layak untuk bekerja lagi 

di industry manufaktur karena masalah 

penurunan fisik dan penurunan 

produkstivitas kerja. 

Kondisi ini sangat berat bagi tenaga 

kerja wanita, di usia yang masih sangat 

produktif mereka sudah harus menanggung 

beban secara ekonomi, dan juga dampak 

kesehatan selama  masa bekerja. Motivasi 

wanita bekerja di sektor industry manufaktur 

di Batam adalah  mereka bekerja adalah 

untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

Motivasi wanita bekerja sesuai dengan 

penelitian Hati & irawati (2014) motivasi    

intrinsik berpengaruh    searah    terhadap   

kondisi  sosial ekonomi  wanita  yang  

bekerja  disektor  Industri, yang      berarti      

setiap   peningkatan   motivasi  intrinsik      

akan menyebabkan    meningkatnya kondisi 

sosial ekonomi. Sesuai dengan temuan 

penelitian Irawati & Hati (2013) bahwa n 

Motivasi kerja wanita di sector perikanan 

juga bisa berpengaruh pada meningkatnya 

kondisi sosial dan ekonomi perikanan 

 Perlu ada upaya untuk mengatasi 

masalah ini agar tidak muncul dampak sosial 

dan pengangguran, permasalahn lain juga 
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dipicu diberlakukannya MEA 2015 dimana 

tenaga kerja asing khusunya tenaga kerja 

wanita akan banyak masuk ke wilayah 

Batam. 

Permasalahan diatas mendorong 

peneliti untuk meneliti “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

wanita bagian operator produksi pada 

industry Manufaktur di Kawasan Batamindo” 

 

 

1.1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga  

kerja wanita bagian operator produksi  

pada     industri  manufaktur di wilayah 

Batamindo 

b. Untuk  mengetahui penerapan   

kesetaraan gender di industry 

manufaktur di kawasan Batamindo 

Batam 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Ketenagakerjaan  

 Angkatan kerja ( labor force ) adalah 

bagian penduduk yang mampu dan bersedia 

melakukan pekerjaan. Arti dari mampu 

adalah mampu secara fisik dan jasmani, 

kemampuan mental dan secara yuridis 

mampu serta tidak kehilangan kebebasan 

untuk memilih dan melakukan pekerjaan 

serta bersedia secara aktif maupun pasif  

melakukan dan mencari pekerjaan ( 

Sumarsono, 2009).  Tenaga kerja adalah 

penduduk dengan batas umur minimal 10 

tahun tanpa  batas maksimal  (BPS,  2009).  

Bisa dikatakan  tenaga  kerja  di  

Indonesia  yang  dimaksudkan  adalah  

penduduk  yang  berumur  10  tahun  atau  

lebih,  sedangkan  yang  berumur  di  bawah  

10  tahun  sebagai  batas  minimum.  Ini  

berdasarkan  kenyataan  bahwa  dalam  umur  

tersebut  sudah  banyak  penduduk  yang  

berumur  muda  yang  sudah  bekerja dan  

mencari pekerjaan (Simanjuntak, 2001). 

Sedangkan tenaga  kerja terdidik adalah 

tenaga kerja  yang  memiliki pendidikan 

cukup tinggi dan ahli  dalam bidang tertentu. 

Menurut Sumarsono (2009) Angkatan 

kerja dapat dibedakan menjadi dua sub 

kelompok yaitu :  

1.   Bekerja terbagi menjadi 2 kelompok, 

yaitu :  

a. Bekerja penuh yaitu, orang yang 

memanfaatkan jam kerja secara penuh 

dalam pekerjaannya kurang lebih 8-10 

jam per hari. Angkatan kerja yang 

digolongkan bekerja adalah mereka yang 

selama seminggu melakukan pekerjaan 

dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan atas keuntungan dan 

lamanya bekerja paling sedikit 2 hari.  

Dan mereka yang selama seminggu tidak  

melakukan pekerjaan atau bekerja 

kurang dari dua hari, tetapi mereka 

adalah orang-orang yang bekerja 

dibidang keahliannya seperti dokter serta 

pegawai pemerintahan atau swasta yang 

sedang tidak masuk kerja karena sakit, 

cuti, mogok, dan sebagainya. 

 

b. Setengah menganggur , yakni mereka 

yang kurang dimanfaatkan dalam 

bekerja dilihat dari segi jam kerja, 

produktivitas kerja dan pendapatan. 

Setengah menganggur dapat 

digolongkan berdasarkan jumlah jam 

kerja, produktivitas kerja dan pendapatan 

dalam 2 kelompok yaitu setengah 

menganggur kentara yakni mereka yang 

bekerja kurang dari 35 jam seminggu 

dan setengah menganggur tidak kentara 

yakni mereka yang produktivitas kerja 

dan pendapatannya rendah. 

 

2.3.Karakteristik Tenaga Kerja Wanita 

Pekerja adalah seseorang yang bekerja 

dan mendapatkan sejumlah upah dari 

pengusaha (Semaoen, 2000). Pekerja terbagi 

ke dalam dua kategori, yaitu pekerja tetap 

dan pekerja lepas. Pekerja perempuan banyak 

yang menempati posisi sebagai operator yang 

berstatus pekerja  lepas. Posisi tersebut 

merupakan posisi paling bawah. Pekerjaan 
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perempuan dalam perusahaan bertugas 

menjalankan mesin-mesin produksi yang 

memiliki tingkat risiko kecelakaan paling 

tinggi, namun memiliki upah rendah. Pekerja 

perempuan yang bekerja di pabrik memiliki 

karakteristik tertentu yang dapat dilihat dari 

segi ekonomi dan sosial (Hutagalung, et al., 

1992). Dilihat dari latar belakang sosial, 

pekerja perempuan biasanya berasal dari 

keluarga golongan menengah ke bawah. 

Pekerja perempuan tersebut memiliki 

keterbatasan dalam segi keahlian. Pekerja 

yang bekerja di pabrik garmen biasanya 

hanya bisa menjahit.  

 Dilihat dari segi ekonomi mereka 

memiliki pendapatan ekonomi yang lemah 

dan berpendidikan rendah. Perempuan yang 

bekerja di pabrik, biasanya masih berusia 

muda dan belum menikah. Pekerja yang 

sudah tua biasanya di PHK dengan alasan 

pabrik sedang mengalami krisis dan tidak 

mampu membayar pekerja (Tjandraningssih, 

1999). Pekerja perempuan memiliki upah 

yang sama dengan laki-laki, yang berbeda 

adalah kesempatan dalam memperoleh upah 

yang lebih tinggi (Hutagalung,  et al., 1992). 

Masih dalam hal yang sama  yang sama, ada 

juga pernyataan lain seperti menurut Widanti 

(2005), upah yang diterima oleh perempuan 

lebih rendah daripada upah yang diterima 

laki-laki atas pekerjaan yang sama.  

Strategi pengupahan yang ditetapkan 

oleh pabrik dapat berbeda satu sama lain, 

namun seperti yang telah dijelaskan oleh 

pendapat yang pertama, bahwa upah bisa saja 

sama atas pekerjaan yang sama, namun 

kesempatan dalam memperoleh upah dapat 

saja berbeda. Dalam hal ini pekerja 

perempuan sering mempunyai kesempatan 

yang lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan 

tidak jarang perempuan ditempatkan pada 

posisi yang  kasar dan dengan risiko yang 

tinggi.  

Dari segi karakteristik individu, pekerja 

perempuan sering distereotipkan sebagai 

makhluk yang patuh, teliti, nrimo (Widanti, 

2005). Selain itu pekerja perempuan lebih 

disukai perusahaan karena tidak banyak 

menuntut dan mudah dikendalikan 

(Hutagalung, et al., 1992). Pekerja 

perempuan yang bekerja di pabrik besar, 

biasanya masih berusia muda yaitu 18 

sampai 28 tahun dan berstatus belum 

menikah. Walaupun status tersebut kadang-

kadang tidak benar. Banyaknya pekerja yang 

berusia muda di pabrik disebabkan oleh 

adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja yang dianggap sudah tua. Kemudian 

perusahaan merekrut pekerja baru yang 

berusia muda belia (Tjandraningsih, 1999).  

 

2.5.Kesetaraan Gender di Pasar Kerja 

Kurangnya pendidikan dan pelatihan, 

kurangnya modal sosial, beban tanggung 

jawab keluarga, dan diskriminasi dialami 

oleh baik perempuan maupun laki-laki. 

Tetapi data yang ada menunjukkan 

bahwaperempuan secara konsisten berada 

pada posisi yang  lebih dirugikan dalam pasar 

kerja daripada laki-laki. Ada sejumlah 

kesenjangan gender yang masih perlu diatasi: 

1). Rendahnya tingkat partisipasi tenaga 

kerja perempuan dan tingginya tingkat 

pengangguran tenagakerja perempuan 

2). Terbatasnya akses yang dimiliki 

perempuan untuk mendapatkan peluang-

peluang pendidikan/dan pelatihan secara 

luas; 

3). Tidak memadainya akses yang dimiliki 

perempuan untuk memperoleh sumber-

sumber daya ekonomi seperti tanah dan 

kredit; Praktik-praktik penerimaan 

karyawan, pemilihan karyawan dan 

promosi karyawan di sektor formalyang 

bersifat diskriminatif atas dasar gender; 

4). Segementasi jenis kelamin angkatan kerja 

sehingga perempuan terkonsentrasi dalam 

sejumlah kecil sektor perekonomian, 

umumnya dalam pekerjaan-pekerjaan 

berstatus rendah dengan bayaran rendah, 

mobilitas ke atas dan tingkat keamanan 

yang rendah, atau di bidang-bidang yang 

belum diatur undang-undang seperti 

pekerjaan migran, pekerjaan rumah tangga 

dan pekerjaan harusdibawa pulang untuk 

dikerjakan di rumah; 
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a.   Rendahnya perlindungan hukum dan 

perlindungan sosial bagi pekerja 

perempuan, termasuk tidak adanya 

pengakuan dalam skema-skema 

asuransi sosial terhadap peran ganda 

yang dimilikiperempuan dan 

kebutuhan selanjutnya yang mereka 

miliki akan bentuk-bentuk asuransi 

yangfleksibel dan terindividualisasi; 

b. Semakin lebarnya kelompok usia 

perempuan dalam angkatan kerja dari 

usia dini hingga usia tua,dengan 

semakin tingginya proporsi anak-anak 

yang memasuki sektor informal, dan 

Terus berlanjutnya asumsi 

(sebagaimana tercermin dalam norma-

norma hukum dan budaya) bahwa 

pekerjaan yang dilakukan perempuan 

hanya sekedar tambahan peran mereka 

sebagai iburumah tangga dan sekedar 

memberikan tambahan untuk 

penghasilan suami, yang digunakan 

untuk melegitimasi diskriminasi tempat 

kerja, dan 

c.   Tidak adanya akses untuk 

menyuarakan dan mewakili 

kepentingan perempuan 

sebagaimanatercermin dari sangat 

kurangnya perwakilan perempuan 

dalam posisi-posisi kepemimpinan 

danpengambilan keputusan dalam 

tubuh pemerintah, organisasi 

pengusaha dan serikat pekerja. 

 

2.6. Faktor-Faktor  yang Berpengaruh 

Terhadap Produktivitas  Tenaga Kerja. 

 

1. Motivasi 

Motivasi merupakan proses 

mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melakukan sesuatu  yang di inginkan 

(Zainun,2002) sedangkan menurut 

Reksohadiprojo dan Handoko (1999) 

mendefenisikan motivasi merupakan keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan  

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan.Motivasi dapat timbul karena 

dua faktor, yaitu dorongan yang berasal dari 

dalam manusia (faktor individu atau internal) 

dan dorongan yang berasal dari luar individu 

(faktor eksternal) 

 

2. Disiplin 

Menurut Arief (2001) defenisi disiplin 

adalah ketaatan melakukan  berbagai 

kegiatan pelayanan, mematuhi aturan-aturan 

kerja yang diterapkan, rajin dalam 

memberikan pelayanan, memiliki komitmen 

yang tinggi, dengan terus menyelesaikan 

tugas sesuai tingkat kehadirannya sebagai 

wujud dari implementasi disiplin individu 

dalam meningkatkan produktivitas kerja 

sumberdaya manusia. Menurut Muhlis 

(1999) bahwa disiplin dalam tinjaun  

produktivitas kerja sumber daya manusia 

adalah suatu sikap yang timbul dari individu 

sumberdaya manusia  untuk taat terhadap  

aturan-aturan sehingga tercermin sikap 

sumberdaya manusia dalam menjalankan 

tugas, tercermin dari kerajinan dengan 

mencari berbagai alternative sesuai dengan 

komitmen untuk mengembangkan visi ,misi 

dan tujuan dari aktifitas kerja. 

  

3. Keterampilan kerja 

   Menurut Sastrohadiwiryo (2002) 

mengatakan bahwa pelatihan adalah bagian 

dari pendidikan yang menyangkut proses 

untuk memperoleh dan meningktkan 

keterampilan diluar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam waktu relative singkat dan 

dengan metode yang lebih mengutamakan 

praktek daripada teori .  

Menurut Poerwadarminta dalam 

Nur‟aeni (2005), menyatakan bahwa 

keterampilan adalah kecekatan, kecakapan 

atau kemampuan untuk melakukan sesuatu 

dengan baik atau cermat. Lebih lanjut 

Nur‟aeni (2005), menyatakan keterampilan 

adalah kecakapan, kemudahan dan ketepatan 

untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dengan 

latihan yang cukup para petani dapat 

meningkatkan keterampilan bekerjanya, 

selanjutnya dengan keterampilannya maka 

dapat meningkatkan efektifitas kerjanya.  
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2.6. Produktivitas  

Mutu  kehidupan  di  negara yang  

ekonominya  telah  maju  ternyata  lebih  

tinggi  dibanding  dengan  mutu 

kehidupan  di  negara-negara  yang  

sedang  berkembang  (Setiadi. 2009). 

Menurut Setiadi (2009) beberapa manfaat 

yang dapat diperoleh dalam 

memasyarakatkan produktivitas, secara 

garis besar di antaranya adalah :  

 

 

a. Meningkatkan produktivitas nasional  

Dengan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi akan terwujud kemakmuran 

rakyat yang ditandai dengan standar hidup 

yang lebih baik. Standar hidup yang lebih  

baik  antara  lain,  perolehan  pendapatan  

perkapita  lebih  besar,  pelayanan sosial  

semakin  bervariasi,  berkualitas  dan  

lebih  baik,  pendapatan  pemerintah dari  

berbagai  sektor  meningkat  terutama  

dari  sektor  swasta.  Hasil-hasil  yang 

diperoleh  dapat  digunakan  untuk  

membiayai  pembangunan,  terutama  

pada sektor-sektor  yang  berkaitan  

dengan  infrastruktur  dan  pengembangan 

pendidikan,  yang  dianggap  sebagai  

pilar  peningkatan  kualitas  disegala  

aspek kehidupan.  Dengan  pertumbuhan 

ekonomi  yang  lebih tinggi,  diharapkan  

akan menjadi daya tarik investor untuk 

menanamkan modalnya.  

 

b.  Meningkatkan produktivitas regional  

     Di  tingkat  regional,  masing-masing  

propinsi/  Kota/  Kabupaten  saling 

berlomba  untuk  berkreatifitas  dalam  

rangka  mengembangkan  potensi  yang 

dimiliki,  sehingga  memiliki  daya  saing  

yang  lebih  tinggi.  Tingginya  tingkat 

produktivitas  di  salah  satu  daerah,  akan  

menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi 

daerah lainnya.  

 

c.  Meningkatkan produktivitas sektoral  

 Peningkatan produktivitas di tingkat 

sektoral memberi manfaat pada suatu 

daerah, untuk mengetahui sektor mana 

yang merupakan prioritas utama,  yang 

perlu  dikembangkan  serta  subsektor  apa  

saja  yang  menjadi  komoditi  andalan 

daerah  tersebut.  Mengetahui  

peningkatan  produktivitas  tingkat  

nasional, regional  dan  maupun  sektoral  

merupakan  salah  satu  instrumen  dalam 

merumuskan  kebijaksanaan  pemerintah  

dalam  menyusun  perencanaan 

pembangunan.  

d. Memperkuat  daya  saing  perusahaan,  

karena  dapat  memproduksi  dengan  

biaya yang lebih rendah dan mutu 

produksi lebih baik.  

e. Menunjang  kelestarian  dan  

perkembangan  perusahaan,  karena  

dengan peningkatan  produktivitas  

perusahaan  akan  memperoleh  

keuntungan  yang dapat dimanfaatkan 

untuk investasi baru.  

f. Menunjang terwujudnya hubungan 

industrial yang lebih baik, terutama 

apabila nilai  tambah  yang  diperoleh  

disebabkan  peningkatan  produktivitas  

dan dinikmati secara bersama oleh 

pengusaha, karyawan, masyarakat dan 

negara.  

g. Mendorong  terciptanya  perluasan  

lapangan  kerja,  kesempatan  kerja  yang 

disebabkan ekspansi perusahaan. 

 

2.7.Kerangka Konsep Penelitian  

 

 

Gambar 1: model konsep 
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Gambar 2: model Hipotesis 

 

2.8.Hipotesis 

1. Ada pengaruh motivasi kerja (X1) 

terhadap produktivitas tenaga kerja (Y) 

2.  Ada pengaruh disiplin karja (X2) terhadap 

produktivitas tenaga kerja (Y) 

3.  Ada pengaruh keterampilan  kerja (X3) 

terhadap produktivitas tenaga kerja (Y) 

4. Ada pengaruh secara simultan antara 

motivasi kerja (X1), disiplin karja (X2) 

dan keterampilan kerja  terhadap 

produktivitas tenaga kerja (Y) 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  yang digunakan 

adalah jenis penelitian kuantitatif eksplanasi 

jenis penelitian yang menjelaskan tentang 

hubungan kausal antara variabel independen 

(motivasi kerja, disiplin kerja, keterampilan 

kerja dan  upah) terhadap variabel dependen 

( produktivitas tenaga kerja). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

terdiri pekerja wanita yang ada dari 3 

Industri Manufaktur di kawasan Batamindo 

yang ada di Batam sebanyak 100 orang. 

Berhubung dengan besarnya populasi dan 

kemampuan peneliti secara teknis maka 

dilakukan pengambilan sampel hanya 60 

orang saja  

  

3.3.  Jenis dan Sumber data 

1.  Data Primer  

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  

atau  dikumpulkan  langsung  di lapangan  

oleh  orang  yang  melakukan  penelitian  

atau  yang  bersangkutan yang  

memerlukannya.  Data  primer  tersebut  

diperoleh melalui   

2.  Data Sekunder  

Data  sekunder  yaitu  data  yang  

diperoleh  dalam  bentuk  yang  sudah  

jadi berupa  publikasi,  data  tersebut  

diperoleh  melalui  studi   

 

3.3.Konsep Operasional 

1. Variabel terikat (Y) adalah Produktivitas 

tenaga kerja kemampuan seorang tenaga 

kerja wanita bagian operator produksi . 

2. Variabel bebas (X) adalah  

a. Motivasi kerja (X1) adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan.  

b. Disiplin kerja (X2) adalah keadaan 

atau kepatuhan di dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas 

dan bertanggung jawab.  

c. Keterampilan (X3)  adalah sesuatu 

penguasaan teknis yang diperoleh 

seseoarang melalui pelatihan 

 

3.4. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan data 

yang telah dikumpulkanmenjadi data yang 

dikelola, yang dalam prosesnya diterapkan 

teknik statistic tertentu 

 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel dengan jalan 

mendistribusikan item-item dari masing-

masing variabel. Setelah keseluruhan data 

terkumpul, maka kegiatan selanjutnya 

mengolah datakemudian mentabulasikan 

ke dalam tabel frekuensi dan kemudian 

membahas data yang diolah tersebut 

secara deskriptif. Tolak ukur dari 

pendeskripsian itu adalah dengan 

pemberian angka, baik dalam jumlah 

maupun persentase. Data  yang  diperoleh  

dianalisa  secara deskriptif.   

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini berguna untuk mengetahui 

pengaruh antar variabel terikat Secara 

individu terhadap variabel bebas 

tertentu. Sementara sejumlah variabel 

bebas lainnya yang ada atau diduga atau 
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pertautannya dengan variabel terikat 

tersebut bersifat konstan atau tetap.  

Analisis ini juga untuk mengetahui 

variabel manakah yang paling 

berpengaruh diantara variabel-variabel 

yang lain terhadap variabel dengan 

menggunakan persamaan regresi linier 

berganda dirumuskan sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2005) 

       Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 

 

Keterangan: 

Y  = Produktivitas  

a   = konstanta 

b1,b2 = koefisien regresi 

X1 = Motivasi 

X2=  Disiplin Kerja 

X3= Keterampilan 

 

3. Pengujian Hipotesis 

a.  Uji Simultan (Uji F) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara dua atau lebih variabel bebas 

dengan variabel terikat secara bersamaan. 

Menurut Hasan (2006:107), rumus yang 

digunakan dalam Uji F ini adalah: 

               R
2
-(k-2) 

             1-R
2
(N-k+1) 

Keterangan: 

F : F hitung yang selanjutnya akan 

dibandingkan dengan F tabel. 

R2 : Determinasi. 

k   : Jumlah variabel bebas. 

n   : Banyaknya subyek penelitian. 

Kaidah pengujian signifikasi: jika  

Fhitung >  Ftabel dan nilai probabilitas < á, 

maka H0 ditolak (signifikan). Alat uji F ini 

digunakan untuk menguji hipotesis: 

  H0 : Diduga tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel X1, X2, X3 

secara simultan terhadap 

produktivitas kerja tenaga kerja 

wanita (Y). 

 H1 : Diduga ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel X1, X2, X3 secara 

simultan  terhadap produktivitas 

tenaga kerja wanita (Y) 

Uji hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan Fhitung dan Ftabel : 

a)  Fhitung > Ftabel : H0 ditolak 

b)  Fhitung < Ftabel : H0 diterima 

 

b.  Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara statistik 

yang dilakukan terhadap data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan adalah 

pengujian dengan uji signifikan, untuk 

menguji secara statistik harus melalui proses 

yangdisebut testing hipotesis. Adapun uji 

hipotesis yang akan digunakandalam Uji t 

yang merupakan uji hipotesis secara parsial 

yaitu sebagaiberikut (Hasan, 2002): 

           bi 

  t  = 
_______

 

           Sbi 

Keterangan : 

bi  : koefisien regresi ke-i 

Sbi  : standar error dari koefisien bi 

 

Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji 

t ini adalah : 

a. Apabila t hitung> t tabel maka Hi diterima 

dan Ho ditolak 

b. Apabila t hitung< t tabel maka Hi ditolak 

dan Ho diterima 

 

4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Obyek Penelitian 

Muka Kuning adalah wilayah kelurahan di 

wilayah kecamatan Sei Beduk (Sungai 

Beduk) Kota Batam, Kepulauan Riau, 

Indonesia. Dengan luas wilayah 120 Ha dan 

jumlah penduduk  74.803 jiwa (2007). Di 

wilayah Muka Kuning terdapat kawasan 

industri terbesar di pulau Batam yaitu 

Batamindo Industrial Park (BIP). Mulai 

tahun sekitar 2000 nama kawasan industri ini 

berubah menjadi Batamindo Investment 

Cakrawala (BIC). Kawasan Industri 

Batamindo adalah kawasan industri yang 

pertama dan yang terbesar di Batam sejak 

beroperasi tahun 1990. Kawasan Industri 

Batamindo memakan waktu 30 menit dari 

Bandara Hang Nadim, dari Pelabuhan Batu 
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Ampar, dan dari Terminal Ferry Batam 

Centre.  

4.2. Deskripsi Responden 

1. Tenaga Kerja Over Time (Lembur) 

Hasil temuan menunjukkan bahwa dari 60 

responden terdiri dari 35 orang atau 

58.3% adalah tenaga kerja wanita yang 

selalu melakukan lembur setiap 5 hari 

kerja  dalam 1 minggu selama sebulan, 

sedangkan sisanya sebanyak 25 orang atau 

41.7% tenaga kerja wanita terkadang 1-2 

melakukan over time dalam satu minggu 

selama sebulan. Dengan demikian over 

time  dapat diketahui bahwa wanita 

banyak melakukan lembur selama 5  

efektif 5 hari kerja dalam 1 bulan. 

 

 

2. Usia  Responden 

Hasil temuan menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden ada pada 

kelompok umur 27-31 tahun sebanyak 19 

orang atau 31.7 % diikuti oleh  kelompok 

umur 22-26 tahun sebanyak 18 orang atau 

30 % dan kelompok umur 17-21 tahun 

sebanyak 18 orang atau 30 % dan hanya 5 

orang atau 8.3 % yang berumur di atas 32 

tahun. Pada data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga 

kerja wanita ada pada kelompok usia 

produktif. Hal ini  mengindikasikan 

bahwa  potensi usia kerja wanita paling 

banyak di usia 22-31 tahun.  

3.Pengeluaran Tenaga Kerja Wanita 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pengeluaran responden sebagian besar ada 

pada kisaran 1 – 2 juta rupiah sebanyak 27 

responden atau 45 % dan pada kisaran 2 – 

3 juta rupiah sebanyak 17 responden atau 

28.3 %.  Sedangkan sisanya 14 responden 

atau 23.3  %  pengeluaran dalam satu 

bulan berkisar 1 juta rupiah dan hanya 

3.3% yang memiliki pengeluaran di 

kisaran 3 - 4 juta rupiah. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa ada kehidupan yang 

sejahtera pada tenaga kerja wanita 

 

4. Pendidikan Responden 

Temuan penelitian menunjukkan  tingkat 

pendidikan  untuk para tenaga operator 

paling banyak didominasi oleh SMA/SMK 

dan sederajat  sebesar 80%  responden dan 

sebagian  sebagian besar adalah   lulusan 

SMP dan sisanya ada 2 responden  lulusan 

Diploma-1 

4.3.Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja wanita bagian operator 

Produksi di kawasan batamindo  sebagian 

besar berada pada kategori  tinggi yaitu 

sebesar 58,3 %. Ini menunjukkan bahwa 

rata-rata  motivasi kerja wanita bagaian 

operator produksi dapat dikatakan sangat 

baik . 

2.Disiplin Kerja  

   Disiplin kerja wanita bagian operator 

dikategoerikan cukup tinggi  Terdapat 42 % 

yang memiliki disiplin kategori cukup 

tinggi.Bisa dikatakan disiplin kerja wanita 

pekerja operator memiliki disiplin cukup.   

3. Keterampilan Kerja 

Keterampilan kerja wanita operator 

memiliki  keterampilan cukup tinggi 

sebesar  40 %.Bisa dikatakan tenaga kerja 

wanita bagain operator memiliki 

keterampilan yang sedang dan cukup. 

4. Produktivitas  Kerja 
Produktivitas tenaga kerja wanita bagian 

operator cukup baik sebesar 51.7 %.Bisa 

dikatakan produktivitas tenaga kerja wanita 

bagian operator cukup tinggi dan produktif  

 

4.4. Hasil Regresi Linier Berganda 

Dalam pengujian hipotesis dilakukan 

dengan teknik analisis statistik regresi 

berganda (multiple regression) dengan 

menggunakan olahan komputer SPSS. 

Tabel 1: Hasil Regresi Berganda 

Variabel 

Terikat 

Variabel 

Bebas 

B T Sign Ket 

 

Produkti

vitas 

(Y) 

a. Motivasi   

Kerja 

(X1) 

b. Di

siplin 

kerja 

0.37

3 

 

0.25

5 

 

3.77

3 

 

4.23

0 

 

0,00

0 

 

0,00

0 

 

Signifi

kan 

 

Signifi

kan 
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(X2) 

c. Keteram

piln 

kerja 

(X3) 

0.32

3 

5.84

7 

0,00

0 

Signifi

kan 

R 

R
2 

Adjusted 

R
2
    

F Hitung  

Sig F       

Konstan          

: 0.811 

: 0.657 

: 0.639 

: 35.776 

: 0.000 

: 2.747 

 

Nilai 

Kriti

s 

F 

table 

T 

tabel 

2,76 

1,671 

 

Sumber: Data  diolah 2014 

 

Model estimasi dan persamaam regresi dalam 

penelitian ini adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

+ ………..+ bn Xn + e 

Produktivitas  (Y)  = 2.747+ 0,373X1 + 0,255X2 + 

0,323X3  + e 
Dimana : 

Y  =  Variabel produktivitas 

X1 =  Variabel motivasi kerja 

X2 =  Disiplin kerja 

X3 =  Keterampilan kerja 

e  =  error 

 Persamaan Multiple Regression Linier 

tersebut mempunyai konstanta (Intercept) sebesar 

2.747,  hal ini berarti bahwa  adanya pengaruh 

variabel motivasi, disiplin kerja dan keterampilan 

kerja terhadap produktivitas kerja  adalah sebesar 

2.747. Sementara itu makna dari koefisien regresi 

adalah apabila terjadi kenaikan variabel X 

tertentu dan diasumsikan variabel X yang lain 

tetap, maka nilai Y akan naik sebesar nilai 

koefisiennya. Dengan demikian penjelasan untuk 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

a. Setiap kenaikan satu satuan motivasi kerja 

dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai 

produktivitas tenaga kerja akan meningkat 

sebesar 0.373. 

b. Setiap kenaikan satu satuan disiplin kerja 

dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai 

produktivitas kerja akan meningkat sebesar 

0.255. 

c. Setiap kenaikan satu satuan kepemimpinan 

dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai 

produktivitas akan meningkat sebesar 0.323. 

    Hasil pengujian regresi lineer 

berganda dengan 3 prediktor didapat nilai 

Koefisien Determinasi (R2) Adjusted R 

Square sebesar 0.639. Hal ini berarti bahwa 

besarnya kontribusi variabel  motivasi kerja, 

disiplin kerja dan keterampilan kerja 

terhadap produktivitas tenaga kerja adalah 

sebesar 63,9 %. Dan sisanya yaitu sebesar 

36.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam model penelitian ini. 

Pegujian secara simultan variabel 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas yaitu variabel motivasi 

kerja(X1), Disiplin kerja (X2) dan 

Keterampilan (X3) ditunjukkan dengan nilai 

F hitung  sebesar 35.776 dan F-tabel sebesar 

2,76. 

4.5 Pegujian Hipotesisi 

1. Untuk menguji hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja (X1) 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita bagian operator (Y) 

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 3.773 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table signifikansi t motivasi kerja (X1) 

terpenuhi. Pengujian hipotesis ini juga 

ditunjukkan dengan melihat tingkat nilai 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 

0,05). Hasil menunjukkan bahwa nilai 

signifikan motivasi kerja (X1) 0,000 dan 

dibawah 0,05. Sehingga terbukti variabel 

motivasi kerja  (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita (Y). Maka  hipotesis pertama 

secara statistik diterima 

2. Untuk menguji hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa Disiplin kerja (X2) 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita bagian operator (Y) 

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 4.230 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table signifikansi t disiplin  kerja (X2) 

terpenuhi. Pengujian hipotesis ini juga 

ditunjukkan dengan melihat tingkat nilai 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 

0,05). Hasil menunjukkan bahwa nilai 
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signifikan disiplin kerja (X2) 0,000 dan 

dibawah 0,05. Sehingga terbukti variabel 

disiplini kerja  (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita (Y). Maka  hipotesis kedua 

secara statistik diterima 

3. Untuk menguji hipotesis 3 yang 

menyatakan bahwa keterampilan  kerja 

(X3) berpengaruh terhadap produktivitas 

tenaga kerja wanita bagian operator (Y) 

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 5.847 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table signifikansi t keterampilan kerja (X3) 

terpenuhi. Pengujian hipotesis ini juga 

ditunjukkan dengan melihat tingkat nilai 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 

0,05). Hasil menunjukkan bahwa nilai 

signifikan keterampilan  kerja (X3) 0,000 

dan dibawah 0,05. Sehingga terbukti 

variabel keterampilan  kerja  (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita (Y). 

Maka  hipotesis ketiga secara statistik 

diterima 

4. Untuk menguji hipotesis 4 yang 

menyatakan bahwa variable motivasi kerja 

(X1), Disiplin kerja (X2) dan 

keterampilan kerja (X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita bagian operator (Y) 

menggunakan uji F. Hasil analisis uji F 

diperoleh nilai F hitung 35,776 dan F table 

2,76. Bisa disimpulkan bahwa F hitung > F 

table, Maka uji F secara bersama terhadap 

ketiga variable bebas terhadap variable 

terikat terpenuhi. Pengujian hipotesis ini 

juga ditunjukkan dengan melihat tingkat 

nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 

(0,000 < 0,05). Hasil menunjukkan bahwa 

nilai signifikan variable secara simultan  

0,000 dan dibawah 0,05. Sehingga 

terbukti  ketiga variable bebas 

berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita (Y). 

Maka  hipotesis keempat secara statistik 

diterima. 

 

4.6. Pembahasan 

 

Hasil statistik menunjukkan bahwa 

motivasi kerja cukup tinggi sebesar 58,3% . 

Motivasi bekerja ini cukup tinggi. Motivasi 

wanita di lingkungan industri bekerja  karena 

ada kebutuhan ekonomi keluarga dan 

kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. 

Motivasi wanita bekerja di bagian operator di 

lingkungan industry manufaktur karena  

perusahaan memberikan jaminan kompensasi 

dan kesejahteraan pada karyawan sesuai 

dengan target. Selain karena kebutuhan 

ekonomi dan kesejahteraan dalam bentuk 

kompensasi, wanita bekerja karena ingin bisa 

berprestasi, berprestasi disini adalah mampu 

menyelesaikan target pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya, pekerjaan yang 

diselesaikan juga sesuai dengan prosedur dan 

hasil yang diharapkan sesuai target 

perusahaan. 

Wanita yang bekerja di bagian operator 

ingin memiliki prestasi adalah dia mampu 

memilki penilaian yang baik dan positif 

dari perusahaan dengan harpan akan bisa 

dilanjut kontrak lagi  sampai pada usia 

produktif  di perushaan tersebut sudah 

habis. Memiliki prestasi yang baik dan 

memperoleh keterangan pengalaman 

bekerja yangbaik di bagian operator akan 

bisa mempermudah promosi level di 

bagian produksi atau bisa bekerja di 

industry manufaktur yang sejenis bila 

kontrak kerja sudah habis di tempat kerja 

saat ini. Selain itu wanita bekerja di 

bagian operator berharap kesejahteraan 

secara ekonomi meningkat dan bisa 

memiliki tabungan sendiri untuk 

keperluan masa depan pribadi dan 

keluarga 

Penelitian ini sejalan dengan teori 

Marihot (2005) adalah faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku 

atau keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk usaha yang 

keras atau lemah pegawai yang memiliki 

motivasi lemah atau menurun akan 
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berdampak pula pada kinerja mereka 

sehingga akan berakibat pada titik 

maksimalnya mereka dalan menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hati, irawati & Wirangga (2014) bahwa 

motivasi internal berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja. Begitu juga 

menurut Menurut Burhanudin (2012) 

karyawan tidak akan melakukan 

pekerjaan secara 

optimal apabila tidak mempunyai 

motivasi yang tinggi dari dalam dirinya 

sendiri untuk 

melalukan hal tersebut. 

Pada hasil statistik menunjukkan 

bahwa disiplin kerja  cukup tinggi sebesar 

42,00%. Disiplin kerja wanita bagian 

operator tersebut cukup tinggi, bahwa 

dalam lingkungan industry manufaktur 

selama wanita bekerja di bagian operator 

produksi  selalu  mematuhi  peraturan 

perusahaan. Peraturan disini adalah 

wanita yang bekerja di lingkungan 

industry harus mematuhi prosedur dan 

kebiajakan yang ditetapkan perusahaan. 

Mematuhi prosedur dan kebijakan 

perusahaan adalah bentuk komitmen 

karyawan seperti disiplin dalam kehadiran 

untuk melaksanakan  pekerjaan di bagian 

produksi. 

Sebagai bagian dari bentuk disiplin 

wanita yang bekerja di bagian operator 

harus memiliki sikap  mampu 

memberikan pelayanan pada bidang 

layanan produksi sesuai job deskripsi  

dengan prosedur kerja di bagian produksi. 

Bentuk disiplin selanjutnya adalah 

ketepatan waktu dalam bekerja dengan 

menjalankan serangkaian dan tahap 

proses produksi sampai  produk tersebut 

dihasilkan. 

Hasil hipotesis menunjukkan diterima 

dengan nila koefesien regresi 0.255 atau 

25,5% yang berarati ada pengaruh yang 

signifikan antara variable disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja.Temuan 

penelitian ini sesuai dengan teori dari 

Nitisemito (2009) bahwa disiplin kerja itu 

sendiri adalah “kedisiplinan lebih tepat kalau 

diartikan sebagai suatu sikap,tingkah laku 

dan perubahan yang sesuai dengan peraturan 

dari perusahaan baik tertulis maupun tidak. 

Peraturan dibuat untuk wanita yang bekerja 

dibagian operator produksi dibuat untuk 

mengarahkan pada target produktivitas yang 

ditetapkan perusahaan. Upaya manajemen 

adalah mengarahkan target pada 

produktivitas dengan menetapkan berbagai 

standar kerja. Kegiatan manajemen      untuk 

menjalankan standar standar    organisasional  

yang   telah   ditetapkan. (Handoko 2001 ). 

Temuan penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Dewi & Aini (2012) dan Fauziyah 

(2005) bahwa disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Begitu juga 

sejalan dengan Racmawati (2013) bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan produktivitas kerja. 

Hasil statistik menunjukkan bahwa 

keterampilan  kerja sebesar 40.00% cukup 

tinggi. Wanita yang bekerja di Industri 

manufaktur cukup memiliki kompetensi kerja 

sesuai bidang  pekerjaan yang ditangani yaitu 

sebagai operator bagian produksi, wanita 

yang bekerja  bisa menangani job description 

sebagai operator dengan baik, selain itu 

mereka  juga dapat menjalankan job 

deskripsi secara cepat dan tepat sesuai 

prosedur standar proses kerja sebagai 

operator. 

Melakukan pekerjaan sesuai dengan 

standard dan prosedur kerja adalah bagian 

dari keterampilan kerja, sikap melakukan 

pekerjaan sesuai prosedur adalah bagian dari 

sikap professional dalam bekerja. Wanita 

yang bekerja di bagian operator punya 

tuntutan untuk biasa melakukan pekerjaan 

secara profesional yang dalam artian harus 

bekerja secara terampil. Penerapan dan 

penggunaan keterampilan sebagai operator 

dibagian produksi harus selalu diasah dan 

dibiasakan untuk mewujudkan produktivitas. 

Pengalaman kerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan juga menjadi hal yang penting, 

dimana pengalaman dalam menyelesaikan 
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pekerjaan adalah sikap dan kegiatan yang 

profesional sudah pernah dilakukan yang 

akan secara sadar terbawa untuk   berusaha 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

Perilaku ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan yang telah tertanam dalam diri 

karyawan sehingga dapat mendukung kerja 

yang efektif atau sebaliknya. Dengan kondisi 

karyawan tersebut, maka produktivitas dapat 

dipastikan dapat terwujud (Sulistiyani dan 

Rosidah, 2009). Sesuai dengan Gomes 

(2003) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas  antara lain: knowledge 

(pengetahuan), skills (ketrampilan),abilities 

(kemampuan), attitudes (sikap), dan 

behaviors (perilaku). 

Hasil hipotesis menunjukkan diterima 

dengan nila koefesien regresi 0.323 atau 

32,3% yang berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara variable keterampilan kerja 

kerja terhadap produktivitas kerja. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan pandapotan 

(2013) bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Keterampilan 

yang harus dimiliki oleh tenaga kerja bagian 

operator si lingkungan Industri manufaktur  

adalah keterampilan teknis,sesuai dengan 

Sisilahi Uber (2002) Keterampilan Teknik 

(technical skills) keterampilan  teknik  

merupakan  kompetensi  spesifik  untuk 

melaksanakan tugas  atau  kemampuan  

menggunakan  teknik teknik  ,alat-

alat,prosedur –prosedur  dan  pengetahuan  

tentang  lapangan  yang  dispesialisasi  secara 

benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya 

Kategori  cukup menunjukkan bahwa 

secara kuantitias pekerjaan di lingkungan 

indusri manufaktur pekerja wanita bisa 

memenuhi standar target jumlah yang 

ditetapkan, dan Tenaga kerja wanita juga 

cukup bisa memenuhi standar  kualitas 

proses penyelesaian pekerjaan yang 

ditetapkan sesuai prosedur kerja 

perusahaan.Motivasi kerja dalam 

menyelesaiakan pekerjaan juga ditunjukkan 

dengan kecermatan dan kecepatan dalam 

menyelesaikan target pekerjaan, kecermatan 

dan kecepatan dalam  menyelesaikan 

pekerjaan juga menghasilkan mutu atau 

output produk yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan perusahaan. 

 Bekerja bagian operator merupakan 

tantangan tersendiri bagi tenaga kerja wanita. 

Bekerja bagian operator terkadang juga 

dituntut untuk over time sampai malam untuk 

target produksi yang sudah ditetap 

perushaan, rata-rata tenaga kerja operator di 

industry manufaktur di Batam wajib untuk 

mengikuti kebijakan over time seminggu 

minimal 3 kali. Motivasi bekerja wanita 

karena untuk meningkatan pendapatan 

ekonomi keluarga, yang paling terpenting 

lagi motivasi kerja  berdampak peningkatan 

produktivitas kerja bagai produkti di 

perusahaa. 

Temuan penelitiaan ini sejalan dengan 

penelitian Hati, irawati & Wirangga (2014) 

motivasi berpengaruh pada kondisi sosial 

ekonomi wanita. Sejalan dengan Mathis 

(2007) menyatakan kinerja yang dicari oleh 

perusahaan dari seseorang tergantung dari 

kemampuan, motivasi, dan dukungan 

individu yang diterima. Motivasi adalah 

seperangkat dorongan baik yang berasal dari 

dalam maupun dari luar diri seseorang yang 

paling tidak sebagian turut menghasikan 

tindakan produktif tertentu (Devung, 1999).  

Komitmen terhadap peraturan dan 

prosedur kerja di bagian operator produksi  

serta ketepatan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan output operator  di bagian 

produksi secara nyata berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. Disiplin kerja adalah 

sikap  dan perilaku seseorang atau kelompok 

yang senantiasa berkehendak untuk 

mengikuti dan mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan  oleh perusahaan, seperti 

yang disiplin kerja yang dilakukan oleh para 

wanita yang bekerja pada bagian operator di 

lingkungan industry manufaktur .  

Hasil temuan penelitian menunjukkan 

bahwa keterampilan kerja  adalah faktor 

kedua yang mempengaruhi produktivitas 

kerja.Keterampilan adalah penguasaan teknis 

operasional, terutama keterampilan dalam 
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menangani pekerjaan operator, Menangani 

pekerjaan operator tidak lepas dari 

kemampuan karyawan dalam 

mengoperasikan alat atau mesin, 

menjalankan langkah-langkah prosedur 

dalam proses system administrasi 

manufaktur, peguasaan teknis operasional 

dibutuhkan kecepatan dan ketepatan agar 

sesuai dengan target output yang ditentukan 

oleh perusahaan. 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah 

(2009). Ketrampilan adalah kemampuan dan 

penguasaan teknis operasional mengenai 

bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. 

Ketrampilan diperoleh melalui proses belajar 

dan berlatih. Ketrampilan berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk melakukan atau 

menyelesaikan pekerjaan yang bersifat 

teknis. Dengan ketrampilan yang dimiliki 

seseorang pegawai diharapkan mampu 

menyelesikan pekerjaan secara produktif. 

Ketrampilan merupakan variabel yang 

bersifat utama dalam membentuk 

produktivitas. Dengan kata lain, jika seorang 

pegawai memiliki ketrampilan yang baik 

maka akan semakin produktif. Ketrampilan 

diperoleh melalui proses belajar dan berlatih.  

 

 

4. KESIMPULAN 
 

1. Motivasi kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita bagian 

operator sebesar 0,373 atau 37,3%. 

Adanya pengaruh ini dibuktikan dengan  

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 3.773 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table.. Adanya pengaruh  juga ditunjukkan 

dengan melihat tingkat nilai signifikansi 

dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 0,05).  

2. Disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita bagian 

operator sebesar 0,255 atau 25,5%. 

Adanya pengaruh ini dibuktikan dengan  

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 4.230 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table.. Adanya pengaruh  juga ditunjukkan 

dengan melihat tingkat nilai signifikansi 

dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 0,05).  

3. Keterampilan kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita bagian 

operator sebesar 0,323 atau 25,5%. 

Adanya pengaruh ini dibuktikan dengan  

menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

diperoleh nilai t hitung 5.847 dan t table 

1,671. Bisa disimpulkan bahwa t hitung > t 

table.. Adanya pengaruh  juga ditunjukkan 

dengan melihat tingkat nilai signifikansi 

dibawah 0,05 yaitu (0,000 < 0,05).  
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Abstrak –Laporan keuangan merupakan representasi dari kondisi keuangan perusahaan pada kurun 

waktu tertentu. Berdasarkan parameter-parameter yang terdapat pada laporan keuangandapat 

ditentukan klasifikasi tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan menggunakan model 

Altman. Hasil klasifikasi tersebut pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan label 

kelas yang akan digunakan pada klasifikasi menggunakan teknik data mining untuk 

melakukan prediksi terhadap kondisi sebuah perusahaan berdasarkan histori laporan keuangan 

sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 

Teknik data mining yang digunakan untuk mendapatkan prediksi adalah klasifikasi 

menggunakan algoritma Naive Bayes. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa 97% prediksi yang dilakukan dengan Naive Bayes memiliki kesesuain hasil dengan 

klasifikasi kondisi keuangan yang dilakukan dari rasio-rasio finansial menggunakan model 

Altman.  

 

Kata kunci: laporan keuangan, prediksi, data mining 

 
 

Abstract –The financial statements represent the company's financial condition at a certain time. 

Based on the parameters contained in the financial statements can be determined the classification of 

the financial condition of a company using the Altman model. The classification results in this study is 

used to get the class label that will be used in the classification using data mining techniques to make 

predictions about the condition of a company based on the historical financial statements so as to give 

an idea of the condition of the company in the future. Data mining techniques are used to obtain the 

prediction is Naive Bayes classification algorithm. The results obtained in this study showed that 97% 

range predicted by Naive Bayes have suitability classification results with the financial condition 

made of financial ratios using the Altman model. 

 

Keywords: financial reporting, prediction, data mining 
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1. PENDAHULUAN 

 

 Bangkrut atau pailit adalah kondisi 

keuangan sebuah perusahaan ketika sudah 

tidak sanggup untuk melunasi segala 

kewajibannya sedangkan aset yang 

dimilikinya tidak mencukupi untuk 

menutupinya. [1], [2].  

Berbagai model yang digunakan untuk 

memberikan prediksi kondisi perusahaan di 

masa yang akan datang berdasarkan berbagai 

faktor maupun rasio-rasio keuangan yang 

secara umum memiliki keterbatasan dalam 

hal aplikasi maupun teknologi yang 

digunakan untuk melakukan pengolahan 

data. 

Prediksi dapat dilakukan berdasarkan pola 

kejadian atau peristiwa yang berulang dan 

telah terjadi dalam kurun waktu tertentu pada 

waktu yang telah lampau. Salah satu 

teknologi yang dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi dengan menemukan pola 

tertentu yang berasal dari sejumlah besar data 

pada kurun waktu tertentu adalah data 

mining. Sedangkan teknik mining yang biasa 

digunakan untuk melakukan prediksi pada 

data mining adalah klasifikasi [3]. Teknik 

data mining telah banyak digunakan dalam 

melakukan prediksi seperti Support Vector 

Machine (SVM), Artificial Neural Network 

(ANN), dan Decision Tree [4], [5]. Pada 

penelitian ini data mining digunakan untuk 

melakukan prediksi berdasarkan sekumpulan 

data yang berasal dari sejumlah rasio 

financial yang digunakan dalam menentukan 

kondisi keuangan sebuah perusahaan. Naive 

Bayes merupakan salah satu algoritma 

unggul yang digunakan dalam melakukan 

klasifikasi untuk berbagai jenis data[6] 

sehingga pada penelitian ini teknik data 

mining yang digunakan adalah klasifikasi 

menggunakan Naive Bayes.  

 

Secara umum tujuan dari penelitian ini 
adalah melakukan prediksi tentang kondisi 
keuangan sebuah perusahaan yang akan 
dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu safe zone, 
gray zone, distress menggunakan Naive Bayes. 

Adapun paper ini terdiri dari beberapa 
bagian, yaitu bagian pertama adalah 
pendahuluan, kedua adalah landasan teori yang 
mendukung penelitian, ketiga adalah hasil dan 
pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan catatan 
keuangan sebuah perusahaan dalam kurun 
waktu tertentu dan sangat berguna dalam 
pengambilan keputusan oleh para manajemen 
perusahaan. Laporan keuangan juga 
digunakan sebagai alat pertanggung jawaban 
yang berisi informasi-informasi tentang 
kondisi perusahaan. Secara umum laporan 
keuangan terbagi menjadi 3, yaitu income 
statement (laporan laba rugi), balance sheet 
(neraca), statement of cash flow (laporan arus 
kas). 

Pada sebuah laporan keuangan terdapat 
beberapa parameter yang dapat dijadikan 
tolak ukur tentang kondisi sebuah perusahaan 
pada kurun waktu tertentu seperti Harta 
Lancar, Hutang Lancar, Total Aset, Laba 
Ditahan, EBIT, Total Ekuitas, Total Hutang, 
dan Total Penjualan. 

Penelitian dan model-model prediksi 

tentang kondisi keuangan perusahaan sudah 
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dikembangkan sejak lama oleh peneliti-

peneliti seperti [7], [8], berbagai aplikasinya 

juga dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai data perusahaan-perusahaan 

diberbagai Negara seperti [9]–[11], sehingga 

dapat menunjukkan pentingnya informasi 

tentang kondisi perusahaan, berdasarkan 

laporan keuangannya. Rasio-rasio financial 

yang digunakan pada model Altman 

mengacu pada [7]. 

 

2.2 Data Mining 

Untuk melakukan sebuah prediksi 

tentang suatu kondisi diperlukan analisis 

yang berasal dari sekumpulan data historis 

hingga ditemukan sebuah pola kebiasaan 

yang terjadi pada suatu kurun waktu. Teknik 

analisis data yang dapat digunakan dalam 

melakukan prediksi semacam ini salah 

satunya adalah data mining. Sedangkan 

tahapan yang harus dilakukan dalam 

menemukan sebuah pola untuk melakukan 

prediksi menggunakan teknik data mining 

terdiri dari beberapa tahapan seperti yang 

terlihat pada gambar 1 dibawah ini. 

 

Gambar 1. KDD Process 

Sumber: Han, J., Kamber, M., & Pei, J. 
(n.d.). Data Mining Concept and Techniuqe 

 

Data Pre-Processing: 

1. Data Cleaning : proses menghilangkan 

data “noise” dan data “inconsistent”. Data 

cleaning dapat dilakukan dengan 

mengeliminasi data yang dianggap noise, 

dapat juga dengan memberi nilai (0, 

average, min, max, random value) pada 

data yang null. 

2. Data Integration : proses 

menggabungkan data dari berbagai data 

source 

3. Hasil dari proses data cleaning dan data 

integration akan disimpan dalam data 

warehouse. 

4. Data Selection : proses me-retrieve data 

yang relevan dengan data yang akan di 

analysis 

5. Data Transformation : proses 

mentransformasi dan mengkonsolidasi 

data kedalam bentuk yang sesuai dengan 

kebutuhan data yang akan di analysis. 

Sebagai contoh jika data yang digunakan 

untuk pembelajaran terdapat tipe data 

yang tidak sesuai untuk suatu model 

dalam data mining, maka data tersebut 

juga dianggap data noise sehingga perlu di 

lakukan cleaning. Cleaning terhadap data 

ini disebut transformation.  Misal data 

nominal di konversi ke data numeric. 

Metode intelegensia yang digunakan dapat 

dibedakan menjadi2, yaitu: 

 Supervised Learning : metode ini 

digunakan untuk melakukan analysis 

terhadap data jika data yang digunakan 

sudah memiliki group atau disebut classes 

terlebih dahulu. Data mining akan bekerja 

untuk menentukan data-data tersebut akan 

masuk kedalam classes yang telah 

ditentukan tergantung nilai yang 

dikarakteristikkan pada setiap classes. 

Supervised Learning yang umum 

digunakan adalah Classification Tree, 

Classification Rules, Naïve Bayesian 

Classifier and Logistic Regression. 

 Unsupervised Learning : mengelompok 

data-data ke dalam suatu grup yang 

berupa cluster terdiri dari data yang 

memiliki kemiripan yang sama untuk satu 

cluster dan apabilan ditemukan perbedaan 

dapat dikelompokkan ke dalam cluster 
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yang lain atau dapat dianggap sebagai 

outlier. Unsupervised Learning yang biasa 

digunakan antara lain Distance, 

Hierarchical Clustering, K-Means 

Clustering, Multidimensional Scaling, 

Visualization of Network. 

2.3 Naïve Bayes 

Salah satu metode yang menggunakan 

konsep probabilitas adalah Naive Bayesian 

Classification (NBC). Pada metode ini, 

semua atribut akan memberikan 

kontribusinya dalam pengambilan keputusan, 

dengan bobot atribut yang sama penting dan 

setiap atribut saling bebas satu sama lain. 

Apabila diberikan k atribut yang saling bebas 

(independence), nilai probabilitas dapat 

diberikan sebagai berikut. 

   |    ∏     |    
     (1) 

 

Jika atribut ke-i bersifat diskret, maka 
P(xi|C) diestimasi sebagai frekuensi relatif 
dari sampel yang memiliki nilai xi sebagai 
atribut ke i dalam kelas C. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Alur kerja pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. Alur Proses Kerja 

 

Secara umum tahap pengerjaan pada 

penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 

Pre-processing Data dan Mining Process.  

 Pre-Processing Data 

o Input Laporan Keuangan Perusahaan 

Laporan keuangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah laporan 

keuangan dari 80 perusahaan yang ter-

listing di finance.yahoo.com tahun 

2010, 2011, dan 2012. Laporan 

keuangan yang diperoleh dalam format 

.pdf, sehingga dilakukan conversi 

secara manual ke dalam format .xls 

yang sesuai dengan tahap mining 

process menggunakan rapid miner. 

 

o Analisis Laporan Keuangan untuk 

menentukan Atribut dan Label Kelas 

mengguankan Altman Z Score 

Analisis pada laporan keuangan ini 

dilakukan dengan memperhatikan 

parameter-parameter yang digunakan 

metode Altman Z Score dalam 

menentukan kondisi keuangan sebuah 

perusahaan. Adapun parameter yang 

digunakan dalam metode Altman Z 

Score antara lain Harta Lancar, Hutang 

Lancar, Total Aset, Laba Ditahan, 

EBIT, Total Ekuitas, Total Hutang, dan 

Total Penjualan.  

Dari parameter-parameter tersebut 

selanjutnya ditentukan label kelas 

berdasarkan perhitungan Altman Z 

Score untuk mendapatkan kondisi 

keuangan setiap perusahaan setiap 

tahun. Label kelas yang digunakan 

terdiri dari Safe Zone, Gray Zone, 

Distress. Safe Zone menunjukkan 

bahwa kondisi keuangan suatu 

perusahaan tidak bangkrut, Gray Zone 

Laporan 

Keuangan

Atribut dan Label 

Kelas berdasarkan 

Altman Z Score

Pre-processing Data Mining Process

Klasifikasi 

menggunakan 

Naive Bayes

Analisis Atribut 

dan Label 

Kelas
Visualisasi
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menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan berada pada daerah kelabu, 

sedangkan Distress menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan memiliki 

kecendrungan untuk bangkrut. Safe 

Zone  diperoleh jika nilai Z > 2,99. 

Gray Zone diperoleh jika nilai Z > 1,81 

dan Z < 2,99. Sedangkan Distress 

diperoleh jika nilai Z < 1,81. Tabel 4.1 

berikut ini adalah contoh konversi 

laporan keuangan dari format .pdf ke 

dalam format .xls. 

 

o Laporan keuangan yang telah 

disesuaikan (cleansing, converting) 

dengan kebutuhan Mining Process 

Berdasarkan analisis pada tahap 

sebelumnya maka selanjutnya 

dilakukan cleansing dan converting 

terhadap laporan keuangan tersebut. 

Tahap ini dilakukan secara manual 

pada Ms. Excell. Tahap converting 

dilakukan dengan memasukkan ulang 

data yang ada pada laporan keuangan 

yang sebelumnya dalam format .pdf ke 

dalam format .xls. Sedangkan tahap 

cleansing dilakukan dengan mengambil 

variabel-variabel yang akan menjadi 

atribut dan menghilangkan data yang 

bernilai null.  

 

 Mining Process 

o Klasifikasi 

Tahapan mining dilakukan dengan 

melakukan klasifikasi menggunakan 

metode Naive Bayes pada Rapid Miner 

5.3. Klasifikasi dilakukan untuk 

mendapatkan predikasi tentang kondisi 

keuangan perusahaan. Naive Bayes 

melakukan melakukan pengujian 

terhadap atribut-atribut pada laporan 

keuangan suatu perusahaan menurut 

pola laporan keuangan – laporan 

keuangan yang dijadikan sebagai data 

latih. Berdasarkan pola-pola tersebut 

akan dihasilkan kelas label untuk 

laporan keuangan yang diujikan.  

 

o Visualisasi 

Hasil klasifikasi selanjutnya 

divisualisasikan agar memudahkan 

pengguna dalam memahami hasil. 

Prediksi yang dihasilkan oleh Naive Bayes 

diimplementasikan menggunakan perkakas 

Rapid Miner 5.3. Sebelum melakukan mining 

proses, tahapan pre-processing untuk 

cleansing dan converting dilakukan terlebih 

dahulu. Berikut ini adalah tahapan pengujian 

yang dilakukan menggunakan Rapid Miner. 

 

Pengujian yang dilakukan dengan Rapid 

Miner 

 

Gambar 3. Tahapan Mining dengan Rapid 

Miner 
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Gambar 4. Hasil pengujian yang dilakukan 

dengan Rapid Miner 

 

Gambar 5. Grafik kesesuaian hasil pengujian 

yang dilakukan dengan Rapid Miner 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis 

yang telah dilakukan, penelitian ini 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Metode Altman Z Score dapat 

digunakan untuk menentukan label 

kelas yang akan digunakan pada 

mining process dengan klasifikasi. 

2. Metode klasifikasi Naive Bayes 

membantu menghasilkan prediksi 

kondisi keuangan perusahaan sesuai 

dengan label kelas yang telah 

ditentukan pada tahapan pelatihan 

data. 

Adapun saran yang dapat diberikan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis dapat dilakukan dengan 

membandingkan beberapa teknik 

mining untuk klasifikasi untuk 

menentukan teknik mining yang 

paling optimal dalam memberikan 

prediksi. 

2. Data dalam jumlah besar dapat 

memberikan hasil prediksi yang lebih 

akurat. 
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PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP 

HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI AUDITOR DENGAN 

KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN  

DI RIAU 

 
Heri R. Yuliantoro 

JurusanAkuntansi,Politeknik Caltex Riau,Pekanbaru 28265,email:heriry@pcr.ac.id  

 

 

Abstrak – Proses audit yang berkualitas menjamin kualitas audit. Penelitian ini dilakukan 

untuk menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit serta pengaruh moderasi 

independensi auditorterhadap  hubungan tersebut. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  

auditor  yangbekerja pada perusahaan perkebunan di Provinsi Riau.Dengan menggunakan 

teknik purposive sampling diperoleh jumlah sampel sebanyak 57 responden. Data diperoleh 

melalui kuesioner yang dibagi  secara  langsung. Data selanjutnya diolah dengan 

menggunakan aplikasi statistik Warp PLS 3.0. Dari  hasil  analisis diperoleh bahwa variabel 

kompetensi berpengaruhterhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi auditor 

bukan merupakan variabel moderating terhadap hubungan antara kompetensi auditor dan 

kualitas audit. Implikasi penelitian ini menemukan bahwa independensi auditor belum 

menjadi perhatian dalam menghasilkan audit yang berkualitas. 

 

KataKunci : kompetensi, independensi, kualitas, moderating 

 

 

Abstract - Quality audit processes ensure audit quality.This study was conducted to examine 

the effect of the competence of auditors on audit quality and moderating effect of auditor 

independence on the relationship. The population in this study is the auditors who work on 

plantations in Riau Province. By using purposive sampling technique obtained a total sample 

of 57 respondents. Data obtained through questionnaires that are shared directly. Further 

data were processed using statistical applications PLS Warp 3.0. The results of analysis that 

competence variables affect the quality of the audit, while the variable auditor independence 

is not a moderating variable in the relationship between the competence of auditors and audit 

quality. The implications of this study found that auditor independence is not a concern in 

producing a quality audit. 

 

Keywords: competence, independence, quality, moderating. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Hasil audit laporan keuangan merupakan satu 

hal penting dalam tata kelola perusahaan. Hal 

tersebut memuat keyakinan baik pihak 

perusahaan ataupun pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya. Hasil audit yang 

baik akan didapat dari sebuah proses audit 

yang berkualitas.  

 

Audit yang berkualitas dapat dilihat dari 

tingkat kepatuhan auditor dalam 

melaksanakan berbagai tahapan yang 

seharusnya dilaksanakan dalam sebuah 

aktivitas audit. Dapat disimpulkan bahwa 

kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor 

dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural 

untuk memastikan keyakinan terhadap 

kewajaran laporan keuangan. 

 

Salah satu hal yang diduga sangat 

mempengaruhi kualitas audit adalah 

kompetensi dari auditor sebagai pelaksana 

audit. Kompetensi sendiri dapat dikaitkan 

dengan dengan pendidikan dan pengalaman 

memadai yang harus dimiliki oleh auditor 

dalam bidang auditing dan akuntansi. Hal 

tersebut berkaitan dengan pekerjaan auditor 

yang dalam melaksanakan audit, auditor 

harus bertindak sebagai seorang yang ahli 

dibidang akuntansi dan auditing. 

 

Akan tetapi jika kompetensi tersebut tidak 

diimbangi dengan sikap independensi akan 

mengakibatkan kualitas audit yang 

diharapkan tidak akan tercapai.  

 

Independensi auditor artinya tidak mudah 

dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum 

(dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai 

auditor intern). Dengan demikian, ia tidak 

dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapa pun, sebab bagaimana pun 

sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, 

ia akan kehilangan sikap tidak memihak, 

yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. 

Namun, independensi dalam hal ini tidak 

berarti seperti sikap seorang penuntut dalam 

perkara pengadilan, namun lebih dapat 

disamakan dengan sikap tidak memihaknya 

seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban 

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen 

dan pemilik perusahaan, namun juga kepada 

kreditur dan pihak lain yang meletak kan 

kepercaya an (paling tida k sebagian) atas 

laporan auditor independen, 

seperti calon-calon pemilik dan kreditur.[2] 

 

Perusahaan-perusahaan perkebunan di 

Provinsi Riau merupakan salah satu koridor 

andalan negara sebagai penggerak ekonomi 

bangsa. Oleh karena itu diperlukan 

akuntabilitas yang baik diantaranya melalui 

hasil audit yang berkualitas. Hasil audit yang 

berkualitas diyakini akan diperoleh jika 

didasari oleh kompetensi auditor yang baik 

serta sikap independen yang melandasi dalam 

bekerja. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah kompetensi auditor mempengaruhi 

kualitas audit dan apakah independensi 

auditor mempengaruhi hubungan antara 

kompetensi auditor dengan kualitas audit. 

Mempengaruhi dalam rumusan masalah 

tersebut diartikan jika tingkat independensi 

auditor semakin kuat diyakini akan 

meningkatkan kualitas audit. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menguji 

pengaruh kompetensi auditor terhadap 

kualitas audit serta pengaruh independensi 

auditor terhadap hubungan antara kompetensi 

auditor dan kualitas audit. 

 

Obyek dari penelitian ini adalah auditor 

dilingkungan perusahaan-perusahaan 

perkebunan di Provinsi Riau dengan 

mengambil sampel menggunakan metode 
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purposive sampling non statistic. Dalam 

penelitian ini didapat 57 auditor sebagai 

sampel. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen kuesioner dan 

diolah menggunakan aplikasi statistik WARP 

PLS 3.0 

 

Variabel Kompetensi Auditor diukur 

menggunakan dimensi : kemampuan 

mendeteksi, analisis prosedur, objek audit 

dan pemecahan masalah. Variabel 

Independensi Auditor diukur menggunakan 

dimensi : perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan follow-up. Sedangkan variabel 

kualitas audit diukur menggunakan dimensi : 

ketaatan, dapat dipercaya dan obyektif. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Auditing diartikan sebagai proses yang 

sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa 

ekonomi untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut 

dengan kriteria yang ditetapkan dan 

mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada 

pihak yang berkepentingan. [5] 

 

Pelaksana dalam kegiatan audit adalah 

auditor. Salah satu syarat utama sebagai 

auditor adalah kompeten. Auditor yang 

dianggap kompeten diartikan auditor yang 

telah menjalani pelatihan yang diperlukan, 

keahlian, dan pengalaman untuk 

mengevaluasi asersi. [5] 

 

Independensi auditor merupakan salah satu 

perilaku auditor yang penting. Independensi 

merupakan standar umum nomor dua dari 

tiga standar auditing yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang 

menyatakan bahwa dalam semua yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi 

dan sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor.  

 

Audit yang berkualitas diartikan sebagai 

audit yang mengikuti tahapan audit yang baik 

serta bebas dari kesalahan deteksi, patuh 

terhadap standar, peraturan dan kode etik. [5] 

 

Dalam melaksanakan tugas audit auditor 

harus memiliki kompetensi akuntansi dan 

auditing yang baik. Kompetensi tersebut 

didapat dari berbagai jalur, baik itu formal 

maupun informal. Yang dimaksud jalur 

formal adalah kompetensi yang diperoleh 

melalui perkuliahan ataupun pendidikan 

akuntansi formal lainnya. Sedangkan jalur 

informal yakni melalui pengalaman audit 

yang cukup, seminar dan pelatihan yang 

berkaitan. Dengan kompetensi yang baik 

maka akan dihasilkan audit dengan kualitas 

yang baik. Dengan kata lain kompetensi 

sangat mempengaruhi kualitas audit. [1], [3], 

[4], [7] 

 

Independensi auditor merupakan kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan temuan audit serta pertimbangan 

objektif yang tidak memihak dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapat audit. 

Dengan adanya independensi diri auditor 

dalam melaksanakan tugasnya akan 

menghasilkan hasil audit yang berkualitas. 

Dengan kata lain independensi mampu 

meningkatkan kualitas audit. 

[1],[3],[6],[7],[8]  

 

Berdasarkan hal tersebut, independensi 

auditor diduga kuat akan memberikan 

pengaruh, dalam hal ini sebagai moderating, 

memperkuat atau memperlemah kompetensi 

auditor dalam pengaruhnya terhadap kualitas 

audit. Dalam penelitian ini akan diuji 

independensi auditor sebagai variabel yang 

diduga meningkatkan pengaruh kompetensi 

terhadap kualitas audit. Hal tersebut 

didasarkan bahwa kompetensi yang baik 

dengan dukungan sikap independen akan 

meningkatkan kualitas audit. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Konsep dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 1: Konsep  penelitian 

Keterangan : 

Kompeten : Kompetensi auditor 

Ukuran dalam variabel kompeten terdiri dari 

konstruk berikut ini : 

KM : Kemampuan mendeteksi 

AP : Analisis prosedur 

OA : Objek audit 

PM : Pemecahan masalah 

 

Kualitas : Kualitas audit 

Ukuran dalam variabel kualitas terdiri dari 

konstruk berikut ini : 

KT : Ketaatan 

DP : Dapat dipercaya 

OB : Obyektif. 

 

Independ : Independensi auditor 

Ukuran dalam variabel independensi auditor 

terdiri dari konstruk berikut ini : 

PR : Perencanaan 

PL : Pelaksanaan 

PP : Pelaporan 

FU : Follow Up 

 

Pada Gambar 1 diatas terlihat bahwa dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

serta pengaruh moderasi variabel 

independensi auditor terhadap hubungan 

antara kompetensi auditor dengan kualitas 

audit. Berdasarkan uraian dan konsep 

tersebut hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah : 

H1 : Kompetensi auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

H2 : Apakah independensi auditor 

memoderasi hubungan antara 

kompetensi auditor dengan kualitas 

audit. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan 

aplikasi Warp PLS 3.0 dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut : 

 

Gambar 2 : Hasil Uji Statistik 

Berdasarkan tampilan hasil uji statistik dapat 

dilihat bahwa nilai P  hubungan antara 

Kompetensi Auditor sebesar 0,1. Nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai alpha sebesar 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 

dapat diterima. Dengan kata lain Kompetensi 

Auditor berpengaruh terhadap Kualitas 

Audit. 

Sedangkan nilai P hubungan moderasi 

Independensi Auditor terhadap hubungan 

antara Kompetensi Auditor dan Kualitas 

audit menunjukkan nilai sebesar 0,40. Nilai 

tersebut lebih besar dari alpha, sehingga H2 

ditolak. Dengan kata lain Independensi 

Auditor dapat dikatakan bukan bersifat 

moderasi. Hal ini dapat dimungkinkan karena 

kualitas audit sangat kuat dipengaruhi 

kompetensi tanpa memperhatikan secara 

penuh hal-hal yang menyangkut 

independensi auditor. Selain itu, kode etik 

auditor yang telah diatur dalam standar audit 

memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 
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audit baik itu pada tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan laporan audit. 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan : 

1. Kompetensi auditor merupakan faktor 

yang sangat kuat mempengaruhi 

kualitas audit. Hal tersebut 

dimungkinkan karena dengan 

kompetensi yang sesuai, maka proses 

audit yang baik akan terlaksana, 

sehingga hasil audit menjadi 

berkualitas. 

2. Independensi auditor tidak 

memoderasi hubungan antara 

kompetensi auditor dan kualitas audit. 

Hal ini berarti independensi auditor 

dalam penelitian ini tidak dapat 

meningkatkan atau mengurangi 

pengaruh kompetensi auditor 

terhadap kualitas audit. 

Implikasi penelitian ini adalah independensi 
auditor belum menjadi perhatian auditor 
dalam menghasilkan audit yang berkualitas. 
Auditor masih fokus pada kompetensi auditor 
sebagai syarat utama untuk menghasilkan 
audit yang berkualitas. Hasil dari penelitian 
yang menunjukkan auditor yang masih belum 
memperhatikan independensi membuat 
peneliti menyarankan agar selain 
meningkatkan kompetensi keahlian audit dan 
akuntansi, auditor juga sebaiknya terus 
menjaga independensi diri. Dalam evaluasi 
izin auditor hendaknya diimbangi dengan 
pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk 
menjaga independensi auditor, selain 
pelatihan-pelatihan Program Profesi Lanjutan 
yang fokus pada kompetensi keahlian. 
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DISCLOSURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

 
Hamdani Arifulsyah                                                                                                             

Jurusan Akuntansi,Politeknik Caltex Riau,Pekanbaru 28265,email:dani@pcr.ac.id  

 

Abstrak - Laporan keuangan sangat penting bagi investor untuk tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang, apakah tetap mempertahankan dan menambah modalnya, atau bahkan 

menarik modalnya dari suatu perusahaan tempat berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menentukan apakah Income Smoothing berpengaruh terhadap Earning Response 

Coeficient, dengan Corporate social Responsibility sebagai variabel moderating. Alat 

analisisnya adalah analisis statistik regresi dengan menggunakan software SPSS versi 17. 

Penelitian ini melibatkan 133 perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2008 – 2012. Hasil dari penelitian ini adalah Income Smoothing tidak berpengaruh 

terhadap Earning Response Coeficient, dan meskipun sudah dimoderasi oleh Corporate social 

Responsibility, dan hasilnya juga tetap menunjukkan tidak berpengaruh. Hal ini berarti bahwa 

investor merasa laba bukanlah perhatian utama dalam berinvestasi, karena kalau dengan laba 

saja, hanya menggambarkan kinerja perusahaan saja, belum menggambarkan posisi keuangan, 

arus kas dan perubahan modal suatu perusahaan. 

Kata kunci: Earning response coeficient, income smoothing, CSR disclosure. 

 

Abstract - Financial reports is essential for investors to short-term goals and long-term, 

whether retaining and increase their capital, or even withdraw its capital from a company 

where to invest. The purpose of this research is to examine the impact of income smoothing to 

the market reaction with the corporate social Responsibility disclosure as a moderating 

variable. Tools of analysisi is statistic Regression with using software SPSS 17 version. This 

research for  133 public companies listed in Indonesia Stock Exchange on year 2008 until 

2012.Result of this result that the income smoothing has not effect to the market reaction. 

Altough Corporate social Responsibilityas a moderating variable, it still no effect too. This 

means that investors feel the profit is not the main concern in investing, because if the profits, 

just describe the company's performance alone,  not yet the financial position, cash flows and 

changes in the capital of a company. 

Keywords: Earning response coeficient, income smoothing, CSR disclosure. 
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1. PENDAHULUAN 

Para pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan, terutama para investor, 

laporan keuangan tersebut sangat bermanfaat 

dalam menentukan keputusan investasi, baik 

dalam hal menentukan perusahaan mana 

yang akan dipilih, menambah modal 

perusahaan yang sudah dibeli, atau bahkan 

menarik modal dari perusahaan yang sudah 

dibeli. Salah satu laporan keuangan yang 

menarik bagi investor untuk dianalisis adalah 

laporan laba-rugi, yang menggambarkan 

kinerja perusahaan dalam satu periode.  Laba 

yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan 

merupakan salah satu ukuran kinerja dan 

menjadi pertimbangan oleh para investor atau 

kreditur dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan investasi atau untuk memberikan 

tambahan kredit.. 

 

Berdasarkan laba yang dilaporkan 

perusahaan, pihak pasar akan merespon 

untuk melihat besaran return yang akan 

diperoleh, atau yang lebih umum dikenal 

dengan istilah Earning Response Coeficient 

(ERC) [5]. 

 

Pihak manajemen perusahaan yang membuat 

laporan laba-rugi tersebut akan berusaha 

untuk membuat suatu laporan keuangan, 

khususnya laporan laba-rugi menjadi lebih 

baik dari kenyataannya, dan salah satu 

tindakannya adalah dengan melakukan 

perataan laba (income smoothing). Tindakan 

manajemen untuk melakukan perataan laba 

umumnya didasarkan atas berbagai alasan, 

baik untuk memuaskan kepentingan pemilik 

perusahaan, seperti menaikkan nilai dari  

perusahaan,  sehingga  muncul  anggapan  

bahwa  perusahaan  yang  bersangkutan 

memiliki resiko yang rendah [3]. Sementara 

(Ashari, 1994)  menyatakan  bahwa  tindakan  

perataan  laba  merupakan  tindakan  yang  

sengaja dilakukan  oleh  manajemen  untuk   

mengurangi  perbedaan  atau  perubahan  

laba  dengan menggunakan  cara  atau  

metode  akuntansi  tertentu [1].  

 

Dalam penelitian ini juga melibatkan CSR 

disclosure sebagai variabel moderating, 

dimana variabel moderating itu bisa 

memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara income smoothing dengan ERC, dan 

CSR disclosure merupakan salah satu pilihan 

yang tepat untuk memoderasi hubungan 

antara income smoothing terhadap ERC, 

karena CSR disclosure itu sendiri merupakan 

komitmen dari bisnis/perusahaan untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 

seraya meningkatkan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal 

dan masyarakat luas ( World Business 

Council on Sustainable Development). Jadi 

dengan diperhatikannya CSR disclosure oleh 

suatu perusahaan, maka akan meningkatkan 

komitmen terhadap sosial dan 

lingkungannya, sehingga memungkinkan 

perusahaan akan bisa mengatur labanya 

dengan menerapkan prinsip income 

smoothing, sehingga bisa bermanfaat atau 

menguntungkan bagi para pemegang saham.    

 

 

1.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah Income Smoothing berpengaruh 

terhadap ERC? 

2. Apakah CSR disclosure  dapat 

memoderasi pengaruh Income 

Smoothing terhadap ERC? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Income 

Smoothing berpengaruh terhadap ERC? 

2. Untuk mengetahui apakah CSR 

disclosure  dapat memoderasi pengaruh 

Income Smoothing terhadap ERC? 

 

1.3. Metodologi Penelitian 

Teknik Pengambilan sampel  
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Jumlah populasi adalah 478 perusahaan, dan 

dilakukan purposive sampling, sehingga 

didapat jumlah sampel 133 perusahaan. Data 

diperoleh dari website : www.idx.co.id [9] 

dan buku ICMD [4]. Untuk melihat 

hubungan antara variabel Income smoothing 

dengan variabel ERC, dengan dimoderasi 

oleh CSR disclosure dapat dilihat pada 

gambar berikut 

 

 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1 : Hubungan antar variabel 

(kerangka pemikiran) 

 

2. LANDASAN TEORI 

a. Variabel dependen : ERC 

ERC merupakan pengaruh laba 

abnormal (unexpected earnings) terhadap 

CAR, yang ditunjukkan melalui slope 

coeficient  dalam regresi abnormal return 

saham dengan unexpected earnings. Hal ini 

menunjukkan bahwa ERC adalah reaksi CAR 

terhadap laba yang diumumkan oleh 

perusahaan.  Ada beberapa hal yang 

menyebabkan respon pasar yang berbeda-

beda terhadap laba, diantaranya adalah 

struktur modal, kualitas laba, dan informasi 

harga [6]. 

 

                          
          

     
 

 

           

              
       

 

 

                   
Keterangan : 

ARit = Abnormal return untuk perusahaan i 

pada hari ke-t 

Rit = Return harian perusahaan i pada hari 

ke-t  

Rm = Return indeks pasar pada hari ke-t 

Pit = Harga saham perusahaan i pada waktu t 

Pit-1 = Harga sahamperusahaan i pada waktu 

t-1 

IHSGt = Indeks hrga saham gabungan pada 

waktu t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan 

pada waktu t-1 

               
            

      
 

Keterangan : 

UEit : Unexpected earnings 

perusahaan i pada periode (tahun) t 

EPSit :   Laba per lembar saham 

perusahaan i pada periode (tahun) t 

EPSit-1 : Laba per lembar saham 

perusahaan i pad aperiode 

(tahun) sebelumnya.  

 

b. Variabel independen : Income Smoothing 

Menurut (Beidlemann, 1973)  

menyatakan perataan  laba adalah  suatu 

usaha  yang  dilakukan manajemen untuk  

menekan variasi  dalam laba  sepanjang  

hal itu diperbolehkan oleh prinsip-prinsip  

akuntansi  yang  berlaku [2]. Income 

Smoothing  dapat  diukur  dengan  

menggunakan  Indeks Eckel (1981) : 

                             

    

    
 

 

 

Dimana : 

AI = Perubahan laba dalam satu periode 

AS = Perubahan penjualan dalam satu 

periode 

CVAI = Koefisien variasi untuk 

perubahan laba 

CVAS = Koefisien variasi untuk 

perubahan penjualan 

 

Income 

Smoothing 
ERC 

CSR 

Disclosue 

http://www.idx.co.id/
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Perhitungan CVAI dan CVAS diperoleh 

dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

                    
          

   

  

 

 

 

Jika nilai Indeks Eckel > sama 1, maka 

perusahaan tidak melakukan perataan laba 

dan diberi simbol 0. Dan jika Indeks Eckel < 

1, maka perusahaan melakukan praktik 

perataan laba dan diberi simbol 1. 

 

c. Variabel moderating : CSR disclosure  

Indonesia CSR Award mendefinisikan 

CSR sebagai  komitmen dan upaya 

perusahaan yang beroperasi secara legal 

dan etis, untuk meminimalkan risiko 

kehadiran perusahaan, berkontribusi  

terhadap  pembangunan  sosial,  

ekonomi  dan  lingkungan  serta  

pembangunan berkelanjutan  guna  

meningkatkan  kualitas  hidup  

pemangku  kepentingan [8].  

 

Pendekatan untuk menghitung CSRI 

pada dasarnya menggunakan pendekatan  

dikotomi yaitu setiap  item  CSR dalam 

instrumen penelitian diberi nilai 1 jika  

diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak 

diungkapkan  [5] .   Selanjutnya,  skor 

dari setiap  item dijumlahkan untuk 

memperoleh keseluruhan skor untuk 

setiap perusahaan.   Rumus perhitungan 

CSRI adalah sebagai berikut:  

 

              
    

  
 

 

Keterangan : 

CSRij = CSR indeks perusahaan j 

Nj         =  Jumlah item untuk perusahaan 

j, nj ≤ 78 

Xij = dummy variable; 1= jika item i 

diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

diungkapkan 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teoritis dan 

penelitian-penelitian yang telah diuraikan, 

maka dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut :  

H1: Income Smoothingberpengaruh terhadap 

ERC. 

H2 : CSR disclosure memoderasi pengaruh 

Income Smoothingberpengaruh terhadap 

ERC.  

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan gambar One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test.  Hasilnya seperti 

terlihat dalam tabel berikut : 

 

 

Tabel 1 : One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar

dized 

Predicted 

Value 

N 133 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .2159260 

Std. 

Deviation 
.37338408 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .886 

Asymp. Sig. (2-tailed) .413 

a. Test distribution is 

Normal. 
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Tabel 1 : One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar

dized 

Predicted 

Value 

N 133 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .2159260 

Std. 

Deviation 
.37338408 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .886 

Asymp. Sig. (2-tailed) .413 

   

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di 

atas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-

tailed) menunjukkan angka 0,413, di atas 

0,05, sehingga model di atas dapat dikatakan 

normal.  

 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk 

mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

yang dilakukan benar-benar bebas dari 

adanya gejala heteroskedastisitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala 

autokorelasi.adalah [7].  

 

 

Uji autokorelasi 

 

 

Tabel 2 : Uji autokorelasi
b
 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjust

ed R 

Squar

e 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin-

Watson 

1 .293
a
 .086 .042 1.24572 1.8900 

a. Predictors: (Constant), UE_IS, CSRIJ, 

UE_CSRIJ, IS, UE, UE_CSRIJ_IS 

b. Dependent Variable: 

CAR 

  

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai 

Durbin Watson menunjukkan angka dan 1,89 

(berada diantara -2 dan +2), berarti terhindar 

dari masalah autokorelasi. 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas  

 
 

Gambar 2 : Hasil uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat 

bahwa titik-titik menyebar di bawah dan di 

atas angka 0 dan tidak mengumpul hanya di 

atas atau di bawah saja sehingga  dapat  

disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  

persoalan  heterokedastisitas dalam model 

regresi, dan model regresi layak digunakan 

dalam penelitian. 

 

 

Uji Multikolinearitas 

       Tabel 3 : Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e VIF 
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1 (Constant)   

UE .159 6.279 

CSRIJ .942 1.061 

UE_CSRIJ .166 6.037 

IS .907 1.102 

UE_CSRIJ

_IS 
.002 449.678 

UE_IS .002 448.267 

a. Dependent Variable: CAR            

 

Berdasarkan  nilai   VIF  dan tolerance yang  

terdapat  pada  Tabel  di atas terlihat bahwa 

VIF menunjukkan angka <10, dan tolerance-

nya > 0,1, yang berarti bahwa tidak ada 

masalah dengan uji multikolinearitas. 

Kecuali variabel UE_CSRIJ_IS dan variabel 

UE_IS , dan kedua variabel tersebut tidak 

bisa dihilangkan dari penelitian karena 

keduanya merupakan variabel yang pokok 

dalam penelitian ini.  

 

c. Pengujian Hipotesis 

 

Hasil uji regresi antara Income Smoothing 

terhadap ERC, tanpa variabel 

moderatingadalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4 : Hasil pengujian hipotesis (tanpa 

variabel moderating) 

Coefficients
a
 

Model Sig. 

1 (Constant) .040 

UE .457 

IS .431 

UE_IS .894 

a. Dependent Variable: CAR       

Sumber : output SPSS 

 

      

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi pengaruh antara Income 

Smoothing terhadaERC adalah 0.894, artinya 

di atas 0.05, berarti ditolak Ha, sehingga 

Income Smoothing tidak berpengaruh 

terhadap ERC. Hasil penelitian in sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Yuarta, 2005) [10] yang juga 

mengemukakan bahwa Income Smoothing 

tidak berpengaruh terhadap ERC. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak manajemen 

yang melakukan perataan laba dari tahun 

2008 sampai dengan 2012 tidak 

mempengaruhi sikap investor untuk dapat 

merespon laba. Karena anggapan investor 

disini dengan adanaya teknik perataan laba, 

hanya akan mengurangi variasi laba dari 

tahun ke tahun, dengan adanya peralihan 

pendapatan dan beban untuk  periode- 

tertentu.  

 

Hasil uji regresi antara Income Smoothing 

terhadap ERC, dengan variabel moderating 

adalah CSR Disclosure, adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5 : Hasil pengujian hipotesis 

(dengan variabel moderating) 

Coefficients
a
 

Model Sig. 

1 (Constant) .001 

UE .272 

CSRIJ .005 

UE_CSRIJ .282 

IS .221 

UE_CSRIJ_IS .489 

UE_IS .493 

a. Dependent Variable: CAR            

Sumber : output SPSS 

 

Berdsarkan hasil uji regresi di atas, terlihat 

bahwa dengan memasukkan variabel 

pengendali leverage, ukuran perusahaan dan 

persistensi laba nilai signifikansi adalah 

0.489, dan nilai ini di atas 0.05, berarti 
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ditolak Ha, yang berarti tidak ada pengaruh 

antara Income Smoothing terhadap ERC. 

Sementara dengan memasukkan variabel 

moderating CSR disclosure, juga 

menunjukkan tingkat signifikansi adalah 

0.680, yang juga nilainya berada di atas 0.05, 

sehingga ditolak Ha, bebrarti Income 

Smoothing tidak berpengaruh terhadap ERC 

dengan variabel moderating CSR disclosure 

dan tiga variabel pengendali, yaitu leverage, 

ukuran perusahaan dan persistensi laba. Hal 

ini memberikan arti bahwa teknik perataan 

laba yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, yang salah satunya adalah 

membuat CSR disclosure, yang dari segi 

teoritisnya bisa meningkatkan penjualan dan 

laba perusahaan, tetap tidak mempengaruhi 

sikap investor untuk merespon laba dari 

return yang dia terima.  

 

Dengan demikian investor merasa laba 

bukanlah perhatian utama dalam berinvestasi, 

karena kalau dengan laba saja, hanya 

menggambarkan kinerja perusahaan saja, 

belum menggambarkan posisi keuangan, arus 

kas dan perubahan modal suatu perusahaan.  

 

4. KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

income smoothing tidak berpengaruh 

terhadap ERC, walaupun sudah memasukkan 

CSR disclosure sebagai variabel moderating.  

Hal ini berarti bahwa investor merasa laba 

bukanlah perhatian utama dalam berinvestasi, 

karena kalau dengan laba saja, hanya 

menggambarkan kinerja perusahaan saja, 

belum menggambarkan posisi keuangan, arus 

kas dan perubahan modal suatu perusahaan. 

Untk penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menambah periode dalam penelitian dan 

jumlah variabelnya, agar diharapkan hasilnya 

yang lebih baik. 
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Abstrak – Perilaku voice merupakan suatu bentuk komunikasi dari karyawan kepada atasan 

mereka dalam rangka memperbaiki situasi pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh kepuasan kerja dalam hubungan antara penilaian kinerja karyawan dan 

perilaku voice, pada kelompok perusahaan berteknologi tinggi dan rendah. Kuesioner 

dibagikan kepada 396 karyawan pada perusahaan berteknologi tinggi, dan 298 karyawan pada 

perusahaan berteknologi rendah berdasarkan metode sampling yang digunakan. Analisis 

regresi, analisis jalur, dan uji sobel digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan 

besarnya pengaruh mediasi kepuasan kerja pada dua kelompok perusahaan. Hasil dari 

penelitian ini menemukan adanya pengaruh mediasi sebagian kepuasan kerja pada kedua 

kelompok perusahaan. Pengaruh yang lebih besar ditemukan pada kelompok perusahaan 

dengan teknologi rendah. Penilaian kinerja bukan merupakan alat yang digunakan perusahaan 

berteknologi tinggi dalam mengukur besarnya imbalan yang akan diperoleh karyawan pada 

perusahaan.  

 

Katakunci: Penilaian kinerja, kepuasan kerja, perilaku voice, perusahaan teknologi tinggi, 

perusahaan teknologi rendah. 

 

 

Abstract - “Voice” behavior was a form of communication from employees to their superiors 

in order to improve the situation at the company. This study aimed to examine the effect of job 

satisfaction in the relationship between employee’s job performance appraisal and the 

“voice” behavior, both at the high-tech and low-tech companies. Questionnaires were 

distributed to 396 employees in high-tech companies, and 298 employees at the low-tech 

companies based on the sampling method used. Regression analysis, path analysis, and Sobel 

test were used in this study to analyze the influence of the job satisfaction mediation to both 

groups of companies. The result of this research found a partially mediated effect of job 

satisfaction at both of groups companies. Greater influence found in the group of companies 

with low technology. Performance appraisal was not a tool used by high-tech companies to 

measure the beneficial value  that would be earned by the employees in the companies. 

 

Keywords: Performance appraisal, job satisfaction, “voice” behavior, high technology 

company, low technology company.  
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1.PENDAHULUAN 

 

Era perdagangan bebas memaksa setiap 

perusahaan baik perusahaan besar maupun 

kecil untuk terlibat dalam persaingan dengan 

seluruh perusahaan di dunia. Sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan salah 

satu aspek penting dalam menciptakan 

inovasi dan keunggulan kompetitif 

perusahaan[7], agar mampu bersaing pada 

era perdagangan bebas tersebut. Inovasi 

dapat diberikan dalam bentuk sebuah saran 

atau ide yang aktif dan kontruktif, yang 

disebut dengan perilaku voice [20]. Perilaku 

voice merupakan bentuk komunikasi antara 

karyawan terhadap atasannya yang bersifat 

membangun, dengan tujuan untuk 

memperbaiki situasi yang kurang baik dalam 

perusahaan [18]. Perilaku voice menjadikan 

karyawan lebih berinisiatif untuk melihat 

dan menyampaikan hal-hal penting yang 

sering kali diabaikan oleh atasan mereka [2]. 

Penilaian kinerja disebutkan merupakan alat 

yang tepat untuk mengukur tingkat 

keterlibatan karyawan dalam perilaku voice 

[15]. Karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaan mereka serta cara bagaimana 

kinerja mereka dinilai, akan secara langsung 

terlibat dalam perilaku voice. Karyawan 

akan cenderung memberikan umpan balik 

yang positif, ketika atasan pada perusahaan 

peduli dan mendukung mereka [16]. 

Perilaku voice karyawan pada kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah 

memiliki perbedaan dalam hal pola pikir 

kreatif dan inovatif, keberanian 

menyuarakan pendapat, serta kemampuan 

menyelesaikan masalah [20]. Perbedaan 

tersebut menjadi alasan mengapa penelitian 

ini penting. Penelitian ini memiliki beberapa 

tujuan. Pertama, untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh penilaian kinerja 

terhadap perilaku voice pada kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah. 

Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pengaruh penilaian kinerja dalam 

mempengaruhi perilaku voice karyawan. 

Ketiga, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja dalam memediasi 

hubungan antara penilaian kinerja terhadap 

perilaku voice, pada kelompok perusahaan 

berteknologi tinggi dan rendah. Keempat, 

untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan dalam tingkat kepuasan kerja 

yang dirasakan karyawan pada kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah, 

dalam memediasi hubungan antara penilaian 

kinerja dan perilaku voice. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Teori  Pertukaran Sosial (Social Theory 

Exchange) 
Teori pertukaran sosial menganggap bahwa 

bentuk dasar dari hubungan sosial adalah 

sebagai transaksi dagang, dimana orang 

melakukan hubungan dengan orang lain 

karena mengharapkan sesuatu dari orang 

tersebut untuk memenuhi kebutuhannya [17]. 

Pertukaran sosial dikarakteristikan dengan 

rasa percaya dan keterlibatan emosional 

pihak-pihak yang ada di dalamnya [3]. 

Konsep ini sejalan dengan perilaku 

kewargaan organisasi atau organizational 

citizenship behavior[15]. Perilaku OCB 

muncul secara sukarela berupa keinginan 

memberikan kontribusi kepada organisasi.  

 

Teori Teknologi Kontijensi 

Teori teknologi kontijensi thompson 

menganggap bahwa organisasi yang 

memiliki teknologi yang kurang lebih sama, 

akan memiliki prilaku organisasi yang 

kurang lebih sama pula [19]. Tinggi atau 

rendahnya teknologi yang digunakan 

perusahaan akan menimbulkan adanya 

perbedaan perilaku organisasi tersebut. 

Teori teknologi kontijensi woodward 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah 

berdasarkan tingkat otomatisasi mesin yang 

digunakan serta kepastian keseragaman 

produk yang dihasilkan [19].  

 

Penilaian Kinerja dan Perilaku Voice 
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Penilaian kinerja membantu pihak 
manajemen sumber daya manusia untuk 
mengevaluasi kinerja karyawannya [5]. 
Hasil penilaian kinerja tersebut akan 
digunakan dalam menentukan besarnya 
imbalan yang akan diberikan kepada 
karyawan sesuai dengan hasil penilaian 
kinerjanya. Penelitian sebelumnya 
menemukan adanya hubungan antara 
penilaian kinerja dan OCB [8], dimana 
perilaku voice merupakan salah satu dimensi 
penting dalam OCB [12]. Penilaian kinerja 
memiliki hubungan positif yang signifikan 
terhadap perilaku voice pada kelompok 
perusahaan berteknologi tinggi, ditemukan 
pada hasil penelitian[20]. 
 

Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja 

Penelitian sebelumnya menemukan 

adanya pengaruh yang positif antara 

penilaian kinerjaterhadap kepuasan kerja 

[4]. Penilaian kinerja memiliki hubungan 

yang dekat dengan kepuasan kerja[10]. 

Karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya akan mendapatkan hasil 

penilaian kinerja yang baik, yang 

kemudian dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan [5]. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa karyawan akan merasa 

puas jika sistem penilaian kinerja 

diintegrasikan dengan baik dalam 

perusahaan [1].  

 

Kepuasan Kerja dan Perilaku Voice 
Kepuasan kerja juga telah diidentifikasikan 

sebagai faktor penting yang mempengaruhi 

perilaku voice karyawan. Karyawan dengan 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

cenderung akan terlibat dalam perilaku 

voice[6].Kunci utama dalam memunculkan 

perilaku voice pada karyawan adalah dengan 

meningkatkan kondisi tempat mereka 

bekerja [15]. Kondisi tempat mereka bekerja 

berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh karyawan, seperti 

kepuasan terhadap: pekerjaan mereka sehari-

hari, gaji, promosi, hubungan dengan atasan, 

dan hubungan dengan rekan kerja[9].  
 

3.HASILDANPEMBAHASAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi 

variabel independen adalah variabel 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah 

alat yang digunakan untuk memonitor dan 

mengendalikan kinerja karyawan yang 

membantu organisasi dalam 

mempertemukan kebutuhan antara 

manajemen dan karyawan [13]. Variabel 

mediasi terkait dengan penelitian ini adalah 

variabel kepuasan kerja yang didefinisikan 

sebagai pernyataan yang berupa perasaan 

menyenangkan atau emosi positif yang 

dihasilkan dari penilaian kerja atau 

pengalaman kerja seseorang [12]. Variabel 

dependen adalah variabel perilaku voice 

yang didefinisikan sebagai komunikasi 

konstruktif berorientasi pada perubahan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki situasi[18].  

 

Hipotesis 

Penilaian Kinerja dan Perilaku Voice 

Penilaian kinerja merupakan pedoman yang 

digunakan perusahaan untuk menentukan 

besaran imbalan yang akan diberikan kepada 

karyawan, sesuai dengan hasil penilaian 

kinerjanya. Karyawan yang mendapatkan 

hasil penilaian yang baik akan diberikan 

imbalan yang tinggi sesuai dengan hasil 

penilaian kinerjanya. Karyawan yang sudah 

mendapatkan imbalan tersebut akan 

mempraktekkan teori pertukaran sosial, 

dengan memberikan sesuatu yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Saran aktif dan 

konstruktif adalah sesuatu yang paling 

dubutuhkan perusahaan yang ingin 

membawa inovasi demi kemajuan dan 

keunggulan kompetitif perusahaannya. 
H1a: penilaian kinerja memiliki pengaruh 

yang positif terhadap perilaku voice 
pada kelompok perusahaan 
berteknologi tinggi. 

H1b: penilaian kinerja memiliki pengaruh 
yang positif terhadap perilaku voice 
pada kelompok perusahaan 
berteknologi rendah. 

H1c: terdapat perbedaan pengaruh penilaian 
kinerja terhadap perilaku voice antara 
kelompok perusahaan berteknologi 
tinggi dan rendah. 
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Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja 

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk membentuk perilaku voice 

pada karyawan adalah dengan meningkatkan 

tingkat kepuasan kerja mereka terhadap 

kondisi tempat mereka bekerja. Karyawan 

yang merasa puas dengan pekerjaan mereka 

akan lebih termotivasi dalam bekerja, yang 

kemudian akan menghasilkan hasil penilaian 

kinerja yang baik ketika perusahaan menilai 

mereka secara berkala. Karyawan yang 

merasa puas dengan bagaimana mereka 

dinilai, memiliki hasil penilaian kinerja yang 

baik, akan diberikan imbalan yang tinggi 

oleh perusahaan. Karyawan tersebut akan 

secara langsung terlibat dalam perilaku voice 

yang diwujudkan dengan munculnya saran 

serta ide yang aktif dan inovatif, sebagai 

bentuk dari imbal jasa yang diberikan 

karyawan terhadap perusahaannya.  

H2a: kepuasan kerja akan memiliki 

pengaruh yang memediasi hubungan 

antara penilaian kinerja dan perilaku 

voice pada kelompok perusahaan 

berteknologi tinggi. 

H2b: kepuasan kerja akan memiliki 

pengaruh yang memediasi hubungan 

antara penilaian kinerja dan perilaku 

voice pada kelompok perusahaan 

berteknologi rendah. 

H2c: terdapat perbedaan pengaruh mediasi 

kepuasan kerja dalam hubungan antara 

penilaian kinerja dan perilaku voice 

pada kelompok perusahaan 

berteknologi tinggi dan kelompok 

perusahaan berteknologi rendah. 

 

Metodologi Riset 

Operasional Variabel dan Instrumen 

Penelitian 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah variabel penilaian kinerja. Variabel 

penilaian kinerja diukur dengan jenis skala 

pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5-poin skala Likert. Variabel 

penilaian kinerja diukur dengan delapan butir 

pertanyaan.Indikator penilaian terhadap 

variabel penilaian kinerja berupa: penilaian 

manajemen kompensasi, evaluasi kinerja dan 

promosi, retensi, dan keputusan 

pemberhentian [4], serta peningkatan kinerja 

karyawan, identifikasi kebutuhan pelatihan, 

umpan balik kinerja, keputusan perubahan 

posisi, dan identifikasi kualitas staf 

organisasi [14]. 

 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah variabel perilaku voice. Variabel 

perilaku voice diukur dengan jenis skala 

pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5-poin skala Likert. Variabel perilaku 

voice karyawan diukur dengan sepuluh butir 

pertanyaan [11].Dimensi dari perilaku voice 

ini diklasifikasikan menjadi dua tipe dengan 

indikator penilaiannya masing-masing. 

Indikator penilaian perilaku voice berupa 

saran aktif dan konstruktif terhadap 

operasional unit bisnis, serta saran aktif dan 

konstruktif terhadap kesalahan atau 

peraturan yang tidak sesuai [11]. 

 

Variabel Mediasi 

Variabel kepuasan kerja merupakan variabel 

mediasi yang diukur dengan jenis skala 

pengukuran data berupa skala interval. 

Semua butir pertanyaan kuisioner dinilai 

dengan 5-poin skala Likert. Variabel 

kepuasan kerja diukur dengan lima belas 

butir pertanyaan [9]. Lima belas butir 

pertanyaan tersebut terdiri atas lima tipe 

kepuasan, yaitu: kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap gaji 

dan upah, kepuasan terhadap promosi, 

kepuasan terhadap atasan, dan kepuasan 

terhadap rekan kerja, serta keseluruhan 

kepuasan kerja [9]. 

 

Reabilitas dan Validitas Variabel 

Butir pertanyaan yang mewakili variabel-

variabel pada penelitan ini dinyatakan sangat 
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reliabel berdasarkan nilai dari Conbarch 

Alpha. 

 

Tabel 1. Analisis Reabilitas Variabel 

 

 Item Cronbarch 

Alpha 

N 

1 Penilaian 

Kinerja 

.791 8 

2 Kepuasan Kerja .886 15 

3 Perilaku Voice .876 10 

 

Butir pertanyaan dikatakan valid jika rhitung> 

rtabel, dengan jumlah n=30 responden maka 

diperoleh degree of freedom (df)=28 dan 

rtabel= 0,361 pada alpha=0,05. Sehingga butir 

pertanyaan dikatakan valid jika rhitung> 0,361. 

Pada penelitian ini, semua butir pertanyaan 

yang mewaakili variabel penilaian kinerja, 

variabel kepuasan kerja, dan variabel 

perilaku voice dinyatakan valid dengan nilai 

dari rhitung> 0,361. 

 

Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan 

adalah dengan metode random komplek-

cluster sampling dan purposive sampling. 

Pengklasifikasian perusahaan ke dalam 

kelompok perusahaan berteknologi tinggi 

dan rendah, adalah dengan menggunakan 

teori Teknologi Kontijensi Woodward [18]. 

Perusahaan berteknologi tinggi adalah 

perusahaan yang menghasilkan produk 

melalui proses yang berjalan secara otomatis. 

Mesin yang digunakan adalah mesin dengan 

tingkat otomatisasi yang tinggi dan sangat 

terkontrol. Perusahaan berteknologi tinggi 

memproduksi output atau keluaran dalam 

jumlah banyak. Perusahaan mempunyai 

tingkat kepastian yang tinggi baik terhadap 

jumlah maupun terhadap karakteristik 

produknya. Hal ini diwujudkan dengan 

dokumen berupa sertifikat yang menjamin 

keseragaman output yang dihasilkan, 

misalnya ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, 

atau dokumen pendukung 

lainnya.Perusahaan berteknologi rendah 

adalah perusahaan yang dalam menghasilkan 

produk masih dengan menggunakan alat 

yang sederhana (tidak berjalan secara 

otomatis), bergantung pada kemampuan 

operator, serta tidak ada kepastian terhadap 

keseragaman produk. Selain itu, perusahaan 

berteknologi rendah hanya membuat produk 

tunggal atau dalam jumlah yang sedikit 

sesuai dengan pesanan. 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 

versi 17.0. Analisis regresi bertingkat, 

analisis jalur, dan uji sobel digunakan untuk 

menganalisis bagaimana pengaruh mediasi 

kepuasan kerja dalam hubungan antara 

penilaian kinerja terhadap perilaku voice.  

 

Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Pengaruh PK 

terhadap PV 

 

Kelompok Perusahaan B Sig. 

Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Tinggi 

.298 .000 

Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Rendah 

.533 .000 

 

Berdasarkan tabel 2 nilai koefisien B untuk 

kelompok perusahaan berteknologi tinggi 

dan rendah adalah positif dengan taraf 

signifikansi 0.000 < 0.05.Artinya model 

regresi bernilai searah dan terdapat pengaruh 

yang signifikan bahwa penilaian kinerja 

mempengaruhi perilaku voice pada kedua 

kelompok perusahaan, sehingga hipotesis 1a 

dan 1b terdukung.Pengaruh mediasi 

kepuasan kerja dianalisis menggunakan tiga 

tahap analisis yang terdiri dari analisis 

regresi bertingkat, analisis jalur, dan uji 

sobel. Analisis regresi bertingkat dilakukan 

dengan melakukan regresi sebanyak dua kali. 

Pertama, analisis regresi linear sederhana 

untuk melihat hubungan  antara variabel 

penilaian kinerja terhadap variabel perilaku 

voice (pengaruh langsung). Kedua, analisis 

regresi linear berganda untuk mendeteksi 

pengaruh mediasi variabel kepuasan kerja 
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terhadap hubungan variabel penilaian kinerja 

terhadap variabel perilaku voice (pengaruh 

tidak langsung). Nilai dari unstandardized 

coefficients adalah nilai yang dipakai sebagai 

nilai jalur a, b, dan c‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Jalur 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

antara penilaian kinerja terhadap kepuasan 

kerja, serta penilaian kinerja dan kepuasan 

kerja terhadap perilaku voice, maka 

diperoleh nilai jalur sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Analisis Jalur 

 

Kel. 

Perusahaan 

Jalur B SE Si

g. 

Berteknologi 

Tinggi 

PKKK 

(a) 

.53

0 

.03

7 

.00

0 

KKPV 

(b) 

.25

5 

- .00

0 

PKPV 

(c‟) 

.16

3 

.04

9 

.00

0 

Berteknologi 

Rendah 

PKKK 

(a) 

.90

2 

.10

1 

.00

0 

KKPV 

(b) 

.35

1 

- .00

0 

PKPV 

(c‟) 

.23

6 

.03

3 

.00

0 

 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa 

penilaian kinerja dapat berpengaruh secara 

langsung dan dapat juga berpengaruh secara 

tidak langsung, yaitu dari penilaian kinerja 

ke kepuasan kerja (sebagai mediator) lalu ke 

perilaku voice. Besarnya pengaruh langsung 

adalah sebesar nilai B pada jalur c‟, 

sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung 

adalah dengan mengalikan nilai B pada jalur 

a dan b masing-masing kelompok 

perusahaan. Pengaruh tidak langsung 

tersebut disebut juga dengan pengaruh 

mediasi, yang dapat kita lihat signifikan atau 

tidaknya berdasarkan uji sobel. Uji sobel 

dilakukan dengan menghitung berapa nilai 

tstatistik dari nilai mediasi, kemudian 

membandingkannya dengan nilai ttabel. 

 

Pengaruh tidak langsung (Jalur ab)Kelompok 

Perusahaan berteknologi Tinggi: (Jalur a x 

Jalur b). 

ab =  .53   . 55 =  .13515  (1) 

Signifikan atau tidaknya nilai tersebut dapat 

diuji dengan Uji Sobel, sebagai berikut.  

 
Berdasarkan hasil Sab ini, kita dapat 

menghitung nilai tstatistik pengaruh mediasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

 
Pengaruh tidak langsung (Jalur ab) 

Kelompok Perusahaan berteknologi Rendah: 

(Jalur a x Jalur b). 

ab =  .9    .351 =  .3166   
 (4) 

Signifikan atau tidaknya nilai tersebut dapat 

diuji dengan Uji Sobel, sebagai berikut.  

 
Berdasarkan hasil Sab ini, kita dapat 

menghitung nilai tstatistik pengaruh mediasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

 
Oleh karena thitung sebesar 4.880 dan 6.821 

lebih besar dari pada tstatistik sebesar 1.96, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien 

Variabel Independen 

(X) 

(Penilaian Kinerja) 

 

 

Variabel Dependen (Y) 

(Perilaku Voice) 

 

 

Variabel Mediasi (M) 

(Kepuasan Kerja) 

 

 

a 
b 

C‟ 
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mediasi 0.13515 dan 0.316602 signifikan 

memiliki pengaruh mediasi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis 2a dan 2b 

terdukung. 

 

Tabel 4. Uji Beda Penilaian Kinerja dan 

Kepuasan Kerja 

 

 Mean Sig

. 

Penggunaan Penilaian Kinerja 
Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Tinggi 

31.4722 .02

7 

Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Rendah 

32.1611 

Tingkat Kepuasan Kerja 
Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Tinggi 

56.4672 .49

8 

Kelompok Perusahaan 

Berteknologi Rendah 

56.0839 

 

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan 

penilaian kinerja antara kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah 

adalah berbeda secara signifikan, dengan 

nilai signifikansi 0.027 < 0.05 dan hipotesis 

1c terdukung. Tingkat kepuasan kerja yang 

dirasakan oleh karyawan antara kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah 

adalah sama, dengan tingkat signifikansi 

0.498 > 0.05 dan hipotesis 2c tidak dapat 

terdukung. 

 

 

4.KESIMPULAN 
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk melihat bagaimana penilaian kinerja 

dapat mempengaruhi keterlibatan karyawan 

dalam perilaku voice, serta pengaruh 

kepuasan kerja sebagai variabel mediasi 

pada dua kelompok peusahaan. Penelitian 

ini menemukan bahwa penilaian kinerja 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap perilaku voice, baik pada kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi maupun 

rendah. Semakin tinggi penilaian kinerja 

maka keterlibatan karyawan dalam perilaku 

voice juga akan semakin tinggi. Sehingga, 

ada baiknya bagi perusahaan untuk 

merancang sistem penilaian kinerja 

sedemikian rupa dan memberikan imbalan 

sesuai dengan hasil penilaian kinerja 

masing-masing karyawan.Perusahaan harus 

benar-benar memenuhi besaran imbal jasa 

yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil 

penilaian kinerja masing-masing karyawan. 

Imbal jasa tersebut yang nantinya akan 

merangsang karyawan untuk 

mempraktekkan teori pertukaran sosial 

dengan terlibat dalam perilaku 

voice.Terdapat perbedaan pengaruh positif 

penilaian kinerja antara kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi dan rendah. 

Penilaian kinerja lebih banyak digunakan 

oleh kelompok perusahaan berteknologi 

rendah dalam menentukan besaran imbalan 

yang akan diberikan oleh karyawannya. 

Semakin tinggi tingkat penggunaan 

penilaian kinerja pada perusahaan, maka 

akan semakin tinggi pula pengaruhnya 

terhadap keterlibatan karyawan pada 

perilaku voice. Hal tersebut terbukti dengan 

ditemukannya pengaruh positif signifikan 

yang lebih tinggi yang diberikan penilaian 

kinerja terhadap perilaku voice pada 

kelompok perusahaan berteknologi rendah. 

Artinya kelompok perusahaan berteknologi 

tinggi tidak sepenuhnya menggunakan 

penilaian kinerja sebagai pedoman untuk 

menetukan besaran imbalan yang akan 

diterima oleh karyawan. Bagi kelompok 

perusahaan berteknologi tinggi yang 

menginginkan adanya kontribusi dari 

karyawannya untuk bersedia 

mengembangkan dan memajukan 

perusahaannya, sebaiknya menggunakan 

penilaian kinerja dalam menentukan 
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besarnya imbalan yang akan diberikan oleh 

karyawan. 

 

Kepuasan kerja memiliki pengaruh mediasi 

sebagian dalam hubungan antara penilaian 

kinerja terhadap perilaku voice pada 

kelompok perusahaan berteknologi tinggi 

dan rendah. Artinya, kepuasan kerja tidak 

terlalu berpengaruh sebagai variabel antara 

dalam hubungan antara penilaian kinerja 

terhadap perilaku voice. Sebagian besar 

karyawan yang menjadi responden pada 

penelitian ini adalah mereka yang berada 

pada bagian produksi dengan pendidikan 

akhir SMA/SMK. Karyawan yang bekerja 

pada bagian produksi memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang lebih rendah, karena 

kedudukan mereka yang berada pada bagian 

manajemen tingkat bawah pada hirarki 

perusahaan. Sebagian besar dari mereka 

tidak paham mengenai bagaimana bentuk 

dari saran atau ide yang aktif dan 

konstruktif, sehingga menyebabkan 

pengaruh mediasi yang diberikan hanya 

sebagian (partially mediated). Sebaiknya 

atasan pada perusahaan memberikan sebuah 

pelatihan yang dikhususkan untuk 

membangun pola pikir karyawan agar mau 

terlibat dalam munculnya ide-ide yang 

inovatif tersebut. 

 

Penelitian ini juga menemukan tidak adanya 

perbedaan dalam tingkat kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh karyawan, baik pada 

kelompok perusahaan berteknologi tinggi 

maupun rendah. Kesamaan tingkat kepuasan 

kerja pada dua kelompok perusahaan 

tersebut, pada kenyataannya memberikan 

pengaruh yang berbeda dalam hal 

memediasi hubungan antara penilaian 

kinerja terhadap perilaku voice. Pengaruh 

mediasi yang diberikan oleh kepuasan kerja 

lebih besar pada kelompok perusahaan 

berteknologi rendah dibandingkan 

kelomopok perusahaan berteknologi 

tinggi.Kelompok perusahaan berteknologi 

tinggi diharapkan mampu untuk 

meningkatkan tingkat kepuasan kerja yang 

akan dirasakan oleh karyawannya, sehingga 

akan lebih memiliki pengaruh terhadap 

penilaian kinerja karyawan serta keterlibatan 

mereka dalam perilaku voice. Kepuasan 

kerja dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan kondisi tempat karyawan 

bekerja [15]. Kepuasan tersebut 

berhubungan dengan pekerjaan mereka 

sehari-hari, gaji, promosi, hubungan dengan 

atasan, dan hubungan dengan rekan kerja[9].   

 

Keterbatasan dan Saran 
Objek penelitian terbatas pada perusahaan 
manufaktur yang bergerak dalam industri 
elektronik dan optik, serta mesin dan 
perlengkapannya. Selain itu, sebagian besar 
responden pada penelitian ini adalah 
karyawan yang bekerja pada bagian 
produksi. Pengklasifikasian perusahaan 
berdasarkan kualitas dan kuantitas produk 
yang dihasilkan, mungkin saja kurang sesuai 
dengan penelitian ini. Pembagian 
perusahaan ke dalam kelompok perusahaan 
berteknologi tinggi dan rendah dapat 
diklasifikasikan berdasarkan modal atau 
jumlah aset tetap yang dimiliki oleh 
perusahaan. Pengklasifikasian tersebut 
ditujukan untuk melihat dengan jelas 
seberapa besar aset yang dapat 
mencerminkan teknologi tinggi dan rendah 
yang dimiliki perusahaan. 
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Abstrak  –  Studi  ini  menganalisis  dampak  dari  penghargaan  kualitas  dari  IQAF  

(Indonesian  Quality  Award Foundation)  diukur  dengan  ROA,  ROE,  DER,  EVA.  

Penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling  untuk pengambilan sampel dan 

menggunakan 19 perusahan sebagai observasi penelitian yang diambil dari Bursa Efek 

Indonesia  dan  website  IQAF.  Penelitian  ini  menggunakan  uji  non-parametrik  (uji  

Mann-Whitney).  Hasil penelitian  untuk  pengujian  pertama  menunjukkan  tidak  terdapat  

perbedaan  antara  ROA,  ROE,  DER,  namun ditemukan perbedaan pada EVA untuk tiga 

tahun sebelum dan sesudah sertifikasi dari IQAF yang menggunakan tujuh  kriteria  

Malcolm  Baldrige,  dan penelitian kedua tidak  terdapat  perbedaan  antara  ROA,  ROE,  

DER,  dan EVA  pada  perusahaan  yang  bersertifikasi  dan  tidak  bersertifikasi  IQAF.  

Keterbatasan  yang  dialami  peneliti adalah keterbatasan data dan hanya menggunakan 

periode penelitian 3 tahun, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah data 

dan menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih lama. 

 

Kata kunci: Kinerja keuangan, kinerja perusahaan, total quality management, rasio 

keuangan 

 

Abstract -  This study analyzes the impact of quality award from IQAF (Indonesian Quality 

Award Foundation) performance measured by ROA, ROE, DER,EVA. This study used 

purposive sampling to get the sample. It used 19  obervations  listed  on  Stock  Exchange  of  

Indonesia  (IDX),  and  IQAF  website.  This  research  use  NonParametric Test (Mann-

Whitney U test) to analyzes the data. The result showed there is not different between ROA, 

ROE, DER, but it found the different in EVA for three years before certification and after 

certification from IQAF that used seven criterias of Malcolm Baldrige, and there is not 

different between ROA, ROE, DER and EVA for certified and non-certified companies from 

IQAF. This study has the limitation data and it was only used three years for research. 

Further research advice to add the data and use the longer period. 

 

Keywords: Financial performance, company performance, total quality management, 

financial ratios 
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1.PENDAHULUAN 

 

Persaingan secara global membuat 
perusahaan tidak hanya mengacu pada 

persaingan tingkat nasional, tetapi 
perusahaan juga harus mampu bersaing 

secara internasional, yang dapat dilakukan 
dengan memproduksi barang dan jasa yang 

lebih dari pesaing dan membenahi 

sumberdaya manusia, dalam menghadapi 
persaingan tingkat global, perusahaan dapat 

melakukan peningkatan kualitas dalam 
produk dan jasa yang ditambah dengan 

aspek manajemen [16]. Komitmen 
perusahaan untuk menciptakan produk dan 

jasa yang berkualitas menimbulkan 
banyaknya sertifikasi untuk kualitas produk 

ataupun jasa, dan dengan adanya 

penghargaan ditingkat internasional dan 
nasional sebagai bukti bahwa TQM adalah 

baik, misalnya Malcolm Baldrige National 
Quality Award yang digunakan di Amerika 

Serikat [5]. Malcolm Baldrige Award 
diperkenalkan pada tahun 1988, dan kriteria 

yang digunakan oleh komite Malcolm 
Baldrige untuk mengukur keunggulan 

kinerja organisasi dinamakan Malcolm 

Baldrige 
criteria atau disebut juga dengan 7 pilar 
Malcolm Baldrige, yang jika diamati tujuh 
kriteria ini memiliki peran dalam 
menentukan maju mundurnya sebuah 
organisasi baik organisasi bisnis maupun 
organisasi publik. Tujuh kriteria tersebut 
adalah leadership, strategic planning, 
customer focus, performance measurement, 
people focus, process management, result. 
Negara Indonesia juga memiliki sistem 
sendiri seperti Indonesian Quality Award 
Foundation  
(IQAF), yang terbentuk pada tanggal 08 
November 2006, terdiri dari 50 perusahaan 
yang bergabung dan memperoleh sertifikasi 
dari IQAF dari tahun 2008 sampai 2013. 
Kegiatan utama dari IQAF adalah ikut serta 
membangun/menciptakan daya saing global 
pada organisasi profit dan non profit baik 
milik Negara maupun swasta melalui 
penerapan kriteria kinerja Malcolm Baldrige 
atau disebut juga tujuh pilar Malcolm 

Baldrige [7]. Penghargaan pada tingkat 
Internasional adalah adanya sertifikasi ISO. 

ISO adalah salah satu standar internasional 
dalam sebuah sistem manajemen untuk 
pengukuran organisasi. Konsumen merasa 
yakin untuk membeli produk yang 
bersertifikat pada tingkat internasional 

yaitu ISO karena menunjukkan perusahaan 

dapat menghasilkan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka dan dapat 

meningkatkan pendapatan dan menaikkan 

profit perusahaan, tetapi bagaimana dengan 

sertifikat yang diterima dari badan sertifikasi 

tingkat nasional/lokal dimana perusahaan 

tersebut berproduksi? hal inilah yang 

menjadi alasan mengapa penelitian ini 

penting. Metode yang sering digunakan oleh 

para peneliti dalam mengukur kinerja 

keuangan adalah rasio keuangan (financial 

ratio) yang dianalisis dari laporan keuangan. 

Penggunaan analisis rasio keuangan sangat 

bervariasi tergantung oleh pihak yang 

memerlukan, dengan kelemahan yaitu 

analisis keuangan ini hanya memberikan 

gambaran satu sisi saja, dan analisis rasio 

keuangan ini hanya bermanfaat apabila 

dibandingkan dengan standar yang jelas 

seperti standar industri, atau standar tertentu 

sebagai tujuan manajemen [11]. Metode lain 

yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan adalah Economic Value Added 

(EVA). Penelitian ini memiliki beberapa 

tujuan. (1) mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pada 

perusahaan sebelum dan sesudah 

bersertifikat dari IQAF, (2) mengetahui 

apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pada perusahaan yang bersertifikasi IQAF 

dan non IQAF, tetapi telah memperoleh 

sertifikat dari ISO 9001:2008. Penelitian ini 

menggunakan SPSS 19 dan menggunakan 

pengujian non-parametrik yaitu uji Mann-

Whitney. H1 tidak terdukung, akan tetapi 

dari 4 variabel yang diuji, 3 variabel 

memperoleh hasil >  
α=0.05, berbeda hasil EVA (sig. 0,021 < 
α=0.05). H2 tidak terdukung, dengan hasil 
variabel yang diuji > α=0.05 
 

 

2. LANDASAN TEORI 
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Kualitas  
Kualitas adalah conformance to 
requirement, yaitu sesuai dengan yang 
disyaratkan atau distandarkan, suatu produk 
memiliki kualitas apabila sesuai dengan 
standar kualitas yang telah ditentukan [4]. 
Kualitas menuju kepada segala sesuatu yang 
menentukan kepuasan pelanggan kepada 
suatu produk/jasa yang dirasakan. 
Menciptakan kepuasan pelangggan secara 
total terhadap pelayanan, perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa harus 
melakukan perbaikkan beberapa dimensi 
kualitas pelayanan jasa seperti dimensi 
kehandalan, dimensi daya tanggap dan 
dimensi jaminan [4]. 
 
 

Indonesian Quality Award (IQAF)  
IQAF adalah bentuk penghargaan terhadap 
penilaian kinerja ekselen berbasis criteria 
baldrige yaitu  
Malcolm Baldrige Criteria Excellent 
(MBCFPE), yang diselengggarakan oleh 
Malcolm Baldrige National Quality Award. 
MBCFPE dukukuhkan lewat Pulblik Law 
no 100-107 dan ditandatangani oleh Ronald 
Reagan Presiden Amerika pada tanggal 
20 Agustus 1987. Kriteria Malcolm Baldrige 
yaitu leadership, strategic planning, 
customer focus, performance measurement, 
people focus, process management, resul, 
ketujuh kriteria ini telah membawa 
perusahaan yang ada di Amerika keluar dan 
bangkit dari resesi yang terjadi pada saat itu, 
hal inilah yang membuat Indonesia 
menggunakan MBCFPE. IQAF dibentuk 
tanggal 08 November 2006 dan 
berkedudukan di kota Jakarta. Disahkan 
melalui keputusan Mentri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia no C-257 
HT.01.02.2006, dari tahun 2008 sampai 
2013 total perusahaan yang bergabung dan 
mendapat sertifikasi dari IQAF adalah 50 
perusahaan. 
 
 

ISO 9000  
Iso 9000 adalah suatu sistem terpadu yang 

pertama dan terpenting, sistem global untuk 
mengoptimalkan efektifitas mutu suatu 
organisasi atau perusahaan, dengan 
menciptakan sebuah kerangka kerja untuk 
peningkatan yang berkesinambungan [10]. 
 
 
ISO 9001:2008  
ISO 9001 merupakan standard international 
yang mengatur tentang sistem menejemen 
mutu (Quality Management System). ISO 
sering mengalami revisi hal ini karena 
perkembangan zaman dan kemajuan 
teknologi dan semakin luasnya dunia usaha, 
maka kebutuhan akan pengelolaan sistem 
manajemen mutu semakin dirasa perlu dan 
mendesak untuk diterapkan pada berbagai 
scope industry yang semakin hari semakin 
beragam. ISO 9001:2008 adalah sistem 
manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi 
tahun 2008.  
8 prinsip manajemen dalam ISO 9001:2008 
yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam 
pelaksanaan ISO 9001:2008, sehingga 
benar-benar sangat produktif dan efektif 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
dalam mencapai target-target yang telah 
ditetapkan, 8 prinsip yaitu: Customer focus, 
Leadership, keterlibatan semua orang, 
pendekatan proses, pendekatan sistem ke 
menejemen, perbaikan berkelanjutan, 
pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan 
keputusan, kerjasama yang saling 
menguntungkan dengan pemasok [12]. 
 

 
Kesesuaian Klausul ISO 9001:2008 dan 
Malcolm Baldrige Criteria for 
Performance (MBCfPE)  
Klausul 4 ISO 9001:2008 sistem manajemen 
mutu terdiri dari 2 bagian yakni: 4.1 syarat 
umum dan 4.2 persyaratan dokumentasi. 
Klausul 4 yang sesuai dengan kriteria 
MBCfPE yaitu pada kategori 1, 2, dan 3 [6]. 
Klausul 5 ISO 9001:2008 tanggung jawab 
manajemen terdiri dari enam bagian yakni: 
5.1 komitmen manajemen, 5.2 fokus pada 
pelanggan, 5.3 kebijakan mutu, 5.4 
perencanaan, 5.5 tinjauan manajemen. 
Klausul 5 yang sesuai dengan kriteria 
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MBCfPE yaitu pada kategori 1, 2, dan 3 [6]. 
Klausul 6 ISO 9001:2008 manajemen 
sumber daya terdiri dari 2 bagian yakni: 6.1 
ketentuan sumber daya dan 6.2 sumber daya 
manusia. Klausul 6 yang sesuai dengan 
kriteria MBCfPE yaitu pada kategori 1, 5, 
dan 6 [6]. Klausul 7 ISO 9001:2008 realisasi 

 
dipengaruhi oleh besar kecilnya utang 
perusahaan, apabila proporsi utang semakin 
besar maka rasio juga akan makin besar 
[11]. 

Laba bersih ( ) 

 
produk terdiri dari enam bagian 
yakni: 7.1 perencanaan realisasi 
produk, 7.2 proses yang terkait 

ROE = 
Ekuitas ( ) 

 
dengan pelanggan. 7.3 desain dan 
pengembangan, 7.4 pembelian, 7.5 syarat 
produksi dan jasa, dan 7.6 pengendalian alat 
pemantau dan pengukur. Klausul 7 yang 
sesuai dengan kriteria MBCfPE yaitu pada 
kategori 2, 4, dan 6 [6].  
Klausul 8 ISO 9001:2008, pengukuran, 
analisa dan perbaikan terdiri dari lima 
bagian yakni: 8.1 umum, 8.2 pemantauan 
dan pengukuran, 8.4 analisa data, 8.5 
perbaikan. Klausul 8 yang sesuai dengan 
kriteria 

 
Return On Asset (ROA)  
Return On Asset merupakan rasio 
profitabilitas yang menunjukkan 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
dari aktiva yang dipergunakan [11]. ROA 
merupakan bentuk perhitungan yang paling 
mudah dari analisis profitabilitas dalam 
menghasilkan laba bersih yang dilaporkan 
terhadap total aktiva. 

Laba bersih ( ) 

 
MBCfPE yaitu pada kategori 6, 

4, dan 1 [6]. 
 
Kinerja perusahaan 

ROA = 
Total aktiva 

 
Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang 
setiap hasil yang diperoleh dari fungsi-
fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 
selama kurun waktu tertentu [7]. Kinerja 
perusahaan meliputi tiga bidang spesifik 
hasil perusahaan: (1) kinerja keuangan (laba, 
return on asset, return on investment, dll); 
(2) kinerja pasar (penjualan, pangsa pasar, 
dll); dan (3) pulang pemegang saham (total 
return pemegang saham, nilai tambah 
ekonomi, dll) [7]. 
 
Kinerja keuangan 

 
Rasio solvabilitas/rasio leverage  
Rasio solvabilitas sering pula disebut 
sebagai rasio leverage, rasio ini 
menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 
untuk memenuhi segala kewajiban financial 
baik jangka pendek maupun jangka panjang 
[11]. Alasan pemilihan rasio ini adalah 
untuk melihat hubungan antara penerapan 
sistem manajemen perusahaan (perolehan 
sertifikasi mutu dari IQAF) dengan 
kemampuan suatu perusahaan untuk 
memenuhi segala kewajiban financial 
jangka panjang terhadap total ekuitas 
pemilik atau kekayaan bersih.  

Kinerja keuangan menurut 
kamus besar bahasa Indonesia 
(2001) adalah prestasi 
manajemen 

DER = 
Total utang 
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keuangan dalam mencapai tujuan 
perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan 
dan meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja 
keuangan dapat dilihat dari laporan 
keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja keuangan suatu 
perusahaan. Rasio keuangan 
menghubungkan berbagai perkiraan yang 
terdapat dalam laporan keuangan sehingga 
kondisi keuangan hasil suatu operasi 
perusahaan dapat diinterprestasikan [1]. 
 

 
Rasio 
keuangan 
Rasio 
profitabilitas  
Rasio Profitabilitas adalah kemampuan 
perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungannya dengan penjualan, total aktiva 
maupun modal sendiri, dengan demikian 
bagi investor jangka panjang akan sangat 
berkepentingan dengan analisis profitabilitas 
[21]. Rasio profitabilitas terdiri dari return 
on equity (ROE) dan return on asset (ROA). 
 
 

Return On Equity (ROE)  
Pengertian ROE lainnya adalah rasio antara 
laba bersih setelah pajak terhadap 
penyertaan modal sendiri, berarti juga 
merupakan ukuran untuk menilai seberapa 
besar tingkat pengembalian dari saham 
sendiri yang ditanamkan dalam bisnis. Rasio 
ini juga 

Modal (Equity) 
 
 
Economic Value Added (EVA)  
Istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh 
Stern Stewart Management Service yang 
merupakan perusahaan konsultan dari 
Amerika Serikat. Stern Stewart menghitung 
EVA sebagai laba operasi setelah pajak 
(after tax operating income) yang dikurangi 
dengan total biaya modal (total cost of 
capital), dimana total biaya modal diperoleh 
dari perkalian antara tingkat biaya modal 
dengan total modal yang diinvestasikan [13]. 
= − 
 
 

3.HASILDANPEMBAHASAN 
 
Kerangka Pemikiran  
Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi 

variabel independen adalah TQM dengan 

penghargaan dari IQAF yang diukur 

berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige yaitu 

leadership, strategic planning, customer 

focus, performance measurement, people 

focus, process management, result, dan 

dependen penelitian ini adalah kinerja 

organisasi yang dilihat dari laporan 

keuangan yang diwakili oleh perhitungan 

rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas terdiri 

dari
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DER dan rasio profitabilitas terdiri dari ROE, 

ROA dan perhitungan EVA, dengan 

kerangka pemikiran yang didukung oleh 

penelitian terdahulu. [15] melakukan 

penelitian pada PT Baramulti Sukses Sarana 

Tbk, dengan menggunakan Malcolm 

Baldrige Criteria Performance Exellen. Hasil 

penelitian ini adalah evaluasi kinerja 

perusahaan berbasis metode MBCFPE-2012, 

diperoleh nilai skor total perusahaan sebesar 

334 poin yang memposisikan kelas kinerja 

global perusahaan saat ini berada dalam 

klasifikasi kelas early result. 

Komprehensivitas metode MBCFPE dalam 

mengukur kinerja perusahaan atau organisasi 

mencakup semua area fungsi sangat cocok 

diterapkan bagi perusahaan/organisasi yang 

bervisi dan berorientasi keunggulan, berdaya 

saing serta siap berkompetisi di berbagai area 

pasar. [3] menemukan pertumbuhaan 

financial sebesar 100% dalam penjualan 

maupun penghasilan pada lima perusahaan 

manufaktur pemenang MBNQA karena 

memilki komitmen tinggi terhadap kualitas. 

Penelitian ini juga menemukan faktor lain 

yang mendukung keberhasilan para 

pemenang MBNQA yaitu tingkat kepuasan 

pelanggan, produktivitas karyawan dan 

peningkatan pangsa pasar. 
 
Hipotesis  
TQM: Indonesian  Quality  Award  

Foundation  
(IQAF) dengan penilaian berbasis 
“Malcolm Baldrige Criteria For 
Performance Excellence” dilihat dari 
kinerja Perusahaan  
TQM memang dianggap sebagai alat yang 

dapat meningkatkan kinerja manajerial dan 

organisasi [8], penelitian ini juga 

mengungkapkan bahwa eksplorasi teknologi 

baru dapat meningkatkan kualitas produk. [3] 

menemukan pertumbuhaan financial sebesar 

100% dalam penjualan maupun penghasilan 

pada lima perusahaan manufaktur pemenang 

MBNQA, karena memiliki komitmen tinggi 

terhadap kualitas. Penelitian ini juga 

menemukan faktor lain yang mendukung 

keberhasilan para pemenang MBNQA yaitu 

tingkat kepuasan pelanggan, produktitivitas 

karyawan dan peningkatan pangsa pasar. 

Berdasarkan kajian literatur yang disajikan 

diatas, maka hipotesis yang peneliti 

munculkan sebagai berikut: 
 
H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan 
pada perusahaan sebelum dan sesudah 
bersertifikasi IQAF berbasis “Malcolm 
Baldrige Criteria For Performance 
Excellence” 
 
[9] praktik TQM yang berbeda secara 
signifikan mempengaruhi kinerja yang 
berbeda pada perusahaan di Turki, kendala 
utama yang perusahaan Turki hadapi adalah 
kurangnya keterlibatan karyawan, kesadaran 
dan komitmen karyawan, struktur 
perusahaan yang tidak tepat, dan kurangnya 
sumber daya. Penelitian lain menunjukkan 
hubungan negatif antara TQM dan kinerja 
manajerial [2], hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
penerapan praktek TQM terhadap kinerja 
perusahaan. Penelitian Ittner dan Larcker 
dalam Basri 
hanya menguji TQM dan menghubungkan 
dengan non-financia performance. [17] tidak 
menemukan bukti yang menunjukkan bahwa 
mengadopsi praktek TQM pada 3.776 usaha 
UKM di Australia dapat meningkatkan 
kinerja keuangan UKM yang diambil dari 
pertumbuhan bisnis ABS dan survey kinerja. 
Berdasarkan kajian literatur yang telah 
disajikan, maka hipotesis yang peneliti 
munculkan sebagai berikut: 
 
H2: Terdapat perbedaan kinerja keuangan 
perusahaan yang bersertifikat IQAF dengan 
perusahaan non-sertifikasi IQAF berbasis 
“Malcolm Baldrige Criteria for Performance 
Excellence”. 
 

 
Metodologi 
Riset Variabel 
Dependen  
Variabel dependen penelitian ini adalah 
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kinerja organisasi yang dilihat dari laporan 
keuangan yang diwakili oleh perhitungan 
rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas terdiri 
dari DER dan rasio profitabilitas terdiri dari 
ROE, ROA dan perhitungan EVA. 
 
 

Variabel Independen  
Variabel independen penelitian ini adalah 
TQM dengan penghargaan dari IQAF yang 
diukur berdasarkan kriteria Malcolm 
Baldrige yaitu leadership, strategic planning, 
customer focus, performance measurement, 
people focus, process management, result. 
 
 
Teknik Penarikan Sampel  
Teknik penarikan sampel yang digunakan 
peneliti adalah purposive sampling dengan 
kriteria yaitu: (1) perusahaan yang terdaftar 
di BEI, (2) perusahaan yang terdaftar di 
IQAF, (3) perusahaan yang mempublikasikan 
laporan keuangan dengan menggunakan mata 
uang rupiah. (4) perusahaan yang 
bersertifikat ISO 9001:2008. 
 
 

Pengolahan dan Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan SPSS versi 19, 
dan dan menggunakan pengujian non-
parametrik yaitu uji Mann-Whitney, 
pengujian ini dilakukan untuk menguji 
signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel 
independen bila datanya berbentuk ordinal, 
dan untuk 2 sampel berukuran tidak sama, 
pengujian ini dilakukan ketika peneliti ingin 

menghindari asumsi-asumsi dari statistik uji-t 
(misalnya data sampel harus mengikuti 
distribusi normal) [14]. Kinerja keuangan 
diproksikan dengan Return on Asset (ROA), 
Return on Equity (ROE), Debt to Equity 
Ratio (DER), Economic Value Added 
(EVA). 

Pengujian Hipotesis 
 

Tabel 1. Tabel Hasil dan 

Pengambilan  
Keputusan H1 dan H2  

Hipotes
is     

Keteranga
n   

H1:   Terdapat H1 
tidak   

terdukung 
perbedaa
n  kinerja dari 

4  variabel  
yang 

keuang
an    pada 

diuj
i   tiga 

perusaha
an  sebelum 

menghasilk
an 

si
g > 

dan   sesudah 
0,05, dan satu 
variabel 

bersertifik
asi IQAF 

dengan  
hasil <  0,05 

berbasis  “Malcolm 
yait
u dapat dilihat 

Baldrig
e 

Criteri
a for 

pada EVA (sig. 
0,021 

Performan
ce   < α=0.05).   
Excellen
ce.        

H2:   Terdapat 
H2 tidak 
terdukung  

perbedaa
n  kinerja dari 

4  variabel  
yang 

keuang
an  

perusahaa
n 

diuj
i keempatnya 

yang 
bersertifika

t 
menghasilk
an 

si
g > 

IQAF   dengan 
0,0
5.    

perusaha

an   non-     
sertifika
si   IQAF     

berbasis   
“Malcol

m     
Baldrig
e 

Criteri
a For     

Performan
ce       
Excellence
”.       

 
 

Pengujian pertama, adalah untuk menguji 
apakah terdapat perbedaan kinerja 
keuangan pada perusahaan sebelum dan 
sesudah bersertifikasi IQAF berbasis  
“Malcolm Baldrige Criteria For 
Performance Excellence”, dengan hipotesis 
yang dapat dilihat seperti di bawah ini: 

 
H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan 
pada perusahaan sebelum dan sesudah 
bersertifikasi IQAF berbasis “Malcolm 
Baldrige Criteria For Performance 
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Excellence”. 
 
Hasil  pengujian  H1 adalah: Exact Sig  

untuk ROA  
(sig. 0,415 > α=0.05), ROE (sig. 0,907 > 
α=0.05), DER (sig. 0,70 > α=0.05), yang 
berarti penelitian ini menerima H0 dan 
menolak H1 yaitu dengan pengertian bahwa 
tidak adanya perbedaan yang signifikan 
antara 3 tahun sebelum perusahaan 
bersertifikat dari IQAF dan 3 tahun setelah 
perusahaan bersertifikat IQAF, berbeda 
hasil EVA (sig. 0,021 < α=0.05), walau 
salah satu variabel pada H1 menghasilkan 
sig < 0,05 akan tetapi tetap disimpulkan H1 
tidak tedukung, hal ini terjadi dikarenakan 
pengujian setiap variabel dilakukan secara 
simultan. 

 
Pengujian kedua, apakah terdapat perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan yang 
bersertifikat IQAF dengan perusahaan non-
sertifikasi IQAF berbasis “Malcolm 
Baldrige Criteria For Performance 
Excellence”, dengan hipotesis yang dapat 
dilihat seperti di bawah ini: 

 

H2: Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan yang bersertifikat IQAF dengan 

perusahaan non-sertifikasi IQAF berbasis 

“Malcolm Baldrige Criteria For 

Performance Excellence”. 
 
Hasil  pengujian  H2 adalah: Exact Sig  untuk 

ROA  
(sig. 0,073 > α=0.05), ROE (sig. 0,925 > 
α=0.05), DER (sig. 0,369 > α=0.05), EVA 
(sig. 0,563 > α=0.05), yang berarti penelitian 
ini menerima H0 yaitu dengan pengertian 
bahwa tidak adanya perbedaan yang 
signifikan kinerja keuangan perusahaan yang 
bersertifikat IQAF berbasis  
“Malcolm Baldrige Criteria For 
Performance Excellence”, dengan 
perusahaan non-sertifikasi IQAF tetapi 
bersertikat ISO 9001:2008. 
 
 

4.KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 
pertama yaitu perbedaan kinerja keuangan 
pada perusahaan sebelum dan sesudah 
bersertifikasi IQAF berbasis  
“Malcolm Baldrige Criteria For 
Performance Excellence”, diperoleh hasil 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari 
kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 
sesudah sertifikasi IQAF untuk rasio ROA, 
ROE, DER dengan signifikansi ROA 
(0,415), ROE (0.907), DER (0,70), ketiga 
variabel lebih besar dari α=0,05, akan tetapi 
untuk EVA (0,021) lebih kecil α=0,05. 
 
Pengujian hipotesis kedua yaitu perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan yang 
bersertifikat IQAF dengan perusahaan non-
sertifikasi IQAF berbasis “Malcolm Baldrige 
Criteria For Performance Excellence”, 
diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan dari kinerja keuangan perusahaan 
yang bersertifikasi IQAF dan yang Non-
sertifikasi IQAF untuk rasio ROA, ROE, 
DER, serta EVA, dengan signifikansi ROE 
(0,073), ROE (0,925), DER (0,369), EVA 
(0,563), variabel-variabel yang terdapat pada 
H2 lebih besar α=0,05. 
 
Secara keseluruhan hasil yang diperoleh pada 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1 
dan H2 tidak terdukung, walaupun hasil 
variabel EVA < 0,05. 
 
 
 
Keterbatasan dan Saran  
Penulis menyadari dalam penelitian ini 
terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 1) 
jumlah sampel yang kecil yang hanya 
terdaftar di IQAF, sehingga tidak 
memungkinkan untuk pemisahan sampel 
menurut jenis industry. 2) periode 
pengamatan yang singkat hanya 3 tahun, 3) 
banyak perusahaan yang belum 
mempublikasikan laporan keuangannya, 
sehingga banyak data sampel yang 
dieliminasi.  
Penelitian selanjutnya, penulis memberikan 
saran yaitu: 1) penelitian selanjutnya dapat 
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dilakukan 
dengan meneliti perbedaan perusahaan milik 
pemerintah dan perusahaan swasta, hal ini 

karena pada IQAF mayoritas perusahaan 
milik Negara, 2) penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan periode pengamatan, 3) 

penelitian selanjutnya dapat juga 
menambahkan rasio sebagai penilaian kinerja 

keuangan perusahaan, seperti: ratio of 
owners equity to fixed assets and ratio of 

fixed asssets to long term liabilities, sehingga 
dapat lebih menjawab apakah kemampuan 

keuangan jangka panjang mengalami 
perbaikan dan peningkatan dan dapat 

memberikan kekuatan pada perusahaan untuk 

tumbuh dan berkembang, 4) penelitian 
selanjutnya juga dapat mengumpulkan data 

melalui kuisioner yang ditujukan pada 
departemen penjamin mutu yang terdapat 

pada setiap perusahaan. 
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MONITORING DAN CONTROL RUMAH PINTAR 
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Abstrak – Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Kebutuhan energi 

listrik setiap orang juga berbeda-beda tergantung pada banyaknya pemakaian. Namun sering 

kali pemakaian energi listrik pada sebuah bangunan tidak terkendali. Agar penggunaan listrik 

terkendali maka diperlukan alat yang dapat mengendalikan dan melihat kondisi penerangan 

pada rumah tinggal. Seperti pada penelitian saat ini yaitu sistem yang bekerja menggunakan 

PC sebagai kendali dan monitoring yang dikomunikasikan dengan controller PLC yang 

dihubungkan dengan relay yang berguna sebagai switching untuk lampu. Lampu akan nyala 

saat push button on pada PC ditekan dan untuk memadamkan tekan push button off, kondisi 

nyala dan padamnya lampu akan terlihat pada PC yang ditampilkan secara visual, namun jika 

saat menyalakakan lampu kemudian lampu tidak menyala maka visual akan menampilkan 

kondisi tidak menyala (padam) yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada lampu. 

Apabila sistem error atau PC tidak dapat menyala, lampu tetap dapat dikendalikan 

menggunakan sakelar. Hasil percobaan menunjukan sistem sesuai dengan tujuan yaitu dapat 

mengetahui kondisi nyala dan padamnya lampu yang ditampikan secara visual dan dapat 

dikendalikan dengan PC atau sakelar. 

 

Kata kunci : Listrik , PLC, C#, Control dan Monitoring 

 

 

Abstract - Electrical energy has basic human needs. It’s differently for every person usage. 

however electricity use at home uncontrollable. Then it use under control need system to 

controlling and know electrical energy using. At this research is system with personal 

computer for monitoring and control to connected PLC and relay to use control lamp. Lamp 

will be on  if push button at PC on too and it will off if push button off true. Condition lamp 

get view at PC display by figure visual, and if you turn on your lamp but off, visual have off 

condition too. While PC error or can’t controlling then for change use changeover switching. 

Result this system  accordance with the objectives is get knowing lamp condition on or off and 

have control with PC. 

Keywords : Electrical energy , control and monitoring , PLC , PC 
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ELEKTRONIK KONTROL LAMPU NAVIGASI KAPAL  

DENGAN MIMIK MENGGUNAKAN HMI 
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Abstrak - Untuk mendeteksi lampu putus pada lampu navigasi kapal, biasanya menggunakan 

sebuah current relay yang hanya berfungsi untuk lampu tertentu. Penilitian ini bertujuan 

membuat suatu alat yang dapat menggantikan fungsi current relay sebagai pendeteksi lampu 

putus.Selain itu, alat ini juga mengembangkan control yang lebih modern menggunakan HMI 

(Human Macine Interface) sebagai mimik. Dengan HMI sebagai mimik diharapkan akan 

memberikan kemudahan dalam pengontrolan dan juga monitoring. Alat ini bekerja dengan 

prinsip dimana rangkaian elektronik ini akan di hubung seri dengan suatu lampu sehingga 

membentuk rangkaian close loop. Dengan rangkaian ini akan menghidupkan suatu relay yang 

akan di jadikan input dari PLC sebagai status dari lampu, yang kemudian akan di teruskan 

oleh PLC sebagai indikasi di HMI. Begitu juga perintah yang akan diterima oleh HMI akan di 

proses oleh PLC.Hasil percobaan keberfungsian alat menunjukkan fungsi dari kemampuaan 

alat ini untuk mendeteksi lampu putus dengan daya lampu 40w dan 60w.ketika lampu di 

hidupkan dengan menyentuh tombol pada HMI, lampu navigasi menyala dan indikasi 

menyala. Ketika lampu navigasi terputus, lampu indikasi menyala berkedip dan buzzer 

berbunyi. 

 

Kata kunci: current relay, HMI, PLC, elektronik 

 

 

Abstract - To detect the light off on the ship navigation lights, usually using a current relay 

which only serves to certain lights. This research aims to create a tool that cloud replace the 

current relay function as a detector of light off. Additionally, the tool is also developing a 

more modern control using HMI(Human Macine Interface)  as an expression. With HMI as 

expression is expected to provide ease of control and monitoring. This tool works with the 

principle where the electronic circuit will be in series circuited with a lamp so as to form a 

close loop circuited. With this circuit will turn on a relay that will be made in the input of the 

PLC as the status of the lights, which will then be forwarded by the PLC as an indication on 

the HMI. So is the command to be recived by HMI will be processed by the PLC. Result of the 

experiments showed that the function of the functioning of the tools ability to detect light off 

with power lamp 40w and 60w. When the lights are turned on by touching a button on the 

HMI, navigation lights On and indication On. And when navigation light off, flasing light 

indication and buzzer sounds. 

Keyword: current relay, HMI, PLC, electronic 
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1. Pendahuluan 

Lampu navigasi  merupakan salah satu 

peralatan yang penting di sebuah kapal, 

mulai dari kapal barang, kapal penumpang, 

kapal negara, kapal swasta dan kapal-kapal 

lainnya. Lampu navigasi ini digunakan 

sebagai kode dalam suatu pelayaran.Kode-

kode dari setiap lampu memiliki arti dan 

makna yang berbeda-beda.Dengan adanya 

kode-kode dari lampu navigasi tersebut, 

dapat membantu untuk mempermudah kapal-

kapal yang berlayar. 

Sesuai dengan namanya, navigasi yang berati 

petunjuk yang akan menunjukkan kondisi 

kapal dengan kapal-kapal lainnya. Dengan 

adanya petunjuk yang diberikan oleh setiap 

kapal yang sedang berlayar maupun tidak 

sedang berlayar tentu akan menghindari 

terjadi nya kecelakan di laut. Oleh karena itu 

sangat penting Lampu navigasi di setiap 

kapal karena hubungannya dengan 

keselamatan dilaut. 

Pada umumnya, pengontrolan lampu navigasi 

pada kapal masih konvensional.Pendeteksi 

lampu putus pada kontrol yang konvensional 

menggunakan current relay, dimana pada 

perinsipnya current relay memanfaatkan arus 

yang mengalir pada koil untuk menjadi 

magnet sehingga dapat menghubungkan 

kontak pada current relay tersebut. 

Menggunakan current relay memiliki 

kelemahan pada daya lampu yang 

dipakai.Current relay bisa on ketika daya 

lampu sesuai dengan koil pada current 

relay.Intnya current relay tidak universal 

karena tidak dapat digunakan pada semua 

jenis daya lampu. Selain kelemahan pada 

current relay, pengontrolan yang masih 

konvensional ini juga masih sulit dalam 

perakitan, instalasi dan 

troubleshooting.Karena kabel yang terpasang 

lebih banyak dan lebih rumit.Kesulitannya 

lagi ketika panel terpisah dengan mimiknya. 

Maka kabel yang akan dihubungkan dari 

panel dan mimik akan banyak. 

Namun, dengan elektronik kontrol lampu 

navigasi kapal dengan mimik mengguna kan 

HMI, dapat memberikan solusi dari 

kelemahan dari Current Relay yang biasanya 

digunakan dipanel lampu navigasi. Selain 

dari kelemahan itu, elekronik control lampu 

navigasi kapal dengan mimic menggunakan 

HMIdapat memeberikan efesiensi terutama 

bagi PT. Labberu yang merupakan Panel 

Maker yang telah biasa merakit panel untuk 

lampu navigasi menggunakan Current Relay. 

2. Landasan Teori 

 

Elektornik kontrol lampu navigasi ini, 

bekerja dengan memanfaatkan lampu pijar 

untuk membuat sebuah rangkaian tertutup 

yang akan menghidupkan sebuah relay yang 

akan digunakan sebagai indikator. Ketika 

rangkaian terbuka, dengan kata lain lampu 

terputus maka relay tidak aktif. Jadi prinsip 
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dari rangkaian elektronik ini akan mendeteksi 

jika lampu putus. Rangkaian elektronik 

menjadi sensor masukan dari PLC sehingga 

PLC dapat memproses dan menampilkan 

status lampu ke HMI. 

 

Gambar 2.1 Kontrol Lampu Navigasi 

Kapal 

2.1 Lampu Navigasi 

Lampu navigasi adalah lampu yang 

digunakan untuk menjadi tanda atau syarat 

agar memudahkan atau memberikan 

informasi pada kapal-kapal lain sehingga 

tidak terjadi kecelakaan laut. Dengan adanya 

lampu navigai memudahkan kapal-kapal 

yang lain mengetahui kondisi kapal lainnya. 

Berikut adalah lampu navigasi yang 

biasa digunakan pada kapal
[1]

 : 

1. Side light (Lampu samping) 

Warna : Hijau (Kanan) dan Merah (Kiri) 

Sudut pandang : 112.5
0 

2. Stern light (Lampu buritan) 

Warna : Putih 

Sudut pandang : 135
0 

3. All round light (Lampu jangkar) 

Warna : Putih 

Sudut pandang : 360
0 

Letak : Haluan 

4. Masterhead light (Lampu tiang master) 

Warna : Putih 

Sudut pandang : 225
0 

Jarak Pandang : 5 mill 

 

 

Gambar 2.2 Titik Lampu Navigasi pada 

kapal 

2.2 Programmable Logic Control (PLC) 

Sebuah PLC (Programmable Logic 

Control) adalah sebuah alat yang digunakan 

untuk menggantikan rangkaian sederetan 

relay yang ada pada sistem control. PLC 

bekerja dengan cara mengamati masukan 

(melalui sensor), kemudian melakukan 

proses dan melakukan tindakan sesuai yang 

dibutuhkan, berupa menghidupkan atau 

mematikan keluaran
[2]

.Program yang 
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digunakan adalah berupa ladder diagram 

yang kemudian harus dijalankan oleh PLC. 

Dengan kata lain PLC menentukan aksi apa 

yang harus dilakukan pada instrument 

keluaran yang berkaitan dengan status suatu 

ukuran atau besaran yang diamati
[3]

. 

Dalam pengaplikasian ini, PLC 

berfungsi sebagai slave dari HMI yang akan 

mengirimkan perintah untuk menghidupkan 

elektronik PCB yang berfungsi sebagai 

sensor feedback ke masukan PLC jika lampu 

navigasi dideteksi putus. 

2.3 Human Macine Interface (HMI) 

HMI (Human Macine Interface) adalah 

sistem yang menghubungkan antara manusia 

dan teknologi mesin.HMI dapat berupa 

pengendali dan visualisasi status baik dengan 

manual maupun melalui visualisasi computer 

yang bersifat real time.Tugas dari HMI yaitu 

membuat visualisasi dari teknologi atau 

sistem secara nyata. Sehingga dengan design 

HMI dapat disesuaikan sehingga 

memudahkan pekerjaan fisik
[4]

. 

Tujuan dari HMI adalah  untuk 

meningkatkan interaksi antara mesin dan 

operator melalui tampilan layar computer dan 

memenuhi kebutuhan pengguna terhadap 

informasi sistem. HMI dalam industri 

manufacture berupa suatu tampilan Graphic 

User Interface (GUI) pada suatu tampilan 

layar komputer yang akan dihadapi oleh 

operator mesin maupun pengguna yang 

membutuhkan data kerja mesin. Dalam HMI 

terdapat berbagai macam visualisasi untuk 

monitoring dan data mesin yang terhubung 

secara online dan real time. 

HMI disini berfungsi sebagai Master 

dari PLC, yang digunakan sebagai pengirim 

perintah untuk On/Off kan Lampu Navigasi, 

dan penerima signal status dari PLC berupa 

indikasi dari lampu navigasi. 

 

3. Diagram Blok Sistem 

 

INPUT                       PROSES

 OUTPUT 

 

 

 

Gambar 3.1 DiagramBlok Sistem 

 

Secara garis besar, sistem terdiri dari tiga 

blok utama seperti Gambar 3.1: 

1. Masukan/input : Masukan disini adalah 

perintah yang diterima oleh HMI, yaitu 

berupa perintah untuk menghidupkan dan 

mematikan lampu navigasi yang 

selanjutnya diteruskan untuk di proses. 

2. Pemroses : PLC yang menerima masukan 

dari HMI akan memproses perintah 

selanjutnya ke elektronik PCB. dan di 

elektronik PCB akan meneruskan untuk 

memproses menuju keluaran, dan di 

elektronik PCB ini lah yang akan 

mendeteksi lampu menyala atau tidak dan 

HMI PLC ELEKRONIK 

PCB 

 

LAMPU 

NAVIGASI 
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mengirim kembali status dari lampu 

menyala ataupun tidak menyala (putus) 

ke PLC yang akan mengeluarkan status 

ke HMI juga.  

3. Keluaran/output : Keluaran disini berupa 

lampu navigasi. 

4. Perancangan Mekanikal Alat 

 

Rancangan mekanik yang akan dibuat berupa 

ukuran base plate yang akan dipakai dan tata 

letak komponen yang ada didalamnya. 

Adapun baseplate yang dipakai disini dengan 

ukuran tinggi 600mm, dan lebar 400mm. 

didalamnya akan diisi dengan komponen 

utama yaitu PLC yang berdudukan dirak 

PLC, Elektronik PCB yang dirancang 

menggunakan breket yang nantinya berupa 

slot-slot. Kemudian ada juga Fuse control 

untuk keluaran ke lampu, dan relay sebagai 

switch lampu yang berasal dari keluaran 

PLC. Selain itu ada juga komponen-

komponen pendukung seperti terminal kabel, 

terminal control dan MCB kontrol. Untuk 

jelas nya bisa di lihat pada gambar  3.2 

berikut ini. 

 

 

Gambar 3.2Perancangan Mekanik Alat 

 

 

5. Schematik diagram elektronik PCB 

 

 
Gambar 3.3Schematik diagram elektronik 

PCB 

 

Dari gambar 3.3 di atas dapat di jelas kan 

bahwa, ketika sinyal positif dari PLC di 

terima melalui terminal J1 no.4 maka relay 

k2 akan ON, dan signal positif dari yang 

sudah dihubungkan di terminal J1 no.2 akan 

mengalir menuju rangkaian. Dan ketika 

terminal J1 no.3 tidak terhubung dengan 

lampu atau terhubung namun lampu terputus 

maka, rangkaian di atas menjadi open loop 

sehingga jika saat normal relay k1 akan 

bekerja menjadi tidak bekerja. Kemudian 

kontak relay k1 ini jugalah yang 
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dimanfaatkan sebagai status apakah lampu 

dalam keadaan baik atau pun dalam keadaan 

terputus. 

 

6. Diagram Alir 

 

Perancangan software yang saya buat 

bermula dari kondisi awal lampu navigasi. 

Kondisi awal lampu navigasi adalah off, 

kemudian ketika menyentuh tombol on pada 

HMI maka perintah dari HMI akan di terima 

PLC dan Kontak pada PLC akan aktif dan 

sekaligus mengaktifkan elektronik PCB, 

ketika Lampu putus maka elektronik PCB 

akan mengirim sinyal alarm. Namun jika 

tidak, lampu navigasi menyal dan untuk 

mematikan lampu navigasi bisa dengan 

menyentuh tombol Off pada HMI. Dan dapat 

di lihat seperti diagram alir pada gambar  3.4 

berikut ini. 

Lampu 

Navigasi OFF

Pada HMI 

Sentuh Tombol 

ON

Kontak 

keluaran aktif

Ya

Lampu 

Putus

Lampu 

Navigasi ON

Tidak

Pada HMI 

Sentuh Tombol 

OFF

Tidak

Ya

Alarm

Ya

MULAI

Tidak

 

Gambar 3.4Diagram alir 

 

7. Hasil dan Analisa 

 

Hasil-hasil pengukuran dan pengujian dari 

alat yang telah dibuat, akan disajikan dan 

lebih terperinci lagi untuk di analisa. analisa 

ini dilakukan guna mengetahui ketercapaian 

dari tujuan pembuatan alat ini. 

7.1 Hasil Pengujian I/O HMI dan PLC 

dalam kondisi Menghidupkan 

Lampu 

TABEL 6.1PENGUJIAN I/O HMI DAN 

PLC KETIKA MENGHIDUPKAN LAMPU 

Devi

ce 

Addr

ess 

Con

ditio

I/O Stat

us 

remar

k 
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n I/O 

Tom

bol 1 

%M

W0.

0 

diny

alak

an 

%Q

0.2.0

.0 

On Ancho

r light 

Tom

bol 2 

%M

W0.

1 

diny

alak

an 

%Q

0.2.1

.0 

On STBD 

light 

Tom

bol 3 

%M

W0.

2 

diny

alak

an 

%Q

0.2.2

.0 

On PORT 

light 

Tom

bol 4 

%M

W0.

3 

diny

alak

an 

%Q

0.2.3

.0 

On Maste

r light 

Tom

bol 5 

%M

W0.

4 

diny

alak

an 

%Q

0.2.4

.0 

On Stern 

light 

tabel 6.1merupakan data dari keberfungsian 

address dari device di hmi terhadap data 

memory pada plc yang kemudian akan 

menjalankan perintah untuk mengaktifkan i/o 

yaitu output. output tersebut akan 

menghidupkan relay yang akan 

menghidupkan rangkaian elektronik yang 

tujuannya menghidupkan lampu. pada 

pengujian ini pada kondisi akhir dimana alat 

di biarkan aktif beberapa jam dan respon 

tetap berjalan sesuai program yang telah di 

buat. pada kolom pertama menandakan 

device input yang diujikan yaitu tombol. 

kemudian, pada kolom kedua menunjukkan 

alamat dari device yang berfungsi tombol 

disini.lalu, pada kolom ketiga, merupakan 

kondisi yang ingin dilakukan.selanjutnya, 

yang keempat berupa alamat dari keluaran 

yang diaktifkan oleh tombol tersebut.dan 

pada kolom kelima adalah status dari 

keluaran tersebut.terakhir kolom keenam 

merupakan keterangan dari lampu yang 

menyala. 

6.2 HasilPengujian I/O HMI dan PLC 

dalam kondisi Mematikan Lampu 

TABEL 6.2PENGUJIAN I/O HMI DAN 

PLC KETIKA MEMATIKAN LAMPU 

Devi

ce 

Addr

ess 

Con

ditio

n 

I/O Stat

us 

I/O 

Rema

rk 

Tom

bol 1 

%M

W0.

0 

dipa

dam

kan 

%Q

0.2.0

.0 

Off Ancho

r light 

Tom

bol 2 

%M

W0.

1 

dipa

dam

kan 

%Q

0.2.1

.0 

Off STBD 

light 

Tom

bol 3 

%M

W0.

2 

dipa

dam

kan 

%Q

0.2.2

.0 

Off PORT 

light 

Tom

bol 4 

%M

W0.

3 

dipa

dam

kan 

%Q

0.2.3

.0 

Off Maste

r light 

Tom

bol 5 

%M

W0.

4 

dipa

dam

kan 

%Q

0.2.4

.0 

Off Stern 

light 

Tabel 6.2 hampir sama dengan data pada 

tabel 6,1, karena pada satu device dapat 

menjalankan dua kondisi, yaitu untuk 
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menghidupkan dan mematikan lampu. Dan 

pada data ini merupakan data pada saat 

mematikan lampu. Untuk keterangan  tabel 

6.2 sama seperti tabel 6.1. 

6.3 HasilPengujian I/O HMI dan PLC 

dalam kondisi Lampu Putus 

TABEL 6.3PENGUJIAN I/O HMI DAN 

PLC KETIKA LAMPU PUTUS 

Out

put 

Indika

si 

Outpu

t 

Inpu

t 

Ind

ika

si  

Inp

ut 

Indi

kasi  

Lam

pu 

Alarm 

(%Q0.

2.5.0) 

%Q

0.2.

0.0 

ON 
%I0.

1.1.0 

OF

F 

Flas

hing 
ON 

%Q

0.2.

1.0 

ON 
%I0.

1.2.0 

OF

F 

Flas

hing 
ON 

%Q

0.2.

2.0 

ON 
%I0.

1.3.0 

OF

F 

Flas

hing 
ON 

%Q

0.2.

3.0 

ON 
%I0.

1.4.0 

OF

F 

Flas

hing 
ON 

%Q

0.2.

4.0 

ON 
%I0.

1.5.0 

OF

F 

Flas

hing 
ON 

Tabel 6.3 merupakan kondisi kerja alat ketika 

mendeteksi lampu/fuse putus. Output dari 

PLC akan tetap memerintahkan On relay, 

namun karena PCB mendeteksi rangkaian 

terbuka, atau dengan kata lain fuse/lampu 

putus maka PCB tidak mengirimkan signal 

ke input PLC, dan PLC mengirimkan signal 

di indikasi pada HMI berupa Flashing. Pada 

kondisi ini, PLC juga mengaktifkan Output 

Alarm.Bisa kita lihat untuk kolom pertama 

berupa keluaran dari PLC.Kemudian, kolom 

kedua indikasi dari keluaran tersebut. Kolom 

ketiga merupakan masukan dari feedbackpcb. 

Lalu, untuk kolom selanjutnya menerangkan 

kondisi dari masukan pada kolom 

sebelumnya.Untuk kolom kelima merupakan 

keterangan dari indikasi lampu yang ada 

pada HMI.Dan yang terakhir menunjukkan 

kondisi keluaran alarm. 

6.4 HasilPengujian Elektronik PCB 

Tabel 6.3Pengujian Elektronik PCB dengan 

lampu 60W 

PC

B 

No. 

Input 

Tegan

gan 

Ar

us 

Outpu

t 

Tegan

gan 

Indi

kasi 

PCB 

Maxi

mum 

Temp. 

1 19.8 

vdc 

3.1 

A 

18.3 

vdc 

ON 44.3
o

C 

2 19.8 

vdc 

3.1 

A  

18.3 

vdc 

ON 43.0
o

C 

3 19.8 

vdc 

3.0 

A 

18.3 

vdc 

ON 44.5
o

C 

4 19.8 

vdc 

3.2 

A 

18.3 

vdc 

ON 42.1
o

C 

5 19.8 

vdc 

3.1 

A 

18.3 

vdc 

ON 41.8
o

C 
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TABEL 6.4PENGUJIAN ELEKTRONIK 

PCB DENGAN LAMPU 40W 

PC

B 

No. 

Input 

Tegan

gan 

Ar

us 

Outpu

t 

Tegan

gan 

Indi

kasi 

PCB 

Maxi

mum 

Temp. 

1 19.8 

vdc 

2.4 

A 

18.9 

vdc 

ON 40.1
o

C 

2 19.8 

vdc 

2.3 

A  

18.9 

vdc 

ON 42.3
o

C 

3 19.8 

vdc 

2.4 

A 

18.9 

vdc 

ON 41.7
o

C 

4 19.8 

vdc 

2.4 

A 

18.9 

vdc 

ON 41.2
o

C 

5 19.8 

vdc 

2.4 

A 

18.9 

vdc 

ON 40.4
o

C 

dari tabel 6.3 dan tabel 6.4, merupakan data 

yang di ambil setelah alat di nyalakan selama 

24 jam.pada kolom pertama 

mengidentifikasikan nomor dari pcb yang 

diujikan. pada kolom kedua ini merupakan 

input tegangan atau sumber tegangan dari 

alat ini, yaitu berupa power supply. 

selanjutnya pada kolom arus didapat dengan 

cara dilakukan pengukuran output lampu 

pada kondisi lampu menyala. kemudian pada 

kolom output tegangan diambil di terminal 

keluaran ke lampu dengan tujuan mengetahui 

drop tegangan pada rangkaian. kolom 

berikutnya adalah penunjukan indikasi dari 

pcb.dan kolom terakhir menunjukkan 

temperature paling maksimal yang ada pada 

pcb.untuk temperature terpanas berada pada 

titik resistor 10w, yang menghubungkan 

langsung ke lampu. 

dari data yang diperoleh diatas, dengan 

harapan mengetahui kehandalan rangkain 

pcb yang dibuat.dapat dilihat walau di 

berikan sumber tegangan yang tidak pada 

nominal atau bisa dibilang di bawah rata-rata 

yaitu pada tegangan 19v, rangkaian masih 

tetap bisa bekerja baik dengan perbandingan 

arus yang otomatis lebih tinggi karena 

tegangannya rendah.selain itu, dari segi 

ketahanan komponen dapat di katakan baik 

karena dengan suhu rata-rata 40
0
c, rangkaian 

masih normal dan tidak bermasalah. 

6.5 Hasil Perbandingan Alat yang 

dibuat dengan alat yang 

konvensional 

TABEL 6.5PERBANDINGAN ALAT 

YANG DIBUAT DENGAN ALAT YANG 

KONVENSIONAL. 

 

no. 

alat yang telah 

dibuat 

alat yang 

konvensional 

1. 

monitoring dan 

kontrol lebih 

mudah  

monitoring dan 

kontrol masih 

sulit  

2. 

memiliki 

tampilan yang 

bagus 

memiliki 

tampilan kurang 

bagus 

3. 
hemat tempat 

dalam 

boros tempat 

dalam 
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pemasangan pemasangan 

4. 

dengan hmi 

cukup satu kabel 

tarikan antara 

panel kontrol dan 

mimik 

tarikan kabel 

yang digunakan 

banyak antara 

panel kontrol dan 

mimic 

5. 

sudah dapat 

dipakai untuk 

semua jenis daya 

lampu pijar 

tidak dapat 

digunakan untuk 

semua jenis daya 

lampu pijar 

6. 

mudah dalam 

perbaikan karena 

komponen 

menggunakan 

elektronik dapat 

diganti tiap 

komponennya 

perbaikan sulit 

karena jika ada 

kerusakan pada 

current relay, 

maka harus 

diganti dan tidak 

dapat diperbaiki 

 

8. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Alat ini dapat memudahkan dalam 

mengontrol dan memonitoring lampu 

navigasi pada kapal. 

2. Alat ini memiliki dimensi yang 

minimalise, oleh karena itu dapat 

menghemat area kontrol. 

3. Alat ini telah teruji dengan beberapa jenis 

lampu dan berfungsi dengan baik 

sehingga dapat menggantikan fungsi dari 

current relay. 
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Abstrak - Pada sistem kendali dengan menggunakan fuzzy banyak digunakan karena sistem 

kendali fuzzy termasuk sistem kendali yang sederhana, seperti pada penelitian saat ini tentang 

sistem kendali kecepatan motor AC 3 fase berbasis logika fuzzy menggunakan PLC. Sistem 

yang dikendalikan adalah kecepatan motor AC 3 fase berbasis logika fuzzy. Dengan 

menggunakan inverter, pengaturan kecepatan motor akan lebih mudah dan cara ini sudah 

banyak dikembangkan di beberapa literatur. Pada proyek tugas akhir ini akan dicoba 

merealisasikan program logika fuzzy di PLC. Dari hasil pengujian sistem kendali kecepatan 

motor pada saat starting rata-rata adalah 17 detik, sedangkan dengan beban pengereman rata-

rata adalah 49 detik. Semakin besar nilai set point yang diberikan maka semakin cepat waktu 

yang dibutuhkan motor untuk mencapai nilai set pointdan penggunaan pengereman yang 

terlalu besardapat membuat motor tidak mampu berakselerasi  menyesuaikan nilai set point. 

Kata kunci: Motor AC 3 fase, PLC, logika fuzzy, inveter. 

 

 

Abstract - In the control system many are using fuzzy logic, this system used because the 

system is a simple, in this research about speed control system 3-phase AC motor based on 

fuzzy logic using a PLC. The system is controlled 3-phase AC motor speed based on fuzzy 

logic. By using the inverter, the setting for motor speed will be easier and this sistem also 

have been developed in some literature. In this final project will try to realize the fuzzy logic 

in the PLC program. From the results of testing the time of starting average is 17 seconds, 

and with braking load average is 49 seconds. The larger the set point value given the faster 

the time it takes the motor to reach the set point value and if the brake value is high it can 

make the motor not able to accelerate to the set point value. 

Keywords: 3-phase AC motors, PLC, fuzzy logic, inverter. 
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1. Pendahuluan 

Banyak terdapat kendali kecepatan motor AC 3 fase, penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya terdapat sistem pengontrolan motor AC 3 fase dengan kendali PID 

menggunakan mikrokontroller ATmega 128 [1], diperoleh bahwa pengaturan frekuensi 

pada inverter dilakukan dengan mengatur perubahan frekuensi pada sinyal PWM 3 fase 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state adalah 1000 detik. Pada 

penelitian sebelumnya juga terdapat sistem pengontrolan motor induksi 3 fase dengan 

menggunakan PI-Fuzzy berbasis PCI [2], diperoleh bahwa dengan menggunakan metode 

DTC (Direct Torque Control) pengontrolan torsi pada motor akan lebih mudah dan waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai steady state sebesar 1.195 detik. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk mengontrolan 

motor AC 3 fase yang lebih baik lagi, untuk hal ini metode logika fuzzy dapat menjadi 

alternatif lain dengan menggunakan aplikasi PLC. Dari latar belakang ini muncul suatu 

permasalahan bagaimana merancang kendali fuzzy untuk mengatur kecepatan motor AC. 

2.  Kendali Kecepatan Motor 3 Fase 

Motor listrik dapat berputar apabila terdapat arus listrik yang masuk ke stator sehingga 

menghasilkan medan magnet yang bergerak dengan kecepatan sinkron disekitar rotor dan 

arus rotor menghasilkan medan magnet kedua. Perbedaan medan magnet antara rotor dan 

stator membuat rotor berputar. Motor tidak bekerja pada kecepatan sinkron namun pada 

kecepatan dasar yang lebih rendah, terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut 

disebabkan karena adanya slip/geseran yang meningkat sesuai dengan meningkatnya 

beban [3]. Untuk kecepatan motor 3 fase dapat diatur dengan menggunakan persamaan 

rumus kecepatan motor : 

               
 

 
  (2.1) 

Sedangkan hubungan antara torsi dengan kecepatan putaran dapat dilihat pada gambar 

2.1 dimana kecepatan sinkron adalah 0 (nul). Sesuai dengan persamaan rumus torsi 

terhadap kecepatan [4] : 

    
    

    
   (2.2) 

Sesuai dengan persamaan rumus torsi terhadap kecepatan seperti gambar 1. 

3. Logika fuzzy 

Pada logika fuzzy memiliki derajat keanggotan dalam rentang 0 sampai 1. Tujuannya 

adalah untuk menggantikan kebenaran logika kendali biner dengan tingkat kebenaran. 

Secara umum logika fuzzy dapat dilihat pada gambar 2 struktur dasar pengendalian fuzzy. 

Dalam pembuatan membership input dapat menggunakan persamaan rumus linier naik: 
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 [ ]  {

                    
   

   
            

                    

 (3.1) 

Persamaan rumus untuk linier turun : 

 [ ]   {
   

   
           

                        
 

(3.2) 

Dalam membership input terdiri dari membership error dengan persamaan rumus : 

                             (3.3) 

Sedangkan membership delta error digunakan persamaan rumus : 

                     
                  

(3.4) 

Metode yang digunakan pada logika fuzzy adalah metode mamdani dengan metode Max-

Min akan mengambil nilai minimum antara elemen pada himpunan µdf dengan himpunan 

µkf, himpunan µdf adalah membership yang pertama dan himpunan µkf adalah 

membership kedua dengan persamaan 3.5 seperti dibawah ini [5] : 

                              (3.5) 

Dan untuk defuzifikasi menggunakan persamaan 3.6 seperti dibawah ini : 

          
         

       
 (3.6) 

3.2  Logika fuzzy terhadap gangguan pengereman 

Logika fuzzy yang digunakan untuk kendali kecepatan motor AC 3 fase menggunakan 

metode Max-Min. Metode ini lebih sederhana dan tidak terlalu banyak membutuhkan 

memori. Pada penerapan sistem kendali nilai masukan didapatkan dari nilai error dan 

delta error yang sama-sama memiliki 7 membership function input yaitu NB, NM, NS, 

Normal, PS, PM, PB. Sedangkan membership function singleton output yaitu NB, NM, 

NS, Normal, PS, PM, PB [6].  

Membership input dan membership output dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.  

Dan rule yang digunakan untuk pemprosesan nilai error dan delta error dapat dilihat pada 

tabel fuzzy rule.  

 

Keterangan untuk membership input dan output :  

PB  = Positive Big 

PM = Positive Medium 

PS  = Positive Small 

Normal = Zero 

NS  = Negative Small 
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NM = Negative Medium 

NB  = Negative Big 

 

Sistem perangkat keras dan perangkat lunak dari kendali kecepatan motor AC 3 fase dapat 

dilihat pada gambar 5 dan 6.  

4. Aplikasi pada PLC 

Untuk aplikasi pada PLC SIEMENS S7-1200 dibutuhkan perangkat masukan seperti 

Potensimeter dan tacho generator, sedangkan  perangkan keluaran berupa inverter. 

Penguturan kecepatan motor akan dilakukan dengan mengatur frekuensi. Desain 

rancangan PLC dapat dilihat pada gambar 7. 
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0

5

10

15

20

25

Torque (Nm)

Rotor Speed (RPM)

30% rated speed
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beban penuh

Torsi Max

Gambar 1.  Pengaruh torsi terhadap 

kecepatan. 
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Fuzifikasi

Masukan Fuzzy
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Defuzifikasi
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Gambar 2.  Struktur dasar pengendalian fuzzy 
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Gambar 3.  Membership masukan 

error 

 

 
NB NM NS Normal PS

0

PM PB
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1.1.1.1.1.1.1 Tabel Fuzzy Rule 
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Gambar 5.  Sistem blok perangkat keras 

 

Set Point Fuzzy logic Inverter Motor 3 Fase

Tacho generator

dv/dt

Error

Delta Error

 Gambar 6.  Sistem blok perangkat lunak 
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Gambar 7.  Rancangan PLC 

Dan untuk flowchard logika fuzzy pada program PLC dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Start

Set Point (Potensio Meter)

Nilai Aktual (Tacho Generator)

Error

dv/dt

Delta Error

COA (Center Of Area)

Nilai Analog Output

End
 

Gambar 8.  Flowchard logika fuzzy pada PLC 

5. Hasil Dan Analisa 

5.1. Starting 

Pada starting dan pengujian sistem dengan pengereman dapat dilihat pada gambar 8 dan 9. 
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Gambar 8.  Grafik starting 

 

Gambar 9.  Grafik pengujian menggunakan pengereman 

6. Kesimpulan dan Saran 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan grafik sistem starting dan dengan menggunakan pengereman dapat 

dibuktikan bahwa sistem kendali yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan tugas akhir II 

ini yaitu mengendalikan kecepatan motor AC 3 fase dengan metode logika fuzzy 

menggunakan PLC.  

Kesimpulanya yang didapat adalah : 

1. Sistem kendali dengan metode logika fuzzy untuk mengontrol kecepatan motor 3 fase 

dengan menggunakan PLC dapat diterapkan.  

2. Kecepatan dari motor AC 3 fase sesuai dengan nilai set point yang diberikan, baik 

pada saat pengereman maupun pada saat pengereman dilepas. 

3. Lama rata-rata waktu yang dibutuhkan motor pada saat starting untuk mencapai nilai 

set point adalah 17detik dan rata-rata waktu dengan menggunakan pengereman adalah 

49 detik.  

4. Semakin besar nilai set point yang diberikan maka semakin cepat waktu yang 

dibutuhkan motor untuk mencapai nilai set point.  

5. Dari 10 data yang di ujikan nilai set point 510 RPM adalah yang paling cepat 

mencapai steady state.  

Penggunaan pengereman yang terlalu besar dapat membuat motor tidak mampu 

berakselerasi  menyesuaikan nilai set point. 

6.2.Saran 

Dalam  tugas akhir  ini  tidak  terlepas  dari  adanya kekurangan  dan kelemahan yang  

membutuhkan  saran-saran  untuk mendukung kesempurnaannya. Adapun saran yang 

dapat penulis berikan adalah perbaikan rule fuzzy agar pencapaian kesetabilan kecepatan 

motor lebih cepat. 
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Abstrak – Sepeda merupakan salah satu transportasi yang sederhana. Di Toko sepeda, sepeda 

dijual dengan berbagai macam merk dan jenis. Salah satu dari jenis tersebut terletak pada 

sistem transmisinya. Ada yang menggunakan transmisi gigi dan ada pula yang tidak 

menggunakannya. Pada jenis sepeda yang menggunakan transmisi, perpindahan dilakukan 

secara manual dengan menggunakan tuas yang umumnya terletak pada stang sepeda. Pada 

saat berkendara, perpindahan transmisi tersebut dilakukan ketika pengendaramengalami 

perubahan kondisi seperti kecepatan saat berkendara, kondisi jalan yang mendaki atau 

menurun, dan ada pula faktor kenyamanan yang menjadi penyebabnya. Hal ini tentunya 

mailto:sumantri@polibatam.ac.id,(2)yoddy.andesman@gmail.com
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membuatpengendara selalu memindahkan transmisi gigi sepeda disetiap perubahan kondisi 

tersebut. Untuk membuat hal ini menjadi praktis, pemindahan transmisi gigi pada sepeda 

dapat digantikan dengan sebuah sistem kontrol yang bekerja secara otomatis. Sistem kontrol 

yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem kontrol fuzzy logic, yang bekerja dengan 

memanfaatkan input sensor kecepatan dan sensor kemiringan. Adapun Output dari sistem 

kontrol fuzzy logic ini adalah perpindahan transmisi gigi yang berpindah secara otomatis,  

yang digerakkan oleh aktuator dengan menggunakan motor servo. Hasil dari pengujian sistem 

kontrol ini menunjukkan bahwa transmisi gigi pada sepeda dapat berpindah secara otomatis 

dengan baik berdasarkan rule yang telah dirancang pada sistem kontrol fuzzy logic. 

 

Kata kunci : sistem kontrol, otomatis, kecepatan, kemiringan,  fuzzy logic. 

 

Abstract  – Bicycle is one of simple transportation. In the bike store, the bike sold with a 

variety of brand and type. One of the type is transmission system. Some bicycle use the 

transmission gear and the other doesn’t use it. On the type of bike that use a transmission, the 

transfer gear changes manually by a lever which is generally location on a bicycle handle. At 

the time of driving, the transmission shift performed when the rider is experiencing alteration 

condition  such as speed, road condition that climb or descend, and cause of convenience 

factor. This factor of course make the rider always move the transmission gear every 

alteration these condition. To make this simple, displacement gear transmission on the bike 

can be replace with a control system that works automatically.The control system that used in 

this study is a fuzzy logic control system, which works by utilize input speed sensor and tilt 

sensor. The output of fuzzy logic control system is the transmission gear shift automatically, 

which is driven by the actuator with servo motor. Results of the control system test show that 

transmission gear on a bicycle can switch automatically based on the rule that has been 

designed on fuzzy logic control system. 

Keywords: control system, automatic, speed, tilt, fuzzy logic. 

 

 

1.PENDAHULUAN 

 

Beberapa penelitian  tentang sistem kontrol 

fuzzy logic pada sepeda pernah dilakukan. 

Adapun penelitian yang pernah dilakukan 

tersebut yaitu  metode untuk mengoptimalkan 

rasio gigi dari yang terkecil ke yang terbesar. 

Dengan demikian, pengendara bisa membuat 

penggunaan sistem derailleur secara penuh 

untuk mendapatkan perubahan yang halus 

pada rasio gigi dengan menggunakan sistem 

derailleur depan dan belakang bersama-sama. 

Pada sistem tersebut, digunakan input fuzzy 

logic berupa kecepatan sepeda (Km/h), 

kecepatan mengayuh (RPM), dan torsi 

mengayuh (N-m) [1]. Penelitian berikutnya 

yaitu strategi perpindahan gigi untuk 

mendapatkan irama yang optimal. Pada 

penelitian tersebut diambil rentang mengayuh 

irama optimal antara 60 sampai 90rpm.  

 

 

 

Rentang ini akan menjadi kriteria pada 

strategi perpindahan gigi. Input fuzzy logic 

yang digunakan pada sistem tersebut adalah 

kecepatan sepeda (Km/h) dan kecepatan 

mengayuh (RPM) [2]. Pada penelitian ini, 

sistem control fuzzy logic menggunakaninput 

berupa kecepatan sepeda dengan 

menggunakan sensor kecepatan (RPM), dan 

sudut kemiringan dengan menggunakan 

sensor accelerometer. Kedua input  

kemudiandiproses dengan menggunakan 

metode fuzzy logic. Fungsi keanggotaan 
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kecepatan dan sudut kemiringan akan 

didefinisikan, sehingga Center of Area 

(COA) diformulasi untuk mendapatkan 

perpindahan transmisi yang diinginkan. 

 

 

1.1.Perumusan masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara agar perpindahan 

transmisi gigi pada sepeda berpindah 

secara otomatis terhadap kondisi 

kecepatan dan sudut kemiringan. 

1.2.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengaplikasikan metode fuzzy logic 

dalam melakukan pemindahan transmisi 

gigi secara otomatis.  

2. Menggunakan sensor kecepatan (RPM) 

dan sensor kemiringan  sebagai inputpada 

sistem fuzzy logic.  

 

2. LANDASAN TEORI 

 

Permasalahan sistem transmisi sepeda 

otomatis yang memanfaatkan input sensor 

kecepatan dan sensor kemiringan tidak lepas 

dari konsep fuzzy logic. Berikut ini akan 

dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan 

dengan fuzzy logic. 

 

2.1.Fuzzy Logic Controller (FLC) 

Fuzzy Logic Controller(FLC) adalah 

pengendali yang mengendalikan sebuah 

sistem atau proses dengan menggunakan 

logika fuzzy sebagai cara pengambilan 

keputusan. Arsitektur sederhana FLC secara 

garis besar mempunyai empat komponen 

utama penyusun FLC yaitu: 

 

2.1.1. Modul fuzzifikasi (fuzzification) 

Yaitu suatu proses untuk mengubah suatu 

masukan dari bentuk tegas (crisp) menjadi 

fuzzy (variabel linguistik). Biasanya disajikan 

dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy 

dengan suatu fungsi kenggotaannya masing-

masing. seperti pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Fungsi keanggotaan kecepatan 

 

Dimana µ[x] adalah nilai keanggotaan 

himpunan fuzzy pada rentang 0 sampai 1. 

Nilai fungsi keanggotaan dapat dicari 

dengan menggunakan beberapa persamaan 

berikut ini : 

 

 
Gambar 2. Representasi linier naik 

µ[x] = {

    
   

   
    

       

      
                  

      
(2.1) 

 
Gambar 3. Representasi linier turun 

 

µ[x] = {

   

   
     

       

               

           
(2.2) 
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Gambar 4. Representasi kurva trapezium 

 

µ[x] = 

{
 
 

 
 

  
   

   
 

  
   

   
 

                    
                
                
                 

(2.3) 

 

2.1.2. Basis kaidah (rule base) 

Basis kaidah (rule base) adalah daftar aturan 

atau peraturan dasar yang merupakan jenis 

spesifik dari basis pengetahuan. 

 

2.1.3.Modul pengambil keputusan 

(inference engine/decision making 

logic) 

Modul pengambil keputusan adalah sebuah 

mesin inferensi yang menyimpulkan 

informasi atau mengambil tindakan 

berdasarkan interaksi antara hasil fuzzifikasi 

dan peraturan dasar. Penelitian ini 

menggunakankomposisiminsebagai 

metodeinferensi. Komposisimin dapat dicari 

dengan persamaan:   

µA∩B= min {µA , µB}  (2.4) 

[3] 

 

Dimana: 

µA∩B →Irisan dari nilai keanggotaan A dan 

B 

min {µA , µB}→ nilai minimum dari tiap 

pasang elemen pada nilai keanggotaan A dan 

B 

 

2.1.4.Modul defuzzifikasi 

Pada proses akhir, metode Centre of Area 

(COA) digunakan sebagai strategi 

defuzzifikasi dengan menggunakan 

persamaan:       

 

   
         

      
(2.5) 

 

Dimana: 

z→Center of Area(COA) 

Zj→nilai dari rule fuzzy berdasarkan fungsi 

keanggotaan COA 

µ(Zj) →nilai dari Inference Engine 

 

Di bawah ini adalah contoh perhitungan FLC 

yang dilakukan secara manual. 

Diketahui :   sudut          = 7ᵒ 

                     kecepatan  = 55rpm 

Ditanya    :  a) fuzzification 

                    b) inference engine 

                    c) defuzzification 

Jawab       : a) fuzzification 

sudut = 7ᵒ                             

 
 

kecepatan =55rpm 

 
Datar 

 
= b-x / b-a 

= 10-7 / 10-5 = 0,6 

Tanjakan sedang 

 
= x-a / b-a 

 = 7-5 / 10-5 = 0,4 

Pelan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_base&prev=/search%3Fq%3DRule%2Bbase%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiQgieP1xfifewHyeHlxZikKA66Xg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inference_engine&prev=/search%3Fq%3DRule%2Bbase%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjkRbXRPquHQrn_TUCrDw4fGp15mA
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= b-x / b-a 

= 60-55 / 60-50 = 0,5 

Sedang 

 

= x-a / b-a 

= 55-50 / 60-50  = 0,5 

                    b) inference engine 

µA∩B= min {µA , µB} 

 

min (datar , pelan) 

          = 0,5    →     gigi 1 (17) 

 

 min (datar , sedang) 

 = 0,5    →     gigi 3 (51) 

 

min (tanjakan sedang , pelan)  

= 0,4    →     gigi 1 (17) 

 

min (tanjakan sedang , sedang)  

= 0,4     →     gigi 2 (34) 

                    c) fuzzification 

   
         

      
 

 

  
                                       

                       
 

 

   
                             

     
 

   
    

   
       

 

 

z  → gigi 2. 

3. PERANCANGAN SISTEM 

 

Perancangan sistem pada transmisi otomatis 

ini terdiri atas dua bagian yaitu perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Perancangan perangkat keras 

terbagi atas perancangan mekanik untuk 

sensor kecepatan, blackbox, perancangan 

aktuator menggunakan motor servo, dan 

perancangan rangkaian elektrikal. Sedangkan 

perancangan perangkat lunak yaitu 

perancangan program mikrokontroller. Pada 

penelitian ini  dirancang posisi komponen 

seperti pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Diagram blok perangkat keras 
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3.1.Rancangan Perangkat Keras 

Perangkat keras pada sistem transmisi sepeda 

otomatis ini dapat dilihat pada gambar  6,7,  

dan 8. 

 

 

Gambar 6. Desain kedudukan dan posisi 

komponen 

 

 

Gambar 7. Tempat kedudukan motor servo 

 

 

Gambar 8. Rancangan mekanik sensor 

kecepatan 

Untuk proses transmisi sepeda otomatis 

digambarkan pada diagram blok sistem 

seperti pada gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Diagram Blok Sistem 

 

Sebuahdiagramblok sistemdiperlihatkan 

padaGambar 9. Dua sensor yaitu kecepatan 

dan kemiringan (accelerometer) dipasang 

pada sepeda untuk memperoleh informasi 

data berupa angka (variabel). 

FLCberperanuntukmengelola 

danmenghitungdata ini. Output dari FLC 

menghasilkan nilai variabel antara 0 – 100 

yang disebut Centre Of Area(COA), sehingga 

Centre Of Area diinisialisasikan menjadi 

sebuah keputusan dalam perpindahan 

transmisi gigi. Fungsi keanggotaan FLC 

adalah sebagai berikut : 
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 Input fungsi keanggotaan sudut 

kemiringan 

 

Gambar 10. Input fungsi keanggotaan sudut 

kemiringan. 

 Input fungsi keanggotaan kecepatan 

 

Gambar 11. Input fungsi keanggotaan 

kecepatan 

 

 Output fungsi keanggotaan Centre Of 

Area (COA) 

 

 
Gambar 12.  fungsi keanggotaan Centre Of 

Area (COA) 

 

Sedangkan rule yang digunakan dapat dilihat 

pada tabel 1.  

Tabel 1. Fuzzy Rule 

 

Keterangan:   

1 → posisi gigi 1 pada transmisi 

2 → posisi gigi 2 pada transmisi 

3 → posisi gigi 3 pada transmisi 

4 → posisi gigi 4 pada transmisi 

5 → posisi gigi 5 pada transmisi 

6 → posisi gigi 6 pada transmisi 

Untuk perancangan rangkaian elektrikal pada 

sistem transmisi otomatis dirangkai seperti 

pada gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Rangkaian elektrikal sistem 

transmisi otomatis 

 

3.2.Rancangan perangkat lunak 

Perancangan perangkat lunak pada program 

mirokontroller dapat dilihat pada gambar 14. 

Flowchart program mikrokontroller  

 

 

Gambar 14. Flowchart program 

mikrokontroller 
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3.3.Instrumen Penelitian 

Pengujian sistem transmisi otomatis pada gigi 

sepeda dilakukan pada kondisi statis (tidak 

dikendarai) dengan menggunakan penyangga 

sepeda dan baut kalibrasi sensor yang dapat 

diatur sudut kemiringannya.  

 

 

Gambar 15. Pengujian dengan kondisi statis 

3.4.Prosedur Pengambilan Data 

Pengambilan data percobaan dilakukan dalam 

beberapa tahap pengujian yaitu : 

1. Pengujian sensor kecepatan (RPM).  

Pengujian sensor kecepatan (RPM) 

dilakukan dengan cara menghubungkan 

alat ukur Tachometer pada poros roda 

sepeda yang berputar. Kemudian 

memperhatikan apakah terjadi 

perbandingan data yang signifikan.  

2. Pengujian sensor kemiringan. 

Pengujian sensor kemiringan dilakukan 

dengan memperhatikan apakah sudut 

yang diuji pada sensor kemiringan sesuai 

dengan alat ukur (busur).  

3. Pengujian tingkat keberhasilan alat. 

Pengujian tingkat keberhasilan alat 

dilakukan dengan memperhatikan 

apakah output FLC yang telah 

diinisialisasi sesuai dengan posisi gigi 

yang digerakkan oleh aktuator motor 

servo. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari beberapa pengujian, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

4.1.Pengujian Sensor Kecepatan (RPM) 

 

Gambar 16. Pengujian sensor kecepatan 

(RPM)  

Data pengujian sensor kecepatan (RPM) 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2.  Data pengujian sensor kecepatan 

(RPM) 

 

Pengujian sensor kecepatan dilakukan dengan 

cara membandingakan output sensor 

kecepatan dan output tachometer, pada saat 

roda belakang sepeda diputar dengan 

kecepatan yang berbeda. Dari perhitungan 

rata-rata nilai error didapatkan sebesar 

1,49%. 
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Gambar 17.  Grafik pengujian sensor 

kecepatan (RPM) 

 

4.2.Pengujian Sensor Kemiringan 

Pengujian sensor kemiringan dilakukan 

dengan membandingkan nilai sudut pada 

sensor terhadap alat ukur sudut (busur). Data 

pengujian sensor kemiringan dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Data pengujian sensor 

kemiringan 

 

 
 

4.3.Pengujian Tingkat Keberhasilan Alat 

Pengujian perpindahan transmisi otomatis 

sepeda dilakukan sepuluh kali pengujian. 

Untuk memudahkan pengambilan data, 

pengujian dilakukan pada kondisi statis 

dengan sepeda dipasang penyangga (standar), 

dan input sensor kemiringan dinonaktifkan 

kemudian diberi inputsecara manual.Pada 

saat sistem kontrol ini diaktifkan, maka FLC 

akan mulai berproses. Jika output FLCyang 

telah diinisialisasi sesuai dengan posisi 

gigiyang digerakkan oleh aktuator motor 

servo pada saat yang sama, maka pada 

pengujian diberi tanda „V‟. jika tidak sesuai 

maka diberi tanda „X‟. Tabel yang berwarna 

biru merupakan pengujian perpindahan 

transmisi gigi dari posisi atas ke bawah (gigi 

ukuran besar ke ukuran kecil). Urutan 

transmisi gigi mulai dari yang terbesar ke 

yang terkecil yaitu 1-2-3-4-5-6. Sedangkan 

tabel yang berwarna oren merupakan 

pengujian perpindahan transmisi gigi dari 

posisi bawah ke atas (gigi ukuran kecil ke 

ukuran besar). Urutan transmisi gigi mulai 

dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu 6-5-

4-3-2-1. Data pengujian perpindahan 

transmisi otomatis sepeda berdasarkan rule 

fuzzy dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Data pengujian perpindahan 

transmisiotomatis sepeda 

 

Hasil pengujian berdasarkan rule fuzzy 

menunjukkan bahwa output FLC yang telah 

diinisialisasi (gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6), sesuai 

dengan posisi gigi yang digerakkan oleh 
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aktuator motor servo. Jadi jika diambil 

persentasi keberhasilan berdasarkan data 

pengujian perpindahan transmisi otomatis 

sepeda, maka tingkat keberhasilan sistem ini 

sebesar 100%. Berdasarkan persentase 

keberhasilan membuktikan bahwa sistem 

telah berfungsi dengan baik. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Metode fuzzy logic dapat diterapkan untuk  

melakukan pemindahan transmisi gigi 

sepeda  

secara otomatis.  

2. Hasil dari pengujian sistem kontrol ini 

menunjukkan bahwa output FLC yang 

telah diinisialisasi, sesuai dengan posisi 

gigi yang digerakkan oleh aktuator motor 

servo. 

3. Perpindahan transmisi gigi pada sepeda 

dapat  

berpindah secara otomatis terhadap 

kondisi 

kecepatan dan sudut kemiringan 

berdasarkan rule yang telah dirancang 

pada sistem kontrol fuzzy logic. 
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Abstrak – Memonitoring pemakaian listrik rumah agar dapat terpantau secara mudah. Penelitian ini 

memberikan solusi praktis dengan memanfaatkan teknologi monitoring secara langsung. Sistem ini 

telah dirancang dan dikembangkan berbasis mikrokontroller ARDUINO yang terhubung dengan 

sensor arus dan sensor tegangan dan computer /PC sebagai interface.  

Proses kerja dari monitoring akuisisi data pemakaian daya dengan membaca daya penggunaan pada 

beban yang sudah dipasang sensor, data keluaran sensor diproses oleh mikrokontroller dan 

ditampilkan pada PC dengan tampilan interface menggunakan Visual C#. Saat sumber tidak terhubung 

dengan panel dan kembali dihubungkan interface tetap menyimpan data terakhir. Pengguna juga dapat 

melihat tarif pemakaian listrik yang digunakan dan telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah 

kota batam beserta abonemennya. Hasil pengujian dari sistem monitoring menghasilkan arus error 

sebesar 0,46. 

 

Kata kunci : Monitoring, mikrokontroller, sensor arus, sensor tegangan, computer /PC, interface. 

 

Abstract – Monitor home electricity consumption to be monitored easily. This study provides a 

practical solution by utilizing a monitoring technology directly. This system has been designed and 

developed based ARDUINO microcontroller connected to the current sensor and a voltage sensor and 

a computer / PC interfaces. 

The working process of monitoring power consumption data acquisition by reading the power usage 

of the load that has been mounted sensor, the sensor output data are processed by a microcontroller 

and displayed on a PC with display interfaces using Visual C #. When the source is not connected to 

the back panel and keep the interface connected to the latest data. Users can also view consumption 

rates of electricity used and have been adjusted by government regulations as well aboneme. Batam 

city the test results of the monitoring system generates an error current of 0.46. 

 

Keywords: Monitoring, microcontroller, sensor current, sensor voltage, computer /PC, interface. 
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1. Pendahuluan 

Penghematan energi listrik merupakan hal 

yang sangat diperlukan. Dampak dari kota 

besar salah satunya adalah kebutuhan listrik 

yang kian meningkat akibat pertumbuhan 

penduduk yang pesat. Penghematan energi 

dapat tercapai dengan penggunaan energi 

secara efisiensi  yang berperan penting pada 

sebuah rumah. Hal yang menyebabkan 

pemborosan penggunaan energi listrik 

mengakibatkan pembayaran listrik yang 

meningkat. Untuk itu diperlukan adanya 

solusi alternatif peralatan elektronik yang 

dapat diakuisisi penggunaan energi. 

Dari beberapa penelitian yang telah 

dirancang berbasis mikrokontroler 

ATMEGA16. Sedangkan sensor arusnya 

menggunakan sensor arus berbasis efek 

Hall ACS712. Sistem tersebut dilengkapi 

dengan keypad untuk memasukan set point 

daya listrik dan LCD menampilkan arus 

yang terukur. Kelemahan dari metode 

tersebut adalah sensor arus yang digunakan 

tidak dapat bekerja jika arus yang terpakai 

dibawah 1 Ampere.[1]  

Penghematan energy listrik telah diterapkan 

dengan perkembangan teknologi rumah 

pintar. Yang dimana rumah pintar 

diciptakan untuk penghematan penggunaan 

energy listrik rumah  tinggal yang dapat 

diatur hingga energy listrik yang digunakan 

lebih efisiensi. Untuk mengatasi 

permasalahan yang muncul pada penelitian 

sebelumnya yang belum sempat teratasi, 

maka dikembangkan pada sistem akuisisi 

data pemakaian energi listrik dengan 

C#.yang di pasang pada rumah pintar. 

Dimana sistem dapat mengambil, 

mengumpulkan dan menyiapkan data yang 

akan diolah lagi untuk ditampilkan berupa 

nilai penggunaan energi listrik yang 

pergunakan sehari-hari dalam bentuk kWh. 

5. Pengukuran Daya, Arus dan 

Tegangan. 

Daya aktif ini sendiri merupakan perkalian 

dari tegangan dan arus. Energi adalah 

besarnya daya yang dipakai atau digunakan 

dikalikan dengan lamanya waktu 

pemakaian. Daya aktif dilambangkan 

dengan huruf P dan dalam satuan Watt. 

Arus adalah muatan yang bergerak dan 

terdapat dalam jalur tertentu. Dilambangkan 

dengan huruf I dalam satuannya Ampere. 

Arus dapat di ukur dalam jangkawan waktu 

tertentu. Dengan demikian arus dapat di 

artikan juga dengan perubahan muatan 

persatuan waktu tertentu. 

Tegangan adalah selisih beda potensial 

kedua elemen yang memiliki perbedaan. 

Tegangan dilambangkan dengan V 

satuannya adalah Volt. Tegangan atau beda 

potensial ini terdapat pada arus mengalir 

ataupun tidak mengalir.Rumusnya dapat di 

sebutkan sebagai berikut [2], [5], [7]: 

Dimana: 

V  = Tegangan (Volt) 

I  = Arus (Ampere) 

P = Daya (Watt) 

Cos ⱷ = Faktor Daya   

6. Tarif listrik. 

 

Tarif listrik adalah tarif yang dikenakan 

pemerintah untuk pengguna PLN. PLN 

adalah perusahaan satu-satunya secara 

resmi yang menyediakan sumber listrik 

secara langsung ke masyarakat Indonesia. 

Dalam rangka kemampuan perusahaan 

listrik negara batam (PT. PLN Batam) 

untuk melayani serta memenuhi kebutuhan 

listrik masyarakat kota batam yang 

mencakup, mutu maka dengan ini PT PLN 

Batam memberlakukan Tarif Listrik Batam 

2012 sesuai dengan Peraturan Walikota 

Batam Nomor 40 tahun 2012 Tanggal 28 

September 2012, yang berbunyi seperti 

yang di tujukan pada Tabel. Penyesuaian 

Biaya Beban dan Biaya Pemakaian. 

1.1.1.1.2       Cos ⱷ 1.1.1.1.3 (2

.1

) 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

golongan tipe yang digunakan pada rumah 

kecil adalah R-1/TR. Dengan penggunaan 

batas daya sebesar 1.300 s.d 2.200 VA 

(Volt Ampere). Biaya beban yang 

ditetapkan adalah sebesar Rp. 26.271,- 

/kVA/bulan. Dan biaya pemakaian listrik 

penguna ditentukan oleh : 

- Blok I, Jika pemakaian listrik kurang 

dari 20 kWh maka tarif yang harus 

dibayar Rp.396,-/kWh. 

- Blok II, Jika pemakaian listrik lebih dari 

20 kWh hingga kurang dari 60kWh 

maka tarif yang dikenakan sebesar 

Rp.422,-/kWh. 

- Blok III, Jika pemakaian listrik lebih 

dari 60 kWh maka tarif yang harus 

dibayar Rp.601,-/kWh. 

7. Akuisisi Data Daya 

 

Monitoring pada Sistem akuisisi data dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

berfungsi untuk mengambil, 

mengumpulkan dan menyiapkan data, 

hingga memprosesnya untuk menghasilkan 

data yang dikehendaki. Jenis serta metode 

yang dipilih pada umumnya bertujuan 

untuk menyederhanakan setiap langkah 

yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. 

Suatu sistem akuisisi data pada umumnya 

dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem 

tersebut berfungsi untuk mengambil, 

mengumpulkan dan menyimpan data dalam 

bentuk siap yang siap untuk diproses lebih 

lanjut. 

Energi Pemakaian  = Kilo Watt 

Hour (kWh) 

P = Daya (Watt) 

h  = Hour (Jam) 

Flowchart berikut menggambarkan sistem 

akuisisi data yang digunakan ketika aliran 

arus listrik aktif terdeteksi maka data 

terbaca dan diproses oleh sistem 

mikrokontroller. Dimulai dari membaca 

arus beban yang terdeteksi kemudian 

membaca tegangan pada beban dan 

diakumulasikan dengan formula pada daya 

aktif persamaan [2.1]. Dari hasil persamaan 

[2.1] tersebut dapat dilanjutkan menghitung 

tarif penggunaan beban seperti pada 

persamaan [2.2] dan energi pemakaian 

dengan persamaan [2.3]. Tarif beban 

ditentukan oleh type rumah yang diambil 

seperti pada tabel Penyesuaian Biaya Beban 

dan Biaya Pemakaian yang terdapat 

dilampiran. Perhitungan tarif beban diambil 

tipe rumah kecil yakni R-1/TR. Dengan 

penggunaan batas daya sebesar 1.300 s.d 

2.200 VA (Volt Ampere). Biaya beban yang 

ditetapkan adalah sebesar Rp. 26.271,- 

/kVA/bulan 

energi pemakaian dengan persamaan [2.3]. 

Pada penelitian ini dibuat program akusisi 

data daya dengan flowchart seperti pada 

gambar 4. 

1.1.1.1.4                 
                               
          Rp.396,-

))+          
                  
          Rp.422,-

))+

                    
          Rp.601,-)) 

1.1.1.1.5 (

2

.

3

) 

1.1.1.1.6                  
            

1.1.1.1.7 (

2

.

3

) 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
293 

 

Mulai

Daya Aktif

Persamaan [2.1]

Energi Pemakaian

Persamaan [2.2]

Tarif penggunaan 

Beban[2.3]

Tarif Beban

Membaca 

Arus

Membaca 

Tegangan

 

Gambar 6 Flowchart 

8. Hasil dan Pembahasan 

Penyajian data berikut ini berupa 

pengukuran arus yang dilakukan dengan 

multimeter. Titik pengukuran yang di ambil 

diantara beban dan Sensor Arus dengan 

satuan Ampere(A). Kemudian pengukuran 

data (Integer) adalah data yang terbaca pada 

serial monitor pada Arduino. Selanjutnya 

pengukuran tegangan output dilakukan 

dengan multimeter. Yang terukur adalah 

tegangan pada sensor Arus. Tegangan 

sumber 1 phasa yakni 220 V / 50Hz, beban 

yang digunakan berupa lampu pijar dengan 

daya 15 Watt yang terukur multimeter 

sebesar 0.1 Ampere(A) dan data (integer) 

yang terbaca bernilai 8 dan nilai tegangan 

sensor arusnya sebesar 0.65 Volt. Jika 

menggunakan beban 30 Watt maka Arus 

yang akan terukur sebesar 0.2 Ampere dan 

data yang terbaca pada serial monitor 

berupa 25 dan nilai tegangan sensor 

arusnya sebesar 1.47 Volt. Dan dengan 

kelima beban sebesar 75 Watt yang terukur 

berupa 0.5 Ampere dan data integer yang di 

baca 85 dan nilai tegangan sensor arusnya 

sebesar 4.32 Volt. 

 Seperti Pada tabel 4.1 berikut ini : 

1.1.1.1.7.1.1 Tabel 4.1 Pengukuran Arus,  

dengan Multimeter 

Tega

ngan 

Be

ban 

Arus 

(Am

pere) 

Da

ta 

(In

t) 

Tegan

gan 

Senso

r 

(Volt) 

 

Error(

Arus) 

220 

V 

15 

Wa

tt 

0.1 8 0.65 

0.468

42878 

30 

Wa

tt 

0.2 25 1.47 

0.467

35143 

45 

Wa

tt 

0.3 45 2.48 

0.466

99267 

60 

Wa

tt 

0.4 65 3.38 

0.466

81335 

75 

Wa

tt 

0.5 85 4.32 

0.466

70578 

Grafik ini didapat dari pengukuran yang 

dilakukan pada Tabel 4.1. Dari Grafik 

didapatkan persamaan regresi tipe power y 

= 0.023x
0.675

 dan R² = 0.996. Persamaan 

tersebut digunakan untuk pemograman 

pada Arduino. 

Gambar 4.1 Grafik Arus terhadap Integer 

Data. 

4.2 Data Monitoring Arus 

y = 0,0238x0,6757 
R² = 0,9961 
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Grafik ini didapat dari pengambilan data 

dalam waktu 30 menit dengan visual C#. 

Naik turunnya grafik pada gambar di 

sebabkan oleh beban yang dinyalakan. 

Misalnya grafik menunjukkan nilai 0.34 

Ampere pada detik ke 1800 Second atau 

menit ke 30. Ini membuktikan bahwa beban 

penerang yang hidup berjumlah 4 beban 

sebesar 60 Watt.  Arus pemakaian yang 

dibaca setiap detiknya digambarkan pada 

grafik pemakaian arus terhadap waktu 

seperti pada gambar 4.2 dibawah ini. 

 

1.1.1.1.7.2 Gambar 4.2 Grafik Waktu 

terhadap Arus. 

4.3 Data Monitoring Tegangan 

Grafik ini didapat dari pengambilan data 

dalam waktu 30 menit dengan visual C#. 

Dengan nilai konstan yakni 216,06 Volt 

DC. Karena telah melalui rangkaian 

penyearah. Tegangan ini menujukkan 

bahwa tegangan aktual sumber yang 

terdeteksi sebesar 216,06 Volt AC. Nilai 

tersebut dibaca setiap detiknya 

digambarkan pada grafik Tegangan Aktual 

terhadap waktu seperti pada gambar 4.3 

dibawah ini.

 

1.1.1.1.7.3 Gambar 4.3 Grafik Waktu 

terhadap Tegangan Aktual. 

4.4 Data Monitoring Daya 

Grafik ini didapat dari pengambilan data 

dalam waktu 30 menit dengan visual C#. 

Daya yang terukur berupa perkalian rumus 

daya aktif seperti pada persamaan [2.1]. 

Misalnya pada detik ke 1800 atau menit ke 

30 daya pengunaan yang terbaca sebesar 

73,39 Watt, karena arus beban pemakaian 

sebesar 0,34 Ampere dan tegangan aktual 

sebesar 216,06 Volt.  Maka didapatlah daya 

pemakaian beban terhadap waktu seperti 

pada gambar 4.4 dibawah ini. 

Gambar 4.4 Grafik Waktu terhadap Daya 

Penggunaan. 

1.1.1.1.7.4 4.5 Data Monitoring Energi 

Pemakaian 

Grafik ini didapat dari pengambilan data 

dalam waktu 30 menit dengan visual C#. 

Energi pemakaian yang terukur berupa 

perkalian rumus seperti pada persamaan 
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[2.2]. Misalnya pada detik ke 1800 atau 

menit ke 30 Energi  pemakaian yang 

terbaca sebesar 0,063604 kWh , karena arus 

beban pemakaian sebesar 0,34 Ampere, 

Tegangan aktual sebesar 216,06 Volt dan 

daya sebesar 73,39 Watt.  Maka didapatlah 

energi pemakaian beban terhadap waktu 

seperti pada gambar 4.5 dibawah ini. 

 

1.1.1.1.7.5 Gambar 4.5 Grafik Waktu 

terhadap Energi Pemakaian. 

9. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisa serta 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

4. Dapat memastikan kondisi penerangan 

itu menyala atau padam. 

5. Menghitung jumlah daya beban yang 

digunakan secara aktual. 

6. Menampilkan besarnya penggunaan 

batas daya sebesar 1.300 s.d 2.200 VA 

(Volt Ampere). Biaya beban yang 

ditetapkan adalah sebesar Rp. 26.271,- 

/kVA/bulan. Dan biaya pemakaian 

listrik penguna ditentukan berdasarkan 

Blok I, Jika pemakaian listrik kurang 

dari 20 kWh maka tarif yang harus 

dibayar Rp.396,-/kWh. Blok II, Jika 

pemakaian listrik lebih dari 20 kWh 

hingga kurang dari 60kWh maka tarif 

yang dikenakan sebesar Rp.422,-/kWh. 

Blok III, Jika pemakaian listrik lebih 

dari 60 kWh maka tarif yang harus 

dibayar Rp.601,-/kWh di komputer. 

 

10. Saran. 

Untuk penelitian sistem lebih lanjut 

kedepannya perlu ditambahkan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Sistem dapat diaplikasikan dengan 

perangkat elektronik lainnya selain 

perangkat penerangan. 

2. Sistem dapat mengukur arus yang lebih 

kecil dari beban 160 Watt. 

3. Sistem dapat dikendalikan dengan 

website. 
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Abstrak – Penggunaan  Energi  Baru  Terbarukan (EBT) merupakan  hal  yang penting  

digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi surya sebagai energi baru terbarukan 

pada saat ini telah mampu dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Daya listrik yang  

dihasilkan panel surya berubah-ubah mengikuti iradiasi matahari. Agar daya listrik yang 

dihasilkan panel surya maksimal, maka digunakan metode pelacakan titik daya maksimum 

pada panel surya. Pelacakan titik daya maksimum digunakan rangkaian Boost Converter yang 

dikontrol dengan menggunakan mikrokontroller. Algoritma pelacakan titik daya maksimum 

yang digunakan yaitu Perturb and Observe (P&O). Penggunaan boost converter sebagai 

pelacak titik daya maksimum dengan algoritma P&O menghasilkan daya maksimum dengan 

efisiensi mencapai 86.3 %, sedangkan tanpa menggunakan pelacakan titik daya maksimum 

menghasilkan daya maksimum dengan efisiensi sebesar 33.73 %. 

Kata kunci: Panel Surya, Boost Converter, Metode P&O 

 

Abstract – Using renewable energy is the important thing to use as an electricity generator. 

Nowadays solar energy as the renewable energy can be used as the resource to produce the 

electricity. The power production from solar cell is not constant or always follows the sun 

radiation. To make the maximum power from solar cell, we used the maximum power dots 

searching method of solar cell. For this maximum power dots searching used boost converter 

circuit that controlled by microcontroller. The algorithm for the maximum power dots 

searching are Perturb and Observe (P&O). Using boost converter as the maximum power 

dots searcher with P&O algorithm will produce the maximum power with the efficiency 

reached 86.3% and without using the maximum power dots searching will produce the 

efficiency of maximum power reached 33.73%. 

Keywords: solar cell, boost converter, P&O method 
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1. Pendahuluan 

 

Kebutuhan tenaga listrik akan 

meningkat sejalan dengan perkembangan 

ekonomi daerah dan pertumbuhan penduduk. 

Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini 

mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat 

tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga 

yang memadai. Besarnya pertumbuhan rata-

rata kebutuhan tenaga listrik nasional yaitu 

sebesar 9,2%[1]. 

Saat ini, penggunaan  energi  baru  

terbarukan (EBT) merupakan hal penting 

yang digunakan sebagai pembangkit listrik 

akibat dari berkurangnya cadangan bahan 

bakar fosil. Dalam sasaran Kebijakan Energi 

Nasional dijelaskan bahwa target untuk 

penggunaan energi baru terbarukan pada 

tahun 2025 sekurang-kurangnya adalah 

sebesar 17%. Energi surya merupakan salah 

satu energi baru terbarukan yang dapat 

digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk 

mengkonversi energi surya menjadi listrik 

dapat dilakukan secara langsung yaitu 

dengan menggunakan panel surya atau 

disebut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS). Panel surya berpotensi 

sebesar 4.80 kWh/m
2
/hari dalam 

menghasilkan energi listrik[2]. Tetapi di 

samping itu memiliki efisiensi yang rendah, 

dimana daya yang dihasilkan tergantung  dari 

iradiasi sinar matahari. Karena dipengaruhi 

oleh iradiasi sinar matahari maka energi yang 

dihasilkan oleh panel surya akan berubah-

ubah tergantung arah matahari[3]. 

Untuk itu dilakukan sebuah metode 

untuk meningkatkan efisiensi dari panel 

surya tersebut, yaitu dengan cara panel surya 

akan bergerak mengikuti arah matahari. 

Tentu metode ini kurang efektif karena untuk 

menggerakkan panel surya tersebut juga akan 

membutuhkan energi. Oleh karena itu 

digunakanlah teknik pelacakan titik daya 

maksimum pada panel surya, yang disebut 

dengan MPPT (Maksimum Power Point 

Tracking). Dimana panel surya tidak perlu 

bergerak mengikuti arah matahari, tetapi 

metode ini akan mencari titik dimana panel 

surya dapat menghasilkan energi 

maksimumnya. Ada beberapa metode pada 

sistem MPPT, tetapi pada tugas akhir ini 

dipilih metode Perturb and Observe sebagai 

algoritma kontrol MPPT karena komputasi 

yang mudah dan cepat[4]. Pada penelitian 

sebelumnya menggunakan metode MPPT 

P&O dengan converter CUK DAN SEPIC[4], 

sedangkan pada penelitian ini dengan 

menggunakan boost converter dan 

mukrokontroler arduino. Adapun tujuan dari 

tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah 

alat yang dapat memaksimalkan energi yang 

dihasilkan oleh panel surya. Manfaatnya  

yaitu mendapatkan energi maksimum dari 

panel surya. 

BAHAN DAN METODE 

 

2.1 Panel Surya / Solar Cell 

Panel surya adalah perangkat yang 

tersusun dari material semikonduktor yang 

dapat  mengkonversi radiasi sinar matahari 

menjadi energi listrik. Energi listrik yang 

dihasilkan dari panel surya berupa arus 

searah(DC).  

 

Persamaan dari gambar 2.1 adalah [8]: 

       ,   *
        

   
+   -  

     

   
(2.1) 

 

Dimana : 
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IO : Arus saturasi reverse (Ampere) 

n : Faktor ideal dioda (bernilai 1 untuk 

dioda  ideal) 

q : Pengisian elektron (1.602·10
-19

C)  

k : Konstanta Boltzman (1.3806.10
-23

 

J.K
-1

) 

T : Temperature sel surya (
o
K) 

 

Karakteristik penting sel surya adalah 

efek Perubahan Intensitas Cahaya Matahari. 

Apabila jumlah energi cahaya matahari yang 

diterima sel surya berkurang atau intensitas 

cahayanya melemah seperti Gambar 2.2, 

maka besar tegangan dan arus listrik yang 

dihasilkan juga akan menurun. Penurunan 

tegangan relatif lebih kecil dibandingkan 

penurunan arus listriknya. Sedangkan pada 

gambar 2.3 perubahan intensitas cahaya 

matahari berdampak lebih besar terhadap 

perubahan daya dibandingkan tegangan yang 

dihasilkan. 

 

2.2 MPPT (Maximum Power Point 

Tracking)
[5] 

MPP (maximum power point) adalah 

titik dimana panel surya bekerja secara 

maksimum. Titik optimum daya berubah 

sesuai dengan intensitas cahaya matahari 

yang diterima oleh PV, kondisi cuaca dan 

iklim, serta pengaruh pembebanan, dapat 

dilihat pada gambar 2.4. 

Operasi pada titik MPP ini akan 

memberikan efisiensi tertinggi pada 

penggunaan panel surya, oleh karena itu 

penggunaan panel surya harus disekitar titik 

ini. Letak dari titik ini tidak diketahui, tetapi 

dapat dicari, dengan perhitungan atau 

algoritma penjejak. Maka 

algoritma Maximum Power Point 

Tracker (MPPT) dibutuhkan untuk menjaga 

titik kerja sel surya agar tetap pada titik MPP. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Permodelan Sel Surya 

secara Rangkaian Listrik[6] 

 

 

 

Gambar 2.3 Kurva Karakteristik V-P Sel 

Surya terhadap Intensitas[4] 
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Gambar 2.2 Kurva Karakteristik V-I Sel 

Surya terhadap Intensitas[4] 

 

 

Gambar 2.4 Kurva Maximum Power Point 

pada Panel Surya 

 

 

 

2.3 Algoritma Pertrub and Observe
[6] 

Algoritma Perturb and Observe ( P&O 

) adalah metode yang digunakan untuk 

pelacakan titik daya maksimum yang 

dihasilkan oleh panel surya. P&O disebut 

juga dengan metode hill climbing, yang 

mengacu pada karakteristik V-P dari sel 

surya. Seperti pada Gambar 2.5, terdapat 3 

jenis titik yang berada pada 3 posisi. Di 

sebelah kiri puncak dP/dV >0, dipuncak 

kurva dP/dV=0 dan di sebelah kanan puncak 

dP/dV<0. 

Di sebelah kiri dari MPP perubahan 

daya terhadap perubahan tegangan dP/dV>0, 

sementara di sebelah kanan, dP/dV<0 

(gambar ). Pada gambar 2.5, jika tegangan 

kerja sel surya diganggu (perturbed) dan 

berada pada dP/dV>0, hal tersebut diketahui 

bahwa penggangguan (perturbation) 

dilakukan untuk memindahkan tegangan 

kerja sel surya maju ke arah MPP. Jika 

dP/dV<0, kemudian perubahan titik kerja 

mengarahkan sel surya jauh dari MPP, maka 

algoritma P&O membalik arah 

penggangguan. 

 

2.4 PWM (Pulse Width Modulation)
[7] 

PWM adalah salah satu teknik yang 

digunakan dalam sistem kendali (control 

system). Sinyal PWM pada umumnya 

memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang 

tetap, namun lebar pulsa bervariasi. 

PWM diperoleh dengan bantuan 

sebuah gelombang kotak yang mana siklus 

kerja (duty cycle) gelombang dapat diubah-

ubah untuk mendapatkan sebuah tegangan 

keluaran yang bervariasi yang merupakan 

nilai rata-rata dari gelombang tersebut. 

Pada gambar 2.6 dapat dilihat waktu 

untuk satu siklus gelombang atau periode : 

                .................... (2.2) 

Sedangkan duty cycle dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

  
   

      
 ..................................... (2.3) 

Dimana : 

D : Duty cycle 

T : Periode (s) 

 

2.5 Boost Converter
[8] 

Boost-Converter merupakan salah satu 

switching converter yang mengoperasikan 

waktu on dan off dari saklar elektronik secara 

berkala. Dikatakan boost converter karena 
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tegangan output menjadi lebih besar dari 

tegangan inputnya. Gambar 2.7 menunjukkan 

rangkaian dasar boost converter.  

Dari gambar 2.7 dapat dilihat bahwa 

rangkaian boost converter terdiri dari power 

MOSFET sebagai switching komponen, 

induktor (L), diode (D), kapasitor (C) dan 

resistor sebagai beban (RL). VS merupakan 

tegangan sumber, VL adalah tegangan pada 

induktor, ID adalah arus pada dioda, IC 

merupakan arus pada kapasitor sedangkan 

VO adalah tegangan keluaran dari rangkaian. 

Pada saat saklar tertutup kondisi 

saklar yaitu on, sehingga rangkaian boost 

converter dapat dilihat pada gambar 2.8.  

Pada gambar 2.8 dapat dilihat bahwa 

kondisi saklar tertutup, sehingga arus dari 

sumber akan mengalir dan tersimpan didalam 

induktor, sedangkan dioda mengalami bias 

mundur. Sehingga gambar 2.8 dapat dibuat 

hubungan antara sumber tegangan dan 

induktor dapat dilihat berdasarkan persamaan 

2.4 dan 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 Posisi Perubahan Daya terhadap 

Tegangan 

 

 

VS VO

vL

iC

iD

+

+

iL

 

Gambar 2.7 Rangkaian Dasar Boost 

Converter 

 

 

Gambar 2.6 Bentuk Pulsa PWM 

 

 

VS VO

vL = VS

+

+

iL

 

Gambar 2.8 Rangkaian Boost Converter 

Saklar Tertutup 

 

 

       
   

  
 ...................................... (2.4) 

   

  
 

  

 
 .................................................. (2.5) 

Dimana : 

VL : Tegangan pada Induktor (Volt) 
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VS : Tegangan Sumber (Volt) 

L : Induktor (H) 

 

Pada gambar 2.9 dapat dilihat perubahan arus 

pada induktor. Pada saat saklar tertutup maka 

arus induktor akan semakin besar sampai 

mencapai Imax, Sementara pada saat saklar 

terbuka maka arus induktor akan dialirkan ke 

beban, sehingga akan semakin berkurang 

sampai mendekati arus minimumnya (Imin) 

sesuai dengan grafik pada gambar 2.9. 

Besarnya perubahan nilai arus induktor bisa 

didapatkan dari persamaan : 

 

   

  
 

   

  
 

  

 
 ........................................ (2.6) 

Dimana : 

D : Duty cycle 

T : Periode (s) 

 

Jadi perubahan arus induktor pada saat saklar 

tertutup yaitu : 

 

            
       

 
 .......................... (2.7) 

 

Sementara pada saat saklar terbuka 

kondisi saklar yaitu off, sehingga rangkaian 

akan seperti gambar 2.10. 

Pada gambar 2.10 dapat dilihat bahwa 

saklar pada kondisi terbuka, sehingga arus 

yang tersimpan pada induktor akan dialirkan 

kebeban melalui dioda, dan kondisi dioda 

adalah bias maju. Untuk mendapatkan 

persamaan cara menghitung tegangan pada 

induktor, dapat diasumsikan Vo adalah 

konstan. 

          
   

  
 ............................. (2.8) 

 

Dimana : 

VO : Tegangan Output (Volt) 

VL : Tegangan induktor (Volt) 

L : Induktor (H) 

   

  
 

     

 
 ............................................ (2.9) 

 

Perubahan arus induktor pada saat saklat 

terbuka bisa didapatkan dari : 

   

  
 

   

      
 

     

 
 .......................... (2.10) 

          
             

 
 ................ (2.11) 

 

Untuk pada saat kondisi steady state, maka : 

                        .......... (2.12) 

     

 
 

             

 
   .................. (2.13) 

 

Maka akan menghasilkan Vo, yaitu : 

   
  

     
 ........................................... (2.14) 

 

Berdasarkan Persamaan Vo di atas, 

apabila pada kondisi saklar terbuka dan D 
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adalah nol, maka Vo = Vs. Tetapi pada saat 

nilai D dinaikkan, maka penyebutnya akan 

semakin kecil, sehingga nilai dari Vo akan 

semakin besar. Oleh karena itu, untuk 

mengatur Vo nya, yang harus ditentukan 

adalah nilai dari duty cycle. 

 

Sedangkan untuk mendapatkan nilai induktor 

tersebut yaitu : 

  
    

   
 

   

    
 .................................. (2.15) 

Tegangan dan arus keluaran dari boost 

converter mempunyai ripple, yaitu : 

            
   

  
      ............... (2.16) 

                
   

  
      ..... (2.17) 

Atau, 

   

  
 

 

   
 ............................................ (2.18) 

Untuk menentukan nilai capacitor yaitu : 

  
 

(
   
  

)  
 ......................................... (2.19)  

 

 

Gambar 2.9 Arus Induktor 

VS VO

vL = VS - VO

+

+

iL

Gambar 2.10 Rangkaian Boost Converter 

Saklat Terbuka 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Pengujian keseluruhan sistem, meliputi 

pengujian sensor arus, sensor tegangan, serta 

pengujian sistem secara keseluruhan. 

 

3.1 Hasil Pengukuran Sensor Arus dan 

Sensor Tegangan 

 Pengukuran sensor arus dan sensor 

tegangan dilakukan 2 kali percobaan. 

Pengukuran sensor arus dilakukan dengan 

menggunakan resistor 1 ohm, sedangkan 

sensor tegangan menggunakan rangkaian 

pembagi tegangan, yaitu dengan memasang 2 

resistor secara seri yaitu resistor 18 kohm dan 

4.7 kohm, sehingga didapat hasil seperti 

gambar 3.1 dan gambar 3.2. 

Dari gambar 3.1 dapat dilihat nilai 

aktual dan nilai sensor arus. Pengambilan 

data sensor arus dilakukan per 15 menit. 

Nilai sensor berkisar antara 1 – 1.1 Ampere, 

sedangkan nilai aktual berkisar antara 0.8 – 

0.9 Ampere. Nilai sensor arus disini 

merupakan nilai tegangan yang terukur pada 

resistor 1 ohm, sesuai dengan persamaan 

       . Sedangkan nilai aktual adalah nilai 

arus yang sebenarnya pada resistor. Dapat 

dilihat pada grafik bahwa antara nilai aktual 

dan nilai sensor terdapat perbedaan 0.2 A, hal 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
305 

 

tersebut dikarenakan nilai toleransi yang ada 

pada resistor tersebut. 

Pada gambar 3.2 dapat dilihat nilai 

aktual dan nilai sensor tegangan. 

Pengambilan data sensor tegangan dilakukan 

per 15 menit, sama halnya dengan sensor 

arus. Nilai aktual berkisar antara 18 – 20 

volt, sedangkan nilai sensor berkisar antara 3 

– 4 volt. Sesuai perhitungan dengan 

menggunakan persamaan      
  

      
       

nilai Vout  akan berkisar 3-4 volt sesuai 

dengan perubahan dari tegangan inputnya. 

 

3.2 Gelombang PWM dari Arduino 

Untuk mengaktifkan mosfet yang ada 

pada rangkaian boost converter, digunakan 

arduino untuk menghasilkan gelombang 

pwm. Gelombang pwm yang dihasilkan 

berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari 

daya yang dihasilkan oleh panel surya. Daya 

tersebut dibandingkan sehingga akan 

menghasilkan sinyal pwm dari arduino. 

Dapat dilihat pada gambar 3.3.  

Dari gambar 3.3 dapat kita lihat bahwa 

nilai frekuensi dari gelombang tersebut 

adalah 10 kHz, sedangkan duty cycle sebesar 

30.02 % dan nilai Vpp nya adalah 5.20 volt. 

Pada kondisi ini, nilai dari daya pada panel 

surya yaitu sebesar pin = 5.260 W, pout = 

3.960 W.  

 

3.3 Hasil Pengukuran Daya 

Pengukuran sistem secara keseluruhan 

dilakukan dengan mengambil data tegangan 

input dan output, serta arus input dan output. 

Hasil pengukuran tersebut bertujuan untuk  

mendapat kan nilai daya input dan daya 

output, dimana        . Hasil pengukuran 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 

gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.1 Grafik Pengukuran Sensor Arus 

 

 
 

Gambar 3.3 Sinyal PWM 

 
Gambar 3.2 Grafik Pengukuran Sensor 
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Gambar  3.4 Grafik Hasil Pengukuran 

Sistem Hari Pertama 

 

 

Dari gambar 3.4 dapat dilihat bahwa 

nilai efisiensi tertinggi berada pada pukul 

13.00-14.00 wib, yaitu sebesar 98 %. Nilai 

efisiensi sebesar 88 % berada pada pukul 

10.00-12.00, dan pada pukul 16.00-17.000 

nilai efisiensi sekitar 89 %. Sedangkan pada 

gambar 3.5 dapat dilihat bahwa nilai efisiensi 

tertinggi berada pada pukul 13.00-14.00 wib, 

yaitu sebesar 86.5 %. Nilai efisiensi sebesar 

85.6 % berada pada pukul 11.00-12.00, dan 

pada pukul 15.00-17.00 nilai efisiensi sekitar 

86 %. Nilai efisiensi ini didapat dari 

perbandingan nilai Pin dan Pout yang terukur 

pada pengukuran. 

 

3.4 Hasil Data Perbandingan 

Pengukuran data perbandingan pada 

sistem ini didapat dari pengukuran daya input 

dan daya output menggunakan sistem mppt 

dan sistem charger biasa. Hasil yang 

dibandingkan yaitu nilai efisiensi dari nilai 

daya yang telah diperoleh dari hasil 

pengukuran, dengan persamaan           
    

   
, nilai efisiensi tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.6 di bawah ini. 

Dapat dilihat pada gambar 3.6 bahwa 

perbandingan daya yang kemudian 

menghasilkan perbandingan efisiensi dari 

penggunaan panel surya dengan 

menggunakan beban yang sama tetapi 

dengan menggunakan rangkaian dengan 

mppt dan tidak menggunakan mppt. 

Pengujian dengan menggunakan mppt, 

efisiensi dalam penggunaan panel surya 

berkisar 80 %, sedangankan pengujian 

dengan rangkaian tanpa mppt nilai efisiensi 

berkisar 30%. 

 

 

Gambar 3.5 Grafik Hasil Pengukuran Sistem 

Hari Kedua 

 

 

 

Gambar 3.6 Grafik Data Perbandingan 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan analisa pada sistem 

yang telah dibuat, maka didapat beberapa 

kesimpulan yaitu :  

1. Rangkaian boost converter dapat 

digunakan untuk memaksimalkan 

daya yang dihasilkan panel surya. 

2. Pelacakan titik daya maksimum 

dengan algoritma perturb and 
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observe pada panel surya 

menghasilkan daya dengan efisiensi 

sebesar 86.3 %, sedangakan tanpa 

pelacakan titik daya menghasilkan 

daya dengan efisiensi sebesar 33.73 

%. 

 

SARAN 

 

Untuk penelitian sistem lebih lanjut 

kedepannya perlu ditambahkan sistem 

charger/discharger ke baterai. Rangkain 

untuk charger/discharger penulis 

menyarankan menggunakan rangkaian Bi 

Directional Converter. 
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai parameter optimum proses heat 

sealing pada mesin primarri packaging. Analisis pengukuran menggunakan pendekatan 

kuantitatif melalui persamaan model matematis dengan menggunakan metode respon surface 

(kemiringan kurva). Variabel pengukuran terdiri dari tiga jenis yaitu, variabel bebas, terikat 

dan variabel kontrol. Variabel bebas terdiri dari nilai temperatur, waktu injeksi dan injection 

pressure, sedangkan variabel kontrol yaitu besaran interval variabel bebas yang digunakan 

sebagai parameter pengukuran (level faktor).Variabel terikat yang digunakan adalah nilai 

optimum dari parameter Proses heat sealing yang ditunjukan melalui jumlah cacat produk 

lensa FND yang dihasilkan. Aktifitas pengumpulan sampel dilakukan secara random melalui 

sejumlah pengamatan dengan mangacu pada distribusi normal. Dari hasil perhitungan, 

diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variasi temperatur, 

tekanan dan waktu injeksi terhadap jenis cacat thin seal pada proses heat sealing. Sedangkan 

perlakuan optimum faktor temperatur, tekanan dan waktu injeksi berturut-turut sebesar 428,19 
0
C, 50,83 Mse dan 1548,44 detik. 

 

Kata kunci : Proses heat sealing,response surface   

 

 

Abstract -This research is aimed at determining a parameter value of optimum process of 

heat sealing on primary packaging machine. Measuring analysis uses quantitative approach 

through mathematical equation model by using response surface method. Measuring 

variables consist of three kinds of variables such as independent variable, dependent variable 

and controlled variable. Independent variable consists of temperature value, injection time 

and injection pressure, whereas controlled variable is the interval quantity of independent 

variable which is used as measuring parameter (Factor level). Dependent variable which is 

used is the optimum value from heat sealing parameter process which is shown through the 

amount of lens defect product FND produced. The sample is collected by using random 

sampling through some observation by referring to the normal distribution. The conclusion is 

derived from the calculation that there is no significant influence among various 

temperatures, pressure and injection time toward kinds of defect thin seal on heat sealing 

process. Meanwhile, the optimum treatment of temperature, pressure and injection time 

factors are valued in these sequences 428,19 0C, 50,83 Mse and 1548,44 seconds 

 

Keywords : Heat sealing process, response surface 
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1. PENDAHULUAN 

Heat sealing adalah suatu proses yang 

bertujuan menyambung atau menyatukan 

dua film termoplastik dengan cara 

memanaskan area yang saling bersentuhan 

sampai terjadinya fusi atau penyatuan [3]. 

Dalam proses pembuatan produk lensa, 

proses heat sealing berfungsi melekatkan 

blister dan alumunium foil pada kemasan 

lensa. Aktifitas ini terjadi dalam rangkaian 

proses yang terdapat pada mesin primarri 

packaging yang berfungsi untuk 

mendapatkan kekuatan lekat pada material 

tertentu. Semakin kuat kekuatan lekat 

blister dan alumunium pada suatu material 

menunjukan kualitas produk tersebut 

semakin baik. Dalam proses pembuatan 

produk lensa FND, proses heat sealing 

memerlukan beberapa perlakuan tertentu. 

Hal ini disebabkan adanya kontinuitas 

produk yang masuk dalam lantai produksi, 

sehingga mengakibatkan mesin sering 

mengalami perubahan dan mengalami 

degradasi performansi. Salah satu bentuk 

aktifitas  yang sering dilakukan oleh 

seorang operator proses heat sealing untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah 

memonitor parameter mesin agar selalu 

berada dalam kondisi maksimal. Seiring 

berjalannya waktu, kontinuitas aktifitas ini 

menimbulkan masalah baru dalam lantai 

produksi, yaitu meningkatnya waktu siklus 

(cycle time) seorang operator produksi 

karena disibukkan oleh aktifitas 

monitoring yang mempunyai frekuensi 

cukup tinggi per siklusnya. Selain itu, 

karekateristik cacat yang timbul akibat 

ketidaktepatan perlakuan menjadi semakin 

variatif yang meliputiwringkle, bubble dan 

thin seal. 

Untuk dapat meminimalisasi masalah 

tersebut, dibutuhkan perlakuan tertentu 

pada setiap parameter heat sealing 

sehingga diperoleh kondisi yang optimal. 

Selain dapat mengurangi kecendrungan 

aktifitas operator melakukan pekerjaan 

yang berulang,  aktifitas ini dapat 

meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan dalam proses heat 

sealing,dengan semakin menurunya jumlah 

produk cacat(defect) yang dihasilkan [1].  

Selain itu, teknik ini juga mampu 

mengurangi terjadinya cacat pada solder-

ball pada proses perakitan produk 

elektronik, dimana aktifitas coba-coba 

(trial and error) yang dilakukan operator 

dapat mengakibatkan terjadinya  arus 

pendek yang mengakibatkan produk 

menjadi gagal atau rusak [3]. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan perlakuan optimum pada 
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parameter proses heat sealing. Pencapaian 

tersebut dilakukan dengan cara merekayasa 

proses sehingga diperoleh kondisi 

optimum yang ditandai terjadinya 

penurunan jumlah produk cacat 

(defect)yang dihasilkan. Perlakuan tersebut 

meliputi parameter bebas yang secara 

langsung terlibat dalam proses heat 

sealing, diantaranya faktor temperatur, 

tekanan dan waktu injeksi.Masing-masing 

parameter dikontrol berdasarkan tingkat 

level tertentu yang disesuaikan dengan 

kapasitas mesin seal yang tersedia. Pada 

setiap perlakuan dilakukan pengambilan 

sampel yang dilakukan secara random. 

Hasil yang diperoleh kemudian diolah 

dengan menggunakan teknik statistk 

menggunakanmetode response 

surfacemelalui software minitab [6].Hal 

inibertujuan untuk mengetahui pengaruh 

yang terjadi pada setiap perlakuan yang 

dilakukan dan menentukan perlakuan 

optimum.  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada operator 

produksi dalam menentukan perlakuan 

mesin primarri packaging dalam proses 

heat sealing agar mampu menghasilkan 

produk yang berkualitas sesuai dengan 

target spesifikasi yang ditentukan.  

 

2. LANDASAN TEORI 

Heat sealing merupakan proses 

penutupan kemasan berbahan plastik 

menggunakan panas dengan 

menggabungkan dua jenis plastik berbahan 

sama[4]. Beberapa alat pengemasan yang 

menggunakan metode heat sealing yaitu 

hand sealer, vertical sealer, dan cup 

sealer. Hand sealer merupakan mesin 

pengemasan untuk bahan plastik secara 

manual yang berdasar pada penggunaan 

panas untuk menggabungkan dua lapis 

plastik. Hand sealer digunakan secara 

manual dengan cara meletakkan bagian 

yang akan digabungkan kemudian 

menekannya dengan head dari mesin 

tersebut. Panas yang terdistribusi pada 

bagian alas dan head mesin yang 

mengakibatkan plastik tersebut lengket dan 

bergabung.  

 Prinsip kerja heat sealing 

(pengemasan biasa) adalah penutupan 

kemasan berbahan plastik menggunakan 

panas dengan menggabungkan dua jenis 

plastik berbahan sama [5]. Pengemasan 

cara biasa memiliki keuntungan 

diantaranya mudah, murah dan 

menggunakan alat sederhana [5]. 

Kelemahan metode pengemasan ini adalah 

ada kemungkinan sealing yang kurang 

sempurna, masih ada celah sehingga udara 

atau uap air dapat masuk, karena heat 

sealer dioperasikan secara manual [2]. 
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Ilustrasi model gambar heat sealer dapat 

dilihat pada Gambar (1) 

 
Gambar 2.1 Mesin Seal 

(Sumber : Departemen Produksi) 

 

Response Surface  

Metode response surface merupakan 

gabungan dari teknik matematika dan 

statistika yang digunakan dalam 

permodelan dan analisis, dimana respon 

yang diamati dipengaruhi oleh sejumlah 

variabel [9]. Metode response surface 

bertujuan untuk mengoptimalkan respon 

[9]. Selain pada bidang industri, metode 

response surface dapat juga digunakan  

pada bidang lain seperti ilmu pangan, 

biologi, ilmu kedokteran dan kesehatan 

[7]. Secara umum, metode response 

surface dapat digambarkan secara visual 

melalui response surfaceplot dan kontur 

plot. Melalui plot tersebut dapat diketahui 

bentuk hubungan antara respon dengan 

variabel bebas. 

Bentuk hubungan yang sebenarnya 

antara respon dan variabel bebas pada 

umumnya tidak diketahui. Kemungkinan 

yang dapat dilakukan adalah melakukan 

pendugaan terhadap model hubungan 

tersebut. Model yang seringkali digunakan 

adalah model polinomial ordo rendah, 

yaitu ordo pertama dan ordo kedua. Jika 

sebuah respon y dipengaruhi oleh variabel 

bebas x1 dan x2 maka bentuk hubungan 

tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut 

[7], 

               

......................................... (1) 

Jika bentuk hubungan tersebut dapat 

dijelaskan dengan baik melalui model 

polinomial ordo pertama, maka persamaan 

model yang digunakan adalah sebagai 

berikut [7], 

                  

............................. (2) 

Tetapi jika terdapat pola melengkung 

(curvature) maka dapat digunakan model 

polinomial ordo kedua yang dinyatakan 

sebagai berikut [7] 

                    
       

  

          

..................................................... (3) 

Persamaan model di atas didapatkan 

dengan pendekatan model regresi linier 

multiple standar yaitu dengan X3 = X1
2
 , X4 

= X2
2
 , X5 = X1X2 dan β3 = β11 , β4 = β22 , 

β5 = β12 , sehingga model (3) menjadi 

sebagai berikut [7] :  

                         

      .  … (4) 
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Dengan menggunakan metode kuadrat 

terkecil diperoleh estimasi untuk parameter 

β adalah [7]: 

  

          .............................................. 

(2.5) 

Dimana bmerupakan matriks untuk 

mengestimasi koefisien regresi β, 

Xmerupakan matriks variabel bebas, dan 

ymerupakan matriks respon.Ketika proses 

pendugaan pada orde pertama, maka perlu 

dilakukan uji kecocokan model (goodness 

of fit test). Uji ini digunakan untuk melihat 

tepat atau tidaknya pendugaan model yang 

dilakukan [9].Tetapi apabila model tidak 

linier atau terdapat pola melengkung 

(curvature) maka dapat digunakan model 

polinomial ordo kedua, untuk model ini 

perlu dilakukan uji ketidak-cocokan model 

(lack of fit test) [9].  

Dalam hal ini cara kerjanya adalah 

dengan melakukan pergerakan secara 

sekuensial pada garis paralel untuk 

memperoleh respon optimal, metode 

steepest ascent untuk memaksimalkan 

respon dan metode steepest descent untuk 

meminimalkan respon, pada metode 

steepest ascent untuk model ordo pertama 

seperti pada Model (2) ditentukan 

daerahnya kemudian secara bertahap 

bergeser ke fungsi linier berikutnya yang 

paralel dengan fungsi linier ordo pertama 

sampai dengan nilai tertinggi yang dapat 

diobservasi kemudian dilakukan uji 

kecocokan modelnya [8]. 

Sedangkan langkah untuk model ordo 

kedua seperti pada model (4) yaitu, 

menentukan stationary pointyang bisa 

direpresentasikan oleh nilai respon 

maksimum dan nilai respon minimum serta 

sadle point, sedangkan bentuk kontur dari 

permukaan respon bisa diperoleh dengan 

menggunakan software untuk  response 

surface analysis. Secara matematis untuk 

lokasi stationary point untuk model ordo 

kedua secara matrik dapat ditulis sebagai 

berikut (Raymond H, 1971): 

 ̂   ̂      

    ........................................ (5) 

Kemudian  ̂ diturunkan terhadap x dan 

disamakan dengan nol maka diperoleh 

(Raymond H, 1971): 

   

  

 
     ....................................................  

(6) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penyusunan  orde satu merupakan 

tahap penyaringan faktor (screening) 

dengan desain faktorial dua level dan tiga 

faktor.  Penyusunan orde satu  

menggunakan persaman (2). Apabila 

seluruh data yang dihasilkan tersebut telah 

terpenuhi maka model dinyatakan valid. 
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Pengujian signifikansi menggunakan 

Analysis Of Variance (ANOVA) yang 

dilakukan terhadap respons jumlah 

kecacatan untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor yang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel respons 

tersebut. 

Hasil pengukuran menunjukan  bahwa 

faktor temperatur, tekanan dan waktu 

injeksi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap jumlah cacat yang 

dihasilkan.Karena model orde satu  tidak 

sesuai maka analisis pengukuran 

dilanjutkan pada pendugaan model 

eksperimen tahap dua. Level-level 

eksperimen pada masing-masing variabel 

independen dikodekan hingga level 

terendah atau disebut juga Central 

Composite Design (CCD).  

Hasil pengukuran orde dua 

menunjukan keputusan pada sumber 

variansi untuk regresi dan linier ditolak, 

sedangkan interaksi diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa model penduga orde 

dua telah sesuai untuk melakukan analisis 

pengukuran. Namun dari nilai interaksi 

menunjukan tidak terjadinya hubungan 

signifikan antar perlakuan. Model penduga 

persamaan orde dua dapat dijelaskan 

sebagai berikut,  

Y =  3,01 - 0,35X1 + 0,78X2 - 0,23X3 + 

0,37X1X1 +0,95X2X2 + 0,19X3X3 + 

0,5X1X2 + 0,09X1X3+ 

0,64X2X3………………… (6) 

Beberapa teknik pengujian lain yang 

digunakan untuk mendukung hasil 

keputusan diantaranya, 

1. Pengujian Kesesuaian Model  Regresi  

(Lack of Fit) 

Model Hipotesis : 

Ho = Model regresi cocok (tidak ada 

lack of fit) 

H1 = Model regresi tidak cocok (ada 

lack of fit) 

Hasil Pengujian, 

Dari hasil pengujian Lack of Fit 

terhadap model  penduga orde dua 

diperoleh nilai Pvalue  = 0,46 atau ≥ 

derajat signifikansi α = 0,05 yang 

berarti menolak H0. Hasil dari 

pengujian ini menujukan bahwa model 

regresi cocok. 

2. Pengujian parameter regresi secara 

serentak. 

Model Hipotesis : 

Ho : βi =0 , i = 1,2,3,4….., k 

H1 = minimal ada satu βi yang tidak 

sama dengan nol 

Hasil Pengujian  

Tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai 

Fhitung = 0,92, seangkan Ftabel = F(9;19;0.05)   

= 2,42, karena Fhitung> Ftabel  maka 

keputusannya adalah menolak hipotesis 

awal (Ho). Hal ini berarti faktor-faktor 
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yang dijadikan  parameter pengukuran 

tidak memberikan hubungan yang 

signifikan terhadap model penduga 

orde dua.  

3. Pengujian asumsi residual  

Pengujian ini bertujuan untuk 

memeriksa kecukupan model yang 

tidak hanya berdasarkan nilai lack of fit 

namun juga berdasarkan pada analisis 

residual. Pengujian ini berdasarkan 

asumsi εi  = IID Normal (0,σ
2
 ). 

Pengujian meliputi ; 

a) Pengujian indenpendensi  

Residual akan independen apabila 

nilai Auto Correlation Function 

(ACF)-nya berada pada interval  
 

√ 
. 

Dengan jumlah pengamatan n = 20, 

diperoleh nilai  residual ACF-nya 

sebesar ± 0,896, nilai ini menunjukan 

bahwa model telah memenuhi asumsi 

indenpen (Gambar 4.1) 
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Gambar 2Plot ACF untuk Residual 

 

b) Pengujian keidentikan  

Gambar 4.2 menunjukan bahwa plot 

antara residual dengan fit 

terlihatmenyebar secara acak di sekitar 

nol. Hal Ini berarti, varian residual 

homogen.  
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Gambar 3 Plot antara Residual dengan 

Fitted Value 

 

c) Pengujian Normalitas  

Asumsi kenormalan residual 

dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian 

menggunakan derajat signifikansi  α = 

0,05. 

Hasil Pengujian : 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

statistik uji kolmogorov smirnov 

(KShitung) sebesar 0,026, sedangkan nilai 

kolmogorov smirnov dari Tabel (KStabel) 

untuk α = 0,05 dan jumlah pengamatan 

20 sebesar 0,294 Karena nilai  

KShitung<KStabel  maka H0 diterima. 

Artinya residual dari model yang 

diperoleh telah berdistribusi Normal. 
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Gambar 4. Uji Kenormalan Residual 

 

Pembahasan 

Penentuan Titik Stasioner 

Untuk menentukan titik stasioner, 

perhitungan menggunakan koefisien 

regresi dari model yang diduga. Dari nilai 

koefisien tersebut, dapat disusun matrik b 

dan B. Nilai pada masing- masing matrik 

dapat dijelaskan sebagai berikut, 

b =  [
     
      
     

] B = [
                
                
               

] 

Nilai titik stasioner dapat ditentukan 

dengan perhitungan sebagai berikut,  

    
 

 
     

   =  [
      
    
      

]  

Sedangkan nilai taksiran respon pada titik 

stasioner dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut,  

   ̂   ̂  
 

 
  

 

 

  ̂  = 3,01 + 
 

 
(0,81  -2   0,56 ) [

     
      
     

] =  

2,03 

 

Dengan memasukkan nilai dari titik-titik 

stasioner ke dalam persamaan penduga, 

maka dapat diperoleh nilai optimum dari 

variabel-variabel independent yang 

menghasilkan respon optimal. Nilai 

masing-masing variabel tersebut yaitu 

temperatur (X1) sebesar 428,19 
0
C, tekanan 

sebesar (X2) 50,83 Mse dan waktu injeksi 

sebesar (X3) 1548,44 detik. 

Analisis Permukaan Respon  

Karakteristik permukaan respon digunakan 

untuk menentukan jenis titik stasioner, 

apakah maksimum, minimum atau titik 

pelana. Titik stasioner dapat diidentifikasi 

dengan mentransformasikan fungsi respon 

dari titik asal X(0,0,...,0) ke titik stasioner 

X0 dan sekaligus merotasikan sumbu 

koordinatnya. Karakteristik dari 

permukaan respon ditentukan oleh harga 

λi. Jika nilainya semua positif maka X0 

adalah titik minimum, sedangkan jika 

semua negatif maka  X0 adalah titik 

maksimum, jika harganya berbeda tanda 

diantara harga λi, maka X0 merupakan titik 

pelana. Dari hasil pengukuran yang 

dilakukan, diperoleh gambaran permukaan 

respon jenis cacat thin seal sebagai berikut 

(Gambar 3.4). 
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Gambar 3.4. Plot permukaan 

respon temperatur dan tekanan 

 

Gambar 4.4 menunjukan bahwa jumlah 

cacat thin seal akan menjadi  rendah 

apabila temperatur dan tekanan berada 

pada level 0 sampai dengan -1. Apabila 

faktor temperatur dan tekanan diatur 

demikian, maka akan menghasilkan jumlah 

cacat thin seal sebesar 3 %. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut,  

a) Tidak terjadi pengaruh yang signifikan 

antara variasi temperatur, tekanan dan 

waktu injeksi terhadap jenis cacat thin 

seal pada proses heat sealing. 

b) Perlakuan optimum faktor temperatur, 

tekanan dan waktu injeksi berturut - 

turut sebesar 428,19 
0
C, 50,83 Mse dan 

1548,44 detik. 
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SOFT STARTING MOTOR INDUKSI 1 FASA 

MENGGUNAKAN PHASE DELAY CONTROL 

 
SILFIA 

JurusanTeknikElektro,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: silfia@polibatam.ac.id  

 

Abstrak –  Motor  induksi merupakan alat yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri baik 

industri besar maupun industri rumahan. Salah satu contohnya adalah motor induksi satu fasa. 

Motor ini memiliki konstruksi yang sederhana dan handal dalam pengoperasiannya   akan 

tetapi motor induksi memiliki permasalahan yang sangat merugikan sistem, yaitu arus 

pengasutannya yang tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan drop tegangan pada saluran 

sehingga akan mengganggu peralatan lain yang dihubungkan pada saluran yang sama. Salah 

satu solusi dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan soft starting. Pada penelitian 

ini metode soft starting yang digunakan adalah Phase Delay Control. Pada phase delay 

control tegangan dan arus  awal dapat dikurangi atau diatur. Saat waktu start, tegangan akan 

diatur dibawah tegangan nominal, sehingga arus motor saat starting akan rendah dan akhirnya 

mencapai tegangan nominalnya. Komponen utama yang digunakan dalam phase delay control 

adalah triac. Triac digunakan untuk mengatur tegangan output pada motor induksi satu fasa 

sedangkan untuk mengatur sudut penyalaan serta mengatur lamanya selang waktu pemberian 

sinyal ke triac akan diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa 

dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan soft starting arus meningkat 

secara bertahap hingga mencapai arus nominalnya sebesar 0,6 A dengan arus tertinggi sebesar 

0,7 A sedangkan tanpa mengguakan  soft staring arus start mencapai 1,2 A dengan arus 

nominalnya sebesar 0,77 A 

 

KataKunci : Motor Induksi1 Fasa, Phase Delay Control, Mikrokontroler, Soft Starting 

 

 

Abstract -Induction Motor is a tool that is needed in the world industry well industry, both big 

and cottage industries. One all of them is induction motor one phase. This motor had the 

simple contraction and good in operation but the induction motor has a problem that is very 

detrimental to the system, the start of the current very high. That condition is causing a drop 

of voltage on the line so that it will interfere with other equipment connected on the same line. 

The one of the solution about this problem is the use of soft starting. In this research the 

method of soft starting used phase delay control. In phase delay control voltage and start 

current can be reduced or regulated early. At the starting, voltage will be regulated under the 

nominal voltage, so the starting time of the motor current will be low and eventually reaches 

its nominal voltage. The main components used in the phase delay control is a triac, triac is 

used to set the output voltage of the single phase induction motor while to adjust the firing 

angle and set the length of interval timing of the signal in the triac to be processed by a 

microcontroller. Based on the test results and analysis of this study, showed that using 

current soft starting increased gradually until it reaches its nominal current of 0,6 A with the 

highest current of 0,7 A while without uses soft starting the start current to 1,2 A with a 

nominal current of o,77 A. 

 

Keywords: Induction Motor 1 Phase, Phase Delay Control, Microcontroller and Soft Starting 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pada era globalisasi saat ini 

perkembangan teknologi banyak menolong 

manusia dalam melakukan aktivitas. Tetapi 

alat-alat berteknologi terutama peralatan 

listrik industri sekarang banyak 

menggunakan energi listrik yang cukup besar 

terutama pada saat kondisi starting. Salah 

satu contohnya adalah penggunaan motor 

induksi. Motor induksi merupakan alat yang 

banyak digunakan pada industri salah satu 

contohnya adalah motor induksi satu fasa. 

Motor ini banyak digunakan di industri 

rumahan akan tetapi motor induksi memiliki 

permasalahan yang sangat merugikan sistem, 

yaitu arus pengasutannya yang tinggi. Arus 

pengasutan yang besar ini dapat 

mengakibatkan drop tegangan pada saluran 

sehingga akan mengganggu peralatan lain 

yang dihubungkan pada saluran yang sama. 

Pada penelitian sebelumnya pengontrolan 

arus starting dan untuk mengaktifkan sudut 

penyalaan pada penyulutan triac masih 

menggunakan IC TCA 785 dimana sudut 

penyalaan tidak dapat diatur sehingga waktu 

pendelayan mengikuti spesifikasi IC TCA 

785
[1]

. Melihat permasalah diatas penulis 

terdorong untuk membuat sebuah 

perancangan alat yang dapat mengatasi arus 

starting tersebut. Penulispun akhirnya 

berfikir untuk membuat proposal tugas akhir 

yang berjudul “Soft Starting Motor Induksi 

1 Fasa Menggunakan Phase Delay 

Control” yaitu sebuah perancangan alat yang 

dapat mengontrol arus starting pada motor 

induksi 1 fasa sehingga dapat mengurangi 

arus starting dengan waktu pendelayan yang 

dapat diatur.    

 

2.   LANDASAN TEORI  

 

2.1.  Motor Induksi Satu Fasa 

Motor induksi satu fasa sebenarnya 

tidak mempunyai torsi awal saat dihidupkan, 

tetapi bila lilitan stator satu fasa dieksitasi 

dan rotor diputar dengan alat pembantu, 

konduktor rotor akan memotong medan 

stator dan menyebabkan dibangkitkannya 

GGL ( gaya gerak listrik ) dalam rotor 

tersebut. Alat pembantu yang digunakan 

untuk memutar rotor motor induksi satu fasa 

disesuaikan dengan torsi pada saat 

dihidupkan dan torsi pada saat bekerja yang 

diperlukan oleh beban. Kapasitor merupakan 

salah satu contoh alat pembantu yang 

digunakan untuk memisahkan fasa arus rotor 

terhadap arus stator sebesar 90
o
, sehingga 

dinamakan motor jenis kapasitor seperti 

diperlihatkan pada gambar 2.1. Karakteristik 

torsi putar terhadap kecepatan dari motor ini 

ditunjukkan pada Gambar 2.2, Pada saat 

keadaan diam atau kecepatan bernilai nol 

motor memiliki torsi awal,  dan seiring 

bertambahnya kecepatan nilai torsipun 

semakin meningkat  sampai mencapai nilai 

maksimum, dan akhirnya akan menurun 

hingga kecepatan beban penuh
[2]

.  Selain 

jenis motor kapasitor diatas terdapat jenis 

motor induksi lainnya,  seperti motor induksi 

jenis kapasitor start. Untuk mendapatkan 

torsi putar awal yang lebih besar, yaitu : 

dengan cara menghubungkan sebuah 

kapasitor yang dipasang secara seri dengan 

kumparan bantu seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. Karakteristik torsi putar 

dengan kecepatan putar dari motor ini dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. Karena 

kapasitor dipakai hanya untuk pada saat start, 

jenis kapasitor yang dipakai adalah kapasitor 

elektrolit.  Selain jenis-jenis motor induksi 
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diatas terdapat jenis motor induksi dengan 

kapasitor dan kapasitor run ini merupakan 

penggabungan kedua jenis motor induksi 

diatas. Motor ini mempunyai dua buah 

kapasitor, satu digunakan pada saat start dan 

satu lagi digunakan pada saat berputar, 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

keadaan start dan berputar yang optimal 

dapat diperoleh dengan menggunakan dua 

buah kapasitor elektrolit. Kapasitor Run 

secara permanen dihubungkan seri terhadap 

kumparan bantu dengan nilai yang lebih kecil 

dari kapasitor start. Karakteristik torsi putar 

dengan kecepatan dari motor ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.6. kurva karakteristik ini 

merupakan gabungan dari kurva karakteristik 

pada gambar 2.2 dengan gambar 2.4. 

Kecepatan motor induksi satu fasa sangat 

dipengaruhi oleh banyaknya kutub pada 

statornya dan frekuensi sumber tegangan 

yang dirumuskan pada persamaan 2-1. 

Ns = 
120 f

p
……..……………………………..... (2-1) 

Dimana : 

Ns  = Kecepatan motor induksi (rpm) 

f  = Frekuensi (Hz) 

p  = banyaknya kutub stator 

sedangkan untuk besarnya nilai torsi 

pada motor induksi dapat dilihat pada 

persamaan 2-2.  

T =
5250 . HP

Ns
…………...…………………………..... (2-2) 

Dimana : 

T    = Torsi motor induksi (lb ft) 

HP   = Daya kuda (HP = 746 watt) 

5250      = konstanta  

 
Gambar 2.1 Motor dengan kapasitor                                     

 
Gambar 2.2 Karakteristik torsi putar 

terhadap  kecepatan 

 
Gambar 2.3 Motor dengan kapasitor run 

                    

 
Gambar 2.4 Karakteristik momen putar 

terhadap kecepatan 
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Gambar 2.5 Motor dengan kapasitor run 

 

 
Gambar 2.6 Karakteristik torsi putar 

terhadap kecepatan 

 

2.2. Phase Delay Control   

Rangkaian daya phase delay control 

terlihat pada gambar 2.7 terdiri atas triac. 

Dengan pengontrol fasa, saklar (switch) 

mengalir arus beban selama periode yang 

ditentukan pada setiap siklus tegangan dan 

dengan on/off controller, switch akan 

menghubungkan beban untuk beberapa siklus 

tegangan dan memutuskan pada siklus 

selanjutnya.  

 

2.5.    Zero Crossing Detector 

Zero crossing detector adalah rangkaian 

yang digunakan untuk mendeteksi 

gelombang sinus AC 220 volt saat melewati 

titik tegangan nol. Prinsip kerja Zerro 

crossing detector seperti komparator yaitu 

membandingkan input pada pin non-

inverting dengan input pada pin inverting. 

Dimana pada pin   

 

non inverting diberi tegangan pada 

sumber sedangkan pin inverting diberi 

tegangan nol. seperti terlihat pada gambar 

2.8.  

Dengan persamaan sebagai berikut : 

VUT = 
R2

R1+R2
x  +Vsat ……………………………...…. (2-7) 

VLT =
R2

R1+R2
 x  -Vsat …………………………………... (2-8) 

Dimana :     

VUT      = Uper Threshold Voltage (volt)   

 VLT      = Lower Threshold Voltage (volt) 

 Vsat      = Tegangan saturasi Op-Amp (volt) 

 R           = Tahanan (ohm) 

 
Gambar 2.7 Single phase controller AC.        

Rangkaian gelombang penuh dengan Triac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

2.8 Titik Zero 

Crossing 

Detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Gambar 2.9 Rangkaian Zero Crossing 

Detector sederhana. 
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3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengujian keseluruhan sistem, meliputi 

pengujian rangkaian Zero Crossing 

Detector, Rangkaian Optocoupler 

MOC3021, Rangkaian Penyulutan Triac, 

Phase Delay Control serta Soft Starting. 

3.1. Rangkaian Zero Crossing Detector  

Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah rangkaian zero crossing 

detector sudah berfungsi dengan baik sebagai 

penanda titik nol gelombang AC yang 

digunakan mikrokontroler sebagai acuan 

pemicuan triac. Pada gambar 3.1 

menunjukan pengujian tersebut, dapat dilihat 

rangkaian zero crossing detector dapat 

mendeteksi titik nol pada tegangan sumber 

sinyal zero crossing yang terbentuk memiliki 

lebar pulsa sebesar  1 ms, nilai peak to peak 

sebesar 4,8V dan tegangan rmsnya 59,45 mV 

sehingga nilai tersebut mampu terdeteksi 

oleh mikrokontroler sebagai sinyal inputan 

pengujian ini dilakukan tanpa menggunakan 

beban dengan tegangan sumber sebesar 

234Vrms.   

3.2. Pengujian Rangkaian Penyulutan 

Triac 

Pengujian ini bertujuan untuk apakah 

rangkaian yang telah dirancang mampu 

mengatur gelombang sinusoidal tegangan AC 

sebagai komponen utama soft starting. Pada 

pengujian disimulasikan menggunakan beban 

R untuk mengetahui apakah penentuan sudut 

untuk penyulutan triac sudah sesuai. Gambar 

3.2 menunjukan pengujian tersebut, 

pengujian ini disimulasikan dengan 

menggunakan beban R untuk memastikan 

kesanggupan mikrokontroler membentuk 

sinyal pemicu gate triac. Sinyal yang didapat 

memiliki nilai tegangan peak to peak sebesar 

4,8V dan tegangan rmsnya 435,9mV.   

3.3. Rangkaian Phase Delay Control 

Pada rangkaian soft starting sudut 

maksimum yang dapat digunakan 162
0
 

sedangkan sudut minimum yang digunakan 

7
0
, ini disebabkan potongan sinyal zero 

crossing yang cukup besar yaitu sebesar  1 

ms pada saat mendeteksi tegangan nol pada 

sumber AC sehingga sudut penyalaan pada 

triac tidak dapat mencapai 0
0
 dan 180

0 
.  

3.4. Keseluruhan Sistem / Soft Starting 

Dari pengukuran arus di dapat sebuah 

grafik perbandingan I terhadap t pada 

starting DOL (Direct On Line) dan soft 

starting.  Pada gambar 3.5 dapat dilihat 

perbadingan arus secara DOL (Direct On 

Line) dengan menggunakan rangkaian soft 

starting, pada DOL arus naik secara cepat 

yaitu kurang dari 1 detik hingga stabil sekitar 

pada detik ke 3 sedangkan pada soft starting 

arus naik secara pelahan hingga mencapai 

arus yang stabil yaitu pada detik ke 5. Tetapi 

pada soft starting nilai arus puncaknya tidak 

sebesar arus secara DOL, , secara DOL arus 

start mencapai 1,18 A dengan menggunakan 

soft starting arus turun sehingga arus 

tertinggi mencapai 0,7 A Dari pengukuran 

tegangan di dapat sebuah grafik 

perbandingan tegangan (V) terhadap waktu 

(t)  pada starting DOL (Direct On Line) dan 

soft starting.  

Pada gambar 3.6 merupakan 

perbandingan grafik tegangan secara DOL 

dan soft starting. Saat DOL tegangan stabil 

pada  230V sedangkan soft starting 

tegangan naik secara pelahan hingga 

mencapai tegangan stabil pada  190V  ini 

disebabkan dari nilai sudut penyalaan yang 

hanya mampu mencapai   70
.  Gelombang 

output motor dengan menggunakan phase 
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delay control dapat di lihat pada gambar 3.7 

dan 3.8 dibawah ini. 

 

Gambar 3.1 Pengujian Rangkaian   Zero 

Crossing Detector 

 

Gambar 3.2 Pengujian Rangkaian  

Penyulutan Triac pada sudut 

900 
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Gambar 3.3 Sudut Penyalaan pada 162
0                                                    

Gambar 3.4 Sudut Penyalaan pada 7
0
 

 

       

 

     Gambar 3.5 Grafik perbandingan I 

terhadap  Gambar 3.6 Grafik 

perbandingan V terhadap 

            t saat starting DOL dan soft 

starting                                      t saat 

starting DOL dan soft starting 
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         Gambar 3.7 Gelombang output pada                                          

Gambar 3.8 Gelombang output 

                      sudut penyalaan 7o                                                               

pada sudut penyalaan 162o 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan dari pembuatan alat 

tugas  akhir yang berjudul soft starting 

Motor Induksi 1 Fasa Menggunakan Phase 

Delay Control, di dapat beberapa 

kesimpulan dari alat ini :  

1. Arus starting motor dengan DOL 

mencapai 1,2 A dan arus nominalnya 

sebesar 0,77 A, saat menggunakan 

phase delay control arus mengingkat 

secara bertahap hingga mencapai 

arus nominalnya sebasar 0,6 A 

dengan arus maksimumnya 0,7 A.  

2. Selang waktu arus meningkat sampai 

mencapai nilai nominalnya adalah 5 

detik.  
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CHECKER PLUNGER TESTING MACHINE 1000 AT  

PT. INFINEON TECHNOLOGIES BATAM 

 

Akhmad Shodiqin 

Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

akhmadshodiqin@gmail.com 

 

Abstrak –  Plunger adalah salah satu bagian testing machine 1000 yang berfungsi sebagai 

penghubung Antara IC dengan soket KE, dengan cara menghantarkan IC kemudian kaki-kaki IC 

akan bersentuhan dengan pin-pin pada soket KE kemudian tester akan melakukan pengetesan. 

Pengetesan IC oleh tester digunakan untuk mengetahui kehandalan IC itu sendiri, dan 

pengetesan dilakukan secara menyeluruh sesuai kebutuhan seperti pengetesan suhu maupun 

pengetesan tegangan. Pengetesan IC yang dilakukan oleh plunger dapat mencapai puluhan ribu 

unit dalam satu hari, agar target produksi dapat tercapai salah satunya adalah menjaga plunger 

selalu dalam kondisi siap digunakan yaitu dengan proses preventive and maintenance sesuai 

dengan jadwal yang telah dibuat, maupun dengan melakukan perbaikan secara cepat ketika 

plunger mengalami kerusakan. Untuk mempercepat pengujian ketika plunger rusak maupun 

setelah dilakukan preventive maintenance yaitu dengan checker plunger, di mana checker 

plunger ini digunakan untuk menguji elektrikal plunger ketika selesai dilakukan perawatan atau 

ketika terjadi masalah pada plunger, sehingga plunger dapat digunakan untuk proses produksi 

setelah di uji menggunakan checker plunger. 

Kata kunci: Plunger 

Abstract -Plunger is one of the testing machine in 1000 that serves as a liaison between the IC 

socket KE, by delivering IC then the legs of the IC will be in contact with the pins in the socket 

KE then tester will do the testing. IC testing by the tester is used to determine the reliability of 

the IC itself, and testing done thoroughly as necessary as the testing temperature and test 

voltage. IC testing performed by the plunger can reach tens of thousands of units in one day, so 

that production targets can be achieved one of which is keeping the plunger is always in a 

condition ready for use, namely the preventive and maintenance process in accordance with the 

schedule that has been made, as well as by improving quickly when plunger damaged. To speed 

up the testing when the plunger is damaged or after preventive maintenance is to checker 

plunger, which plunger checker is used to test electrical plunger when completed treatment or 

when there is a problem on the plunger, so that the plunger can be used for the production 

process after the test using checkers plunger. 

Keywords: Plunger 
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Latar Belakang Masalah  

Plunger merupakan salah satu bagian 

testing machine 1000 yang penting, namun 

memiliki banyak masalah saat digunakan 

dalam proses produksi. Masalah-masalah 

yang terjadi pada plunger diantaranya 

adalah masalah mekanikal dan elektrikal. 

Masalah mekanikal tersebut seperti silinder 

yang rusak atau shaft telah aus. Sedangkan 

masalah elektrikal yaitu sensor yang rusak 

atau fiber optic telah putus. Dari masalah 

tersebut apabila plunger tetap digunakan 

maka hasil-nya tidak akan maksimal, untuk 

mengurangi masalah dan memperoleh hasil 

maksimal maka diperlukan perawatan yang 

berkala.  

Checker plunger adalah alat yang 

digunakan untuk menguji elektrikal plunger 

ketika selesai dilakukan perawatan atau 

ketika terjadi masalah pada plunger. 

Sehingga plunger dapat digunakan untuk 

proses produksi setelah di uji menggunakan 

checker plunger. 

Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah di 

sampaikan sebelumnya, maka dapat disusun 

beberapa perumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana mengetahui kondisi 

plunger apakah dapat digunakan atau 

sedang rusak? 

2. Apa yang kita lakukan apabila lampu 

indikator pada sensor tidak menyala 

ketika di uji menggunakan checker 

plunger? 

Batasan Masalah 

Pada penyusunan laporan perancangan 

ini, Penulis membatasi masalah antara yang 

akan dibahas dan yang tidak dibahas, 

Pembatasan masalah tersebut dimaksudkan 

agar tidak terlalu luas dan hanya diarahkan 

pada permasalahannya saja. 

1. Checker plunger digunakan untuk 

pengujian masalah pada elektrikal. 

2. Checker plunger di desain hanya 

untuk pengujian plunger pada testing 

machine 1000. 

Tujuan dan Manfaat  

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin 

dicapai dari pembuatan alat ini adalah: 

Tujuan  

1. Untuk mengetahui plunger dalam 

keadaan siap digunakan atau sedang 

rusak. 

2. Untuk mempermudah pengujian 

plunger ketika selesai dilakukan 

Pencegahan dan Perawatan 

(Preventive Maintenance). 

Manfaat 

1. Pengujian plunger tidak menganggu 

proses produksi, karena berada di 

luar line production. 

2. Efisiensi waktu ketika akan 

melakukan pengujian plunger. 

 

PLUNGER 

Plunger adalah salah satu bagian 

testing machine 1000 yang berfungsi 

sebagai penghubung Antara IC dengan soket 

KE, dengan cara menghantarkan IC 

kemudian kaki-kaki IC akan bersentuhan 

dengan pin-pin pada soket KE kemudian 

tester akan melakukan pengetesan. 

Pengetesan IC oleh tester digunakan untuk 

mengetahui kehandalan IC itu sendiri, dan 

pengetesan dilakukan secara menyeluruh 

sesuai kebutuhan seperti pada suhu ruangan 

(25 C), pada suhu panas (150 C), pada suhu 

dingin (-40 C) dan juga pengetesan tegangan 

kerja pada IC tersebut. Setelah dilakukan 

pengetesan maka akan ditentukan IC 

tersebut layak digunakan atau IC rusak. 

Untuk mendukung sebuah proses produksi 

maka diperlukan kondisi peralatan yang 

baik, Sehingga target produksi dapat 

tercapai. Salah satu peralatan yang perlu 

diperhatikan adalah plunger, karena 

mempunyai peranan penting pada saat 

melakukan pengetesan pada suhu ruangan, 

dingin atau panas.  
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Pada plunger terdapat bagian-bagian 

yang perlu diperhatikan yaitu bagian 

mekanik dan elektrik, keduanya sangat 

penting peranannya dalam kelancaran proses 

produksi. Apabila pada mekanik plunger 

terjadi masalah maka mesin tidak dapat 

berfungsi, begitu juga apabila masalah 

terdapat pada elektrikal, mesin pun akan 

berhenti berproduksi. Pengujian mekanikal 

plunger dilakukan dengan pemeriksaan 

langsung, dan pengukuran pada bagian-

bagian yang penting menggunakan alat ukur 

kaliper. Sedangkan pengujian elektrikal 

dengan cara menghubungkan port DB25 

plunger dengan port pada mesin.  

Pengujian elektrikal plunger dengan 

menghubungkan pada mesin akan membuat 

waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki 

plunger semakin lama, dan akan 

membuang-buang energi apabila ternyata 

plunger yang diperbaiki masih bermasalah 

atau bermasalah pada bagian lain. Untuk 

megatasi masalah tersebut maka diperlukan 

pembuatan sebuah alat yaitu checker 

plunger. 

Checker plunger adalah alat yang 

digunakan untuk menguji elektrikal plunger 

ketika selesai dilakukan perawatan atau 

ketika terjadi masalah pada plunger, 

sehingga plunger dapat digunakan untuk 

proses produksi setelah di uji menggunakan 

checker plunger. Checker plunger terdapat 

12 indikator LED yang berfungsi sebagai 

keluaran untuk mengetahui kondisi sensor 

pada plunger, dengan cara menghubungkan 

port DB25 plunger dengan port pada 

checker plunger. Apabila indikator LED 

pada checker plunger tidak menyala setelah 

dihubungkan dengan port pada plunger 

maka terdapat masalah pada sensor, 

sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. 

Pertama apabila indiaktor load position pada 

checker plunger mati maka reed sensor 

yang terdapat pada plunger tidak berfungsi, 

hal ini dapat disebabkan karena sensor telah 

rusak atau sensor hanya perlu disesuaikan 

sesuai dengan kebutuhan. Pada indikator test 

position langkah yang dilakukan sama 

seperti ketika terjadi masalah pada load 

position, yaitu dengan menyesuaikan sensor 

atau dengan mengganti apabila sensor telah 

rusak. Sedangkan pada indikator fiber optic 

amplifire sensor apabila LED menyala 

sebelum ujung dari fiber optic diberikan 

halangan maka sensor tersebut mengalami 

masalah, langkah yang dapat diambil untuk 

menanganinya yaitu dengan melihat bagian-

bagian yang bermasalah misal fiber optic 

yang sudah redup atau putus, sensor yang 

telah rusak, pemasangan fiber optic yang 

berbeda antar contact site, ataupun hanya 

perlu penyesuaian pada light level indicator 

pada sensor. 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangann sistem dari checker 

plunger testing machine 1000 ini di bagi 

menjadi 4 bagian yaitu perancangan dengan 

blok diagram dan pemodelan sistem dengan 

flowchart, perancangan rangkaian elektronik 

dan perancangan mekanik. 

 

Perancangan Sistem  

Sensor
Elektronik 

PCB
Lampu 

Indikator

Input Proses Output 

 

Gambar 3.1 Perancangan blok diagram. 

Secara garis besar, perancangan blok 

diagram dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Unit masukan/ input: Reed sensor 

dan Fiber optic amplifier sensor 

pada plunger memberikan masukan 
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dan mengirimkan sinyal masukan 

tersebut untuk diproses oleh unit 

pemroses. 

2. Unit Pemroses: elektronik PCB 

menerima sinyal masukan dan 

mengolah sinyal tersebut, kemudian 

data yang diterima diaplikasikan ke 

bagian keluaran/output. 

3. Output: mengaplikasikan hasil 

pemrosesan sebagai hasil akhir dari 

sistem. 

 

Perancangan Proses. 

Gambar 3.2 adalah diagram alir/ 

flowchart dari pemodelan checker plunger 

testing machine 1000 at PT.Infineon 

Technologies Batam. 
Start 

Power on

Koneksi DB 25 
dengan plunger
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Amplifier sensor 
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mendeteksi?

Sensor CS 1 
mendeteksi?
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mendeteksi?
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Fiber optic 
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Head plunger 
instroke

Load position 
 CS 3 ON?

Load position
 CS 1 ON?
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Load position 
 CS 2 ON?

Tidak
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Head plunger 
outstroke

Test position 
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Test position
 CS 1 ON?
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CS4 ON?
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TidakTidak

Ya

Ya

ya
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ya
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yaya
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ya
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ya ya

Atur posisi
Reed sensor

Atur posisi
Reed sensor

Atur posisi
Reed sensor

Atur posisi
Reed sensor

Ganti 
amplifier 

sensor

Atur potensio 
amplifier sensor

Ganti fiber 
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Gambar 3.2 Flow chart checker plunger. 

Pada diagram alir checker plunger dapat 

dijelaskan sistem pengujian pada plunger, 

secara garis besar pengujian dibagi menjadi 

3 bagian yaitu pada fiber optic amplifier 

sensor, Head plunger saat posisi instroke 

atau saat load position dan Head plunger 

saat posisi outsite atau test position. Setiap 

bagian pengujian checker plunger terdapat 4 

sensor yang akan di uji, yaitu pada CS3, 

CS1, CS4, CS2. CS(Contact Site) 

merupakan bagian penghubung yang 

terdapat pada testing machine, pada pada 

testing machine 1000 terdapat 4 bagian 

untuk menghubungkan IC dengan KE yang 

dilakukan oleh plunger. Pada bagian fiber 

optic amplifier sensor akan ditentukan 

kondisi sensor pada masing-masing contact 

site, apabila kondisi sensor tidak berfungsi 

maka dapat ditentukan langkah selanjutnya 

seperti mengganti sensor atau mengatur 

potensio sehingga sensor dapat berfungsi 

seperti seharusnya. Pada bagian head 

plunger instroke kondisi 4 buah sensor harus 

berfungsi apabila salah satu sensor tidak 

berfungsi maka yang harus dilakuan adalah 

mengatur kembali posisi sensor atau 

mengganti sensor tersebut. Pada bagian 

outstroke langkah yang diambil sama 

dengan langkah pada bagian instroke. 

Perancangan Rangkaian Elektronik. 

Perancangan elektornik pada checker 

plunger testing machine 1000 menggunakan 

rangkaian sederhana tetapi mempunyai 

fungsi yang berguna untuk proses pengujian. 

Pada rangkaian elektronik checker plunger 

menggunakan komponen-komponen seperti 

LED, Resistor dan Transistor.  

 
Gambar 3.3 rangkaian checker plunger 

testing machine 1000. 

Rangkaian ini menggunakan 24 VDC 

sebagai sumber tegangan yang digunakan 

untuk mengaktifkan sensor pada plunger. 

Terdapat dua macam sensor pada plunger 

yang perlu diaktifkan, yang pertama adalah 

Fiber optic amplifier sensor yang berjumlah 

4 buah dan reed sensor yang berjumlah 8 
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buah. Masing-masing sensor dihubungkan 

dengan sebuah indikator LED yang berguna 

untuk mengetahui sensor berfungsi atau 

tidak.  

Cara kerja  rangkaian pada fiber optic 

amplifier sensor yaitu menggunakan 

transistor sebagai saklar, dimana fungsi 

transistor seperti keran air, ketika pada basis 

transistor teraliri arus maka colector dan 

emitor terhubung sehingga indikator LED 

akan menyala. Pada reed sensor untuk 

mengetahui sensor bekerja atau tidak kita 

dapat memutus jalur rangkaian sensor dan 

dihubungkan dengan resistor sebelum 

dihubungkan dengan indikator LED. 

 

Perancangan Mekanik. 

 Perancangan mekanik pada checker 

plunger menggunakan software inventor, 

desain checker plunger yaitu box sederhana 

yang berfungsi untuk tempat meletakan 

plunger sebelum di uji dan bagian dalam 

box digunakan untuk tempat rangkaian. 

 

 

 

Gambar 3.4 Checker plunger testing 

machine 1000. 

Checker plunger testing machine 1000 

dirancang dengan memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

Panjang = 35,5 cm 

Lebar = 25,5 cm 

Tinggi = 20 cm 

Box checker plunger menggunakan 

bahan stainless dimaksudkan agar box pada 

checker plunger tahan terhadap korosi, 

kokoh serta dapat digunakan dalam jangka 

waktu yang lama. Didalam kotak berisikan 

rangkaian yang telah di buat. Pada bagian 

luar terdapat beberapa lubang yaitu untuk 

saklar, indikator LED dan juga koneksi 

antara plunger dengan rangkaian checker. 

 

Instrumen Penelitian. 

Intrumen penelitian ini penulis 

menggunakan 3 jenis instrumen yang 

digunakan dalam proses pengambilan data-

data. Yaitu Plunger, mesin testing dan 

checker plunger. Plunger merupakan alat 

yang digunakan sebagai objek pengambilan 

data, mesin testing digunakan untuk 

pembanding pengujian agar hasil yang di 

dapat akurat sesuai dengan semestinya, 

sedangkan checker plunger alat yang di buat 

untuk pengujian plunger. 

HASIL DAN ANALISA 

HASIL DAN ANALISA 

DILAKUKAN UNTUK MENGATAHUI 

APAKAH SISTEM YANG DI KERJAKAN 

SESUAI DENGAN ALAT YANG TELAH 

DIBUAT ATAU TIDAK. PENGUJIAN 

ALAT INI DILAKUKAN JUGA UNTUK 

MENDAPATKAN DATA SEHINGGA 

NANTINYA AKAN DI ANALISA DAN 

DAPAT DI AMBIL KESIMPULAN. 

Perbandingan Pengujian Plunger   

Perbandingan pengujian plunger yaitu 

membandingkan kondisi plunger setelah 

dilakukan perawatan menggunakan alat 

yang di buat yaitu checker plunger dengan 

testing machine 1000. Untuk mengetahui 

sensor pada plunger bekerja maka 

digunakan tanda centang. Baik pengujian 

menggunakan checker plunger maupun 

mesin. 
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TABEL 4.1 PERBANDINGAN 

PENGUJIAN PLUNGER 

MENGGUNAKAN CHECKER PLUNGER 

DAN TESTING MACHINE. 

 

 TABEL DI ATAS MERUPAKAN 

DATA YANG DIAMBIL SELAMA 3 

MINGGU DAN MENGGUNAKAN 

JUMLAH SAMPEL SEBANYAK 12 

BUAH. DARI 12 SAMPEL YANG DI UJI 

SEMUA SENSOR YANG TERDAPAT 

PADA PLUNGER TIDAK MENGALAMI 

MASALAH KETIKA DI UJI 

MENGGUNAKAN CHECKER PLUNGER 

MAUPUN DENGAN TESTING MACHINE. 

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN  

BAHWA PENGUJIAN PLUNGER 

MENGGUNAKAN CHECKER PLUNGER 

MEMPUNYAI HASIL YANG SAMA 

KETIKA MELAKUKAN PENGUJIAN 

MENGGUNAKAN TESTING MACHINE. 

Kondisi Sensor pada Plunger 

Kondisi sensor pada plunger 

menjelaskan suatu keadaan sensor-sensor 

yang terdapat pada plunger setelah 

dilakukan preventive and maintenance, hal 

ini berfungsi agar setelah plunger di uji 

maka plunger siap digunakan untuk proses 

produksi. Tabel di bawah merupakan hasil 

dari data yang diambil selama 3 minggu 

menggunakan checker plunger. 

 

 
TABEL 4.2 KONDISI SENSOR PADA 

PLUNGER SETELAH DILAKUKAN 

PREFENTIVE AND MAINTENANTE LOG 

WEEK 1508 

 

 
TABEL 4.3 KONDISI SENSOR PADA 

PLUNGER SETELAH DILAKUKAN 

PREFENTIVE AND MAINTENANTE LOG 

WEEK 1509. 

 

 
TABEL 4.4 KONDISI SENSOR PADA 

PLUNGER SETELAH DILAKUKAN 

PREVENTIVE AND MAINTENANTE LOG 

WEEK 1510. 
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PADA TABEL 4.2 SAMPAI 

DENGAN 4.4 TERDAPAT EMPAT 

KONDISI SENSOR PLUNGER YAITU 

MEMERIKSA, DISESUAIKAN, 

PERBAIKI DAN MENGGANTI. KONDISI 

TERSEBUT MERUPAKAN 

KEMUNGKINAN YANG MUNGKIN 

TERJADI KETIKA PLUNGER DI UJI 

MENGGUNAKAN CHECKER 

PLUNGER. MEMERIKSA YAITU 

KONDISI DIMANA SENSOR TELAH 

TEPAT PADA POSISINYA, SEHINGGA 

TANPA MENGATUR KEMBALI 

SENSOR SUDAH DAPAT DIGUNAKAN. 

DISESUAIKAN YAITU KONDISI 

DIMANA SENSOR TIDAK BEKERJA 

KARENA BELUM SESUAI DENGAN 

POSISINYA, SEHINGGA PERLU DI 

ATUR SAMPAI SENSOR BEKERJA. 

DIPERBAIKI YAITU MEMPERBAIKI 

SENSOR YANG RUSAK PADA 

PLUNGER. MENGGANTI MERUPAKAN 

KONDISI DIMANA SENSOR TELAH 

RUSAK ATAU TIDAK DAPAT 

DIGUNAKAN KEMBALI MESKIPUN 

TELAH SESUAI DENGAN POSISINYA, 

SEHINGGA PERLU DIGANTI AGAR 

SENSOR DAPAT BERFUNGSI. 

 

PERBANDINGAN PROSES 

PERBANDINGAN PROSES 

MERUPAKAN PERBANDINGAN 

LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN 

PLUNGER ANTARA PENGGUNAAN 

TESTING MACHINE DAN CHECKER 

PLUNGER. PERBANDINGAN DARI 

DATA DIBAWAH DAPAT DILIHAT 

LANGKAH PENGUJIAN 

MENGGUNAKAN CHECKER PLUNGER 

LEBIH SEDERHANA DAN 

MEMBUTUHKAN WAKTU YANG 

LEBIH SINGKAT YAITU 11 MENIT, 

DIBANDINGKAN DENGAN TESTING 

MACHINE YANG MEMBUTUHKAN 

WAKTU SAMPAI DENGAN 23 MENIT. 

 

Mulai

Plunger setelah 
PM/ rusak

Selesai 

Hubungkan DB 25 
dengan plunger

Mulai pengujian, lihat 
indikator LED sebagai 

keluaran-nya

Apakah plunger 
siap di pakai?

Perbaiki hingga 
plunger siap di 

pakai

ya

Tidak

±10 menit

±1 menit

 
GAMBAR 4.1 PENGUJIAN 

PLUNGER MENGGUNAKAN 

CHECKER PLUNGER. 
Mulai

Plunger setelah 
PM/ rusak

Apakah mesin 
dipakai?

Pasang plunger dan 
Hubungkan DB 25 

dengan plunger

Tunggu sampai 
mesin tidak 

dipakai

Bawa plunger ke 
ruang PM mesin

Mulai pengujian dengan 
menyesuaikan menu 
yang sudah ada pada 

monitor

Apakah plunger 
siap di pakai?

Selesai 

Perbaiki hingga 
plunger siap di 

pakai

ya

Tidak

ya

Tidak

±2 menit

± ~ 

±3 menit

±8 menit

±10 menit

 
GAMBAR 4.2 PENGUJIAN 

PLUNGER MENGGUNAKAN 

TESTING MACHINE. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses perencanaan, 

pembuatan dan pengujian alat serta dengan 

membandingkan dengan teori - teori 

penunjang, dan dari data yang telah di dapat 

maka dapat disimpulkan :  

1. Checker plunger merupakan alat yang 

digunakan hanya untuk menguji 

elektrikal pada plunger. Tidak dapat 

digunakan untuk mekanikal plunger. 

2. Pengujian elektrikal plunger 

menggunakan mesin mempunyai hasil 
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yang sama ketika di uji menggunakan 

checker plunger. 

3. Pengujian plunger menggunakan 

checker plunger membutuhkan waktu 

11 menit, dan penggujian 

menggunakan mesin membutuhkan 

waktu 23 menit. 

4. Checker plunger hanya dapat 

digunakan untuk mesin testing 1000. 

 

Saran 

Pada pengerjaan Tugas Akhir ini tentu 

tidak lepas dari berbagai macam kelemahan 

dan kekurangan, baik itu pada sistem 

maupun pada peralatan yang telah dibuat. 

Untuk memperbaiki kekurangan dari 

peralatan tersebut, maka perlu melakukan 

hal - hal sebagai berikut: 

1. Kedepannya checker plunger ini dapat 

menguji plunger testing machine 

1800.  

2. Menggunakan indikator yang lebih 

baik lagi, seperti LCD sehingga 

tampilan indikator sama dengan mesin 

testing 1000.  
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Abstrak –  Didalam bilge alarm panel terdapat beberapa komponen elektrik, salah satunya 

relay. Dengan adanya relay yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara magnetic float switch, 

lampu indikasi, dan push button. Selama ini penggunaan relay terlalu banyak sehingga ukuran 

panel yang digunakan menjadi besar. Maka dalam pengembangan ini kinerja relay digantikan 

dengan smart relay, yang menjadikan ukuran panel lebih kecil. 

Pengawasan batas air pada lambung kapal dengan mendeteksi air yang masuk sampai batas 

magnetic float switch yang terpasang pada lambung kapal. Kemudian akan ditampilkan pada 

mimic panel sesuai dengan letak magnetic float switch di lambung kapal. 

 

Kata kunci: bilge alarm panel, relay, push button, smart relay, mimic panel, magnetic float 

switch 
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1. PENDAHULUAN 

Pulau Batam merupakan salah satu 

dari sekian banyak pulau yang ada di 

Indonesia. Dengan dikelilingi oleh pesisir 

pantai yang hampir seluruhannya menjadi 

lahan usaha untuk shipyard yang 

memproduksi kapal, salah satu yang 

diproduksi yaitu kapal Tug Boat. Tug Boat 

merupakan kapal yang dapat melakukan 

pergerakan dengan tenaga yang cukup besar, 

fungsi utamanya adalah menarik atau 

mendorong kapal, tug boat dibedakan atas 

beberapa jenis antara lain kapal tunda 

samudra, kapal tunda pelabuhan dan lain-

lain [1]. Didalam kapal tug boatbanyak 

terdapat bagian-bagian dan komponen-

komponen penting kapal, yang fungsi 

utamanya adalah untuk menjalankan, 

mengoperasikan kapal, menjaga kapal agar 

tidak tenggalam dan selalu dalam posisi 

setimbang.  

Panel listrik salah satunya, fungsi dari 

panel listrik adalah untuk mengendalikan 

kapal, pengawasan kapal dan memproteksi 

genset,supply power, dan penerangan. 

Lambung kapal merupakan bagian kapal 

yang perlu diawasi kondisinya, sehingga  

keseimbangan kapal dapat terjaga [2], dan 

panel listrik yang berfungsi untuk 

mengawasilambung kapal adalah bilge 

alarm panel. Kebanyakan dari bilge alarm 

panel menggunakan banyak relay untuk 

kontak bantu antara sensor dan control, 

akibat dari banyaknya penggunaan relay 

banyak ditemukannya kesulitan, seperti 

ketika ingin mendesain panel, wiring, dan 

perbaikan ketika terjadi troubleshooting 

pada panel tersebut. 

Untuk menghindari kesulitan tersebut, 

maka dalam pengembangan ini dilakukan 

pengembangan dalam pengurangan relay 

dan diganti menggunakan smart relay pada 

pembuatan panel di PT. LABBERU. Prinsip 

kerjanya smart relay yaitu ketika magnetic 

float switch di lambung kapal aktif, maka 

smart relay akan mengaktifkan lampu 

indikasi yang sudah diprogram sebelumnya. 

Keuntungan dari pengembangan yang 

dilakukan ini yaitu memudahkan dalam 

wiring, mendesain, mengurangi ukuran 

panel, dan mudah dalam memperbaiki 

ketika troubleshooting. 

 

2. Diagram Blok 

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

Sistem 

 

Secara garis besar ada 3 blok utama 

seperti Gambar 1. Pertama adalah input, 

magnetic float switch sebagai input  yang 

berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air 

ketika sudah sampai batas ketinggian, 

kemudian tombol test lamp berfungsi untuk 

menguji apakah lampu indikasi berfungsi 

atau tidak, dan tombol reset berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi awal bilge alarm 

panel serta tombol mute alarm berfungsi 

untuk mematikan buzzer ketika kondisi 

buzzer aktif. Kemudian adalah proses, 

smartrelay akan memproses hasil masukan 

dari input dan akan dieksekusi sesuai ladder 

diagram di smart relay tersebut, seteleh 

diproses akan dilanjutkan ke blok output. 

Yang terakhir adalah output, pada blok 

output ini memberi indikasi dari hasil input 

yang sudah diproses, lampu indikasi untuk 

lambung kapal ada 4 buat yaitu untuk bilge 

sampai bilge 4, dan buzzer berfungsi untuk 

indikasi berupa suara. 

3. Perancangan Hardware(Mechanical) 
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Dalam perancangan hardware untuk 

bilgealarm panel adalah mendesain ukuran 

panel yang digunakan dan mengatur letak-

letak komponen ditunjukkan Gambar 2, 

karena ruang untuk meletakkan bilge alarm 

panel di kapal sangat sempit, sehingga box 

panel yang digunakan harus kecil. Ukuran 

panel yang digunakan yaitu tinggi 300 mm 

dengan lebar 250 mm dan tebal 200 mm. 

Untuk tempat jalur kabel agar terlihat rapi 

menggunakan duct wiring lebar 25 mm, 

kemudia rel untuk dudukan fuse, smart 

relay, dan terminal. 

 

Gambar 2.Dimensi Bilge Alarm Panel 

Dibagian pintu panel terdapat mimic 

yang terdiri dari 4 pcs lampu indikasi 

lambung, 1 pcs lampu indikasi power on, 1 

pcs buzzer, 1 pcs tombol mute alarm, 1 pcs 

tombol test lamp, dan pcs tombol reset. 

Bilge alarm panel memiliki tempat yang 

berbeda-beda disetiap kapal yang satu 

dengan yang lainnya, tempat peletakan dari 

panel ini tergantung dari besar ruangan 

dalam kabin kapal. Desain dari bilge alarm 

panel dalam perencanaan sistem terdapat 

pada gambar 3. 

 

Gambar 3.View komponen panel 

4. Perancangan Electrical 

 

Gambar 4.Schematic diagram 

Perancangan electrical yaitu 

mendesain rangkaian schematic 

Pada bilge alarm panel. Pada 

rangkaian seperti gambar 4 dan gambar 5 ini 

memiliki 7 input yaitu 4 sensor magnetic 

float switch, 1 tombol test lamp, 1 tombol 

reset, dan 1 tombol mute alarm. Input 

tersebut terhubung ke digital input smart 

relay. Output smart relay ini ditujukan ke 4 

lampu indikasi dan 1 buzzer. Magnetic float 

switch disini berfungsi sebagai sensor untuk 

mendeteksi ketinggian air, rangkaian 

schematic ini berfungsi untuk mengawasi 

lambung kapal melalui mimic yang di bilge 

alarm panel. 
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Gambar 5.Schematic diagram 

5. Diagram Alir 

Ketika kondisi awal magnetic float 

switch belum aktif maka lampu indikasi 

mati, untuk menguji lampu indikasi masih 

berfungsi yaitu dengan menekan tombol test 

lamp, dalam kondisi magnetic float switch 

sedang aktif tombol test lamp akan tetap 

berfungsi. Ketika magnetic float switch 1 

sampai aktif salah satu atau bersamaan 

secara keseluruhan maka akan mengaktifkan 

lampu indikasi bilge masing-masing sesuai 

lambungnya. Buzzer juga akan aktif 

bersamaan dengan lampu indikasi bilge jika 

salah satu dari magnetic float switch telah 

aktif. 

 

Gambar 6.Flowchart 

 

Ketika tombol mute alarm ditekan 

maka buzzer akan mati dan lampu indikasi 

bilge masih menyala, tetapi magnetic float 

switch harus dalam kondisi tidak aktif,  jika 

magnetic float switch masih dalam kondisi 

aktif akan menyebabkan buzzer mati 

sementara dan akan hidup kembali ketika 

tombol mute alarm tidak dilepas. Kemudian 

tombol reset ditekan maka indikasi lampu 

bilge dan buzzer akan mati dengan catatan 

magnetic float switch harus dalam kondisi 

tidak aktif, karena jika magnetic float switch 

masih dalam kondisi aktif , akan 

menyebabkan lampu indikasi bilge dan 

buzzer mati sementara dan akan hidup 

kembali ketika tombol mute alarm tidak 

dilepas. Berikut diagram alir (flowchart) 

dalam sistem bilge alarm panel. 

 

6. Hasil dan Analisa 

Dari hasil pengujian keberfungsian 

alat pada bilge alarm panel dilakukan 

pengujian input yaitu magnetic float switch 

yang disimulasikan dengan switch biasa 
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dengan output 4 buah lampu indikasi 

lambung kapal, power on, dan buzzer. 

Tabel 1 Hasil Pengujian 

Keberfungsian Alat 

 

Indikasi power on akan menyala 

ketika power supply  aktif dan fuse juga 

aktif, kemudian ketika magnetic float switch 

1 dalam kondisi on, maka lampu indikasi 

bilge 1 akan menyala, magnetic float switch 

2 kondisi on maka lampu indikasi bilge 2 

yang menyala, magnetic float switch 3 

kondisi on maka lampu indikasi bilge 3 

menyala, dan magnetic float switch 4 

kondisi on maka lampu indikasi bilge 4 yang 

menyala. Ketika salah satu dair magnetic 

float switch aktif maka buzzer akan aktif, 

buzzer akan mati ketika tombol mute alarm, 

dan lampu indikasi dari bilge 1 sampai 4 

akan ketika tombol reset ditekan. Kemudian 

ketika tombol test lamp ditekan maka 

keempat lampu indikasi bilge akan aktif. 

Pada gambar 7 merupakan bilge alarm 

panel sebelum dilakukan pengembangan, 

ukuran panel yaitu tinggi 550 mm dan lebar 

350 mm, kemudian ukuran mimic panel 

tinggi 300 mm dan lebar 200 mm. Setelah 

dilakukan pengembangan seperti pada 

gambar 8 ukuran panel bisa diperkecil yaitu 

menjadi tinggi 300 mm, lebar 250 mm, dan 

tebal 200 mm. Mimic yang sebelumnya 

dipisahkan dari panel telah disatukan oleh 

panel, untuk ukuran lebih detail lihat 

lampiran D.  

 
Gambar 7.Bilge alarm panel sebelum 

pengembangan 

 

 
Gambar 8.Bilge alarm panel setelah 

pengembangan 

 

7. Kessimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil dan analisa maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Power on akan menyala ketika bilge 

alarm panel sudah diberi tegangan 

2. Lampu indikasi pada setiap lambung 

akan menyala sesuai dengan magnetic 

float switch masing-masing lambung. 

3. Tombol reset berfungsi untuk 

mematikan semua lampu. 

4. Tombol mute alarm berfungsi untuk 

mematikan buzzer 

5. Tombol test lamp berfungsi untuk 

menguji kondisi lampindikasi dalam 

keadaan berfungsi. 

Untuk pengembangan lebih lanjut 

kedepannya ditambahkan saran sebagai 

berikut : 

1. Mimic panel dipisahkan dengan panel. 
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2. Menambahkan HMI untuk 

mempermudah pengawasan lambung 

kapal. 
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Abstrak –  Panel pemanas genset otomatis ini adalah alat yang mengontrol pemanasan genset 

secara berkala dan terjadwal. Mesin ini dirancang bertujuan untuk menjaga komponen genset 

tetap befungsi dengan baik serta meminimalisir kerusakan pada genset dan menjaga factor usia 

genset. Dengan memilih selector waktu yang diinginkan 6 menit, 8 menit, 10 menit dan 

disesuaikan dengan kapasitas genset, maka proses pemanasan genset akan berjalan 1 (satu) 

minggu sekali selama waktu selector yang dipilih dikontrol oleh PLC. Berdasarkan data daribuku 

Seri Teknik Rangkaian Kontrol Panel Genset dan manual book dari genset merek caterpilar,  

waktu 6 menit untuk memanaskan genset kapasitas 16kW, waktu 8 menit untuk memanaskan 

genset kapasitas 36kW, waktu 10 menit untuk memanaskan genset kapasitas 64kW. 

 

Kata kunci: Genset, Selector, Waktu. 
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1. PENDAHULUAN 

Panel pemanasan genset otomatis 

(automatic warming – up genset panel) 

adalah alat yang digunakan untuk 

melakukan pemanasan genset secaraberkala, 

meringankandanmembantu operator 

gensetdalammelakukanmaintenanceterhadap

gensetsesuaidenganjadwal yang 

telahditentukan. Fungsiutama panel 

iniadalahmenjadwalkanpemanasangensetsec

araotomatisdanberlanjut.Secaraperiodikgens

etperlumelakukan proses 

pemanasanuntukmenjagasirkulasipelumasoli

danpemeliharaanbattery agar 

tetapberfungsidenganbaik. Denganadanya 

panel 

pemanasangensetotomatispemanasanakandil

akukansesuaidenganjadwal yang 

telahditentukantanpaharusmematikansumber

listrikutamayaitu PLN 

ataupunmenggangguaktifitasdarikantorataug

edung yang menggunakanbantuan operator, 

semuanyaakanberjalansecaraotomatis. Panel 

pemanasangensetotomatisselainmengontrolp

emanasansecaraberkala, jadwaldan lama 

waktupemanasanjugadapatdisettingsesuaide

ngankebutuhan. 

 

2. PANEL PEMANAS GENSET 

OTOMATIS 

Dapatdidefinisi panel 

pemanasangensetotomatisadalahsuatualat 

controller yang 

terdiridaribeberapakomponen yang 

telahterprogramdenganskalawaktutertentu 

yang telahditentukandantidakberubah – 

ubahgunamentriggergensetuntukstarting 

agar melakukanpemanasan, 

danakanmemutuskantrigger 

startinguntukmematikangensetdenganselang

waktu yang telahditentukan. 

Semuaberjalandengancaraotomatisdantidak

memerlukanbantuak operator. Komponen-

komponenuntukmembuat panel 

pemanasgensetotomatisyaitu: 

1. Miniature circuit Breaker (MCB) 

adalahkomponenelektronikasekaliguskom

ponenlistrik yang 

berfungsisebagaipengamandengancarame

mbatasi aruslistrik yang mengalirdanshot 

circuit. 

2. Program logic controller (PLC) 

adalahmerupakansuatuperangkatpengend

ali yang dapat deprogram 

sesuaidengansistem yang dibutuhkan. 

3. Relay dankontak relay 

adalahadalahsaklarmekanik yang 

dikendalikanataudikontrolsecaraelektro

nik( elektro magnetic). Saklarpada 

relay akanterjadiperubahanposisi off 

keposisi on padasaatdeberikan energy 

http://www.elektronika123.com/apa-itu-arus-listrik/
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elektro magnetic pada armature relay 

tersebut. 

4. Selector 

adalahsebuahperangkatelektronik yang 

digunakanuntukmemutuskanjaringanlistri

katauuntukmenghubungkannya. 

Jadisaklarpadadasarnyaadalahalatpenyam

bungataupemutusaliranlistrik. 

5. Pilot lamp 

adalahsinyalindokatorberupalampuatau

cahayadenganwarnatertentupadasebuah 

system control. 

 

3. PEMODELAN SISTEM 

a. PerencanaanSistem 

 Perencanaansistempada project 

akhirinimemerlukansuatumetode yang 

tersusundanberisipenjelasantentangcarakerja

sistemsecarakeseluruhandengandisertaipenje

lasanrincidarimasing – masingkomponen 

yang 

dipergunakanuntukmenciptakansistemdapat

berfungsidanberkerjadengantujuan yang 

diharapkan. 

 

Secaragarisbesarsistemterdiridaritigablokuta

masepertiterlihatpadagambar 3.1. 

1. Unit 

masukanatauinputmemberikaninputdanm

engirimsinyalterhadapcontrollersesuaiden

ganpilihan yang telahditentukanmelalui 

switch timer. 

2. Unit pemrosesan (PLC) selalu standby 

untukmenerima input, 

selanjutnyaakanmemprosessistem yang 

telahterprogramgunamenghasilkanoutput, 

danmemastikansistem yang 

berjalantidakmemilikimasalah. 

3. Unit keluaranatauoutput 

adalahsebuahhasildaripemrosesan yang 

berfungsisebagaipengaplikasiansistemdap

atberjalan. 

 

b. Rancangan Hardware 

 Rancangan hardware 

beruparancangangambaralatdantataletakkom

ponen, dengantujuanagar  

prosespembuatandapatlebihmudahdanmemil

ikipanduan. Ada duahal yang 

telahdisiapkanuntukrancanganiniyaitugamba

r layout panel yang 

mengaturtataletakkomponendidalam 

paneldangambar wiring panel yang 

mengaturjalur cable 

danconectionpadasistem.Gambarinidapatdili

hatpadalampiran. 

 

 

 

c. Rancangan Proses Sistem 
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Berdasarkan flow chart 

diatasdapatdijelaskan proses 

bekerjanyasistem panel : 

 Ketika panel dioprasikansecara auto 

maka proses 

pemanasangensetberjalansecaraotomatisyait

u PLC yang 

telahdiprogrammengaturpenjadwalandanme

ngatur lama 

waktupemanasangensetsecaraotomatis. 

Selanjutnyamemastikanbahwagensetbenar-

benarhidupdanberjalansesuaidengan yang 

telah deprogram, 

jikagensettidakhidupatauadamasalah yang 

yangdibacaoleh PLC makasecaraotomatis 

alarm akanhidupsebagaipenandakepada 

operator 

atauteknisibahwaterjadimasalah.setelahsela

ma proses pemanastidakterjadimasalahmaka 

PLC akanmengulang proses 

kembalisepertiawaluntukmenghitungwaktup

emanasangensetselanjutnyaterhitungsatumin

ggudariterakhirgensethidup. 

 

4. HASIL DAN ANALISA 

 Data yang 

diperolehdaripengujianalatmerupakanhasild

ananalisa yang akurat.Dimanaalat yang 

kitabuatsesuaidenganperencanaanawalmerup

akanhasildariperancangan. 

 

 

a. HasilAlat 

 Pengujiandalampembuatansuatualatber

hasilatautidaknyadapatdinilaidalamtingkatko

nstribusialat.Panel yang telahselesaidirakit, 

telahdiujidandisimulasikanlangsungdiworks

hop.Beberapapengujian yang 

telahdilakukanadala : 

1. Pengujian Selector Timer, Dengan 

memilih posisi selector pemanasan 

selector 6 menit, 8 menit, dan 10 menit 

maka proses pemanasan genset akan 

dilakukan satu minggu sekali dengan 

lama waktu sesuai dengan selector 

pemanasan yang dipilih. Pengujian ini 

dilakukan untuk memastikan lama waktu 

yang dipilih sesuai dengan pemanasan 

genset. Datanya dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 
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2. Pengujian Selector Manual, hal ini 

dilakukan bertujuan untuk memastikan 

saat panel dioperasikan secara manual 

dapat berjalan normal atau tidak ada 

masalah, dan data nya seperti tabel 

dibawah. 

 

 

3. PengujianIndikator, Dilakukan pengujian 

indikator dengan tujuan untuk 

memastikan indikator yang ada pada 

panel hidup sesuai dengan fungsi nya, 

hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

 

 

4. PengujianSistem, Jika pengoprasian panel 

dengan menggunakan pilihan selector 

timer 6 menit, 8 menit, 10 menit maka 

proses pemanasan genset berjalan secara 

otomatis, sedangkan jika memilih selector 

pada posisi manual maka pemanasan 

genset secara manual. Dalam keadaan 

tertentu atau terjadi masalah pada alat 

maka alarm akan hidup. 

 

 

 

b. Analisa 

  telah melakukan perakitan panel, 

proses pengujian alat dan pengambilan data  

Panel Pemanas Genset Otomatis telah 

berhasil melakukan trigger pemanasan 

genset secara otomatis dan manual. 

Pengujian secara otomatis telah sesuai 

dengan pilihan selector waktu pemanasan 

yang dipilih. Dalam hal ini panel melakukan 

pemanasan lebih 2 detik setiap pemilihan 

selector waktu hal itu disebabkan untuk 

melakukan proses sistem reset sechedule 

membutuhkan waktu 2 detik, jadi dapat 

disimpulkan proses pemanasan tetap sama 

dengan selector yang tidak ada melibihi atau 
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berkurang. Dengan adanya panel pemanas 

genset otomatis maka telah mengurangi 

tingkat kerusakan pada genset dan efesiensi 

waktu operator untuk melakukan pemanasan 

manual. 

 

5. KESIMPULAN 

a. Kesimpulan 

Dari hasilperancanganalat, pengerjaan, 

pengujiansertaanalisis data yang di peroleh, 

makadapatdisimpulkandiantaranyasebagaibe

rikut: 

1. Panel 

dapatdioperasikansecaraotomatisdengan

menggunakanpilihan selector timer 

dandioperasikansecara manual 

denganmenggunakantombol yang 

adadidepan panel. 

Didesignhanyauntukgenset yang 

berkapasitaskecildangensetconventional. 

2. Sistem monitoring pada panel 

masihmenggukanaindikatorlampudanfasil

itas trigger 

untukmenghidupkangensetmasihmenggu

nakan relay kontakbiasa. 

3. Signal 

pembacaangensethidupmasihmenggunaka

ntegangandarigenset, 

belummenggunakandaripembacaan 

sensor. 
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Abstrak - Semi-auto Appearance Check Machine adalah sebuah mesin yang digunakan untuk 

mempermudah dan mempersingkat waktu pada saat pemeriksaan visualrod. Saatfoot switch 

ditekan (diinjak) oleh kaki akan mengaktifkan part feeder lalu bak penampungan rod pada part 

feeder akan bergetar, sehingga rod akan bergerak dari posisi bagian bawah bak penampung naik 

menuju keposisi atas mengikuti bentuk dari ulir pada bak penampungan. Setelah itu rod  masuk 

keselang satu persatu secara berbaris lalu keluar satu persatu menuju dua shaft besi yang 

berputar. Dua buahshaft besi ini digerakkan oleh motor AC. Di ujung dua shaft besi diberi sensor 

fiber optik. Saa trod melewati sensor, sensor akan berfungsi untuk membaca jumlah rod yang 

masih bagus. Jumlah rod akan ditampilkan oleh counter. Hasil yang didapat dari SEMI-AUTO 

APPEARANCE CHECK MACHINE mempersingkat waktu pemeriksaan rod selama 93 menit 

yang sebelumnya memeriksa rod dengan caramanual membutuhkan waktu 873 menit per pack 

(bungkus) menjadi 780 menit  perpack (bungkus). Mesin ini juga mengurangi jumlah operator 

yang memeriksa sebanyak 1 orang yang sebelumnya memeriksa rod dengan caramanual 

memerlukan 2 operator. 

 

Kata kunci: Semi-auto appearance check machine , part feeder, variable speed drive motor AC, 

sensor fiber optic, dan counter 

. 

Abstract - Semi-auto Appearance Check Machine is a machine used to simplify and shorten the 

time at visual inspection rod.When the foot switch is pressed (crushed) by foot will activate the 

part feeder tank at the part feeder rod would vibrate, so that the rod will move from the position 

of the bottom of the container vessel goes up to the top position following the shape of the screw 

in the tank. After the rod into the hose line up one by one and then come out one by one toward 

two rotating metal shaft. Two iron shafts is driven by an AC motor. At the end of two metal shafts 

given fiber optic sensor. When the rod passes through the sensor, the sensor will be used to read 

the number of rod is still good. Rod number will be displayed by the counter.The results obtained 

from SEMI-AUTO APPEARANCE CHECK MACHINE rod shorten scan times for 93 minutes 

before checking rod by hand takes 873 minutes per pack (pack) to 780 minutes per pack (pack). 

This machine also reduces the number of operators who check out as many as one person who 

previously checked rod by hand requires two operators. 

 

Keywords: Semi-auto appearances check machine, feeder parts, variable speed AC motor drives, 

fiber optic sensors, and counters. 
 

 

mailto:Gaellesahlialbaiz@gmail.com


 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
348 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Setiaprod yang datangdari supplier 

diperiksasecarasampling, 

pemeriksaansecaravisualrodmasihdilakukan

dengan manual yaiturod 

tersebutdiperiksadandipilahdengantangansat

upersatu.Setelahdiperiksasecarasampling 

danhasilnyarod tersebutbagus (OK), rod 

tersebutdilewatkan (PASS) ke proses 

berikutnya. Namunjikaterdapatsatubuahrod 

ditemukanrusak (NG) 

daripemeriksaansampling, maka 1 

bungkusrod 

tersebutharusdilakukanpemeriksaanvisual 

100%.Saatpemeriksaanvisual 100% ini 

operator 

kesulitandanbanyakmemerlukanwaktutamba

han.OlehkarenaitudibuatalatSemi-auto 

appearance check machine. 

 

11. Diagram Blok Sistem 

 

Gambar 1. Diagram Blok Sistem 

 

Secara garis besar ada 3 diagram blok utama 

seperti Gambar 1 dan memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut: 

1. Part feeder berfungsi menghasilkan 

getaran. Getaran itu akan membuat rod 

bergerak secara perlahan-lahan keluar 

berurutan menuju ke dua buah shaft.Shaft ini 

akan berputar danjuga secara otomatis akan 

memutar rod berlawanan arah putarannya 

dengan putaran shaft. 

2. Pemeriksaan secara visual, operator akan 

memeriksa tampilan rod dengan 

menggunakan indera mata pada saat shaft 

berputar. Shaft diputar oleh motor AC. 

3. Pengelompokkan pass /  fail, rod yang 

telah diperiksa oleh operator akan 

dikelompokkan menjadi 2 bagian : 

a. Pass ialah kondisi rod masih layak 

pakai atau bagus. Rod yang masih 

bagus akan dimasukkan ke dalam box 

dengan indikasi OK, sebelum masuk 

ke dalam box dipasang sebuah sensor 

yang berfungsi untuk mendeteksi dan 

kemudian counter akan menghitung 

jumlah rod yang masih bagus 

kondisinya fisiknya. 

b. Fail ialah kondisi rod tidak layak 

pakai atau rusak. Rod yang rusak akan 

dimasukkan ke dalam box dengan 

indikasi Reject. 

 

12. PerancanganMekanikalAlat 

 

Gambar 2.Perancangan Mekanik Alat 
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Gambar perencaan semi-auto appearance 

check machine dari tampak atas, tampak 

depan, dan tampak samping terlihat mekanik 

yang digunakan : 

a. Pemempatan alat dibuat disebelah kanan 

dari part feeder. 

b. Material yang digunakan berupa plat besi 

c. Pemasangan sensor fiber optik diujung 

shaft sebagai pendeteksi untuk counter. 

 

13. PerancanganRangkaian  Electrical 

 
Gambar 3.Rangkaianelektrikaldidalam box 

controller 

 

 
Gambar4.Rangkaianelektrikaldiluar box 

controller 

 

Penjelasan dari Drawing Electrical didalam 

box controller pada Gambar 3 adalah : 

1. Saatsumberteganganmasuk, motor AC  

akanbekerja. 

2. Tegangan 110V AC 

masukditurunkanmenjadi 24V DC 

untukmengaktifkan relay. 

3. Saatfoot switchditekan, 

relayakanbekerjadanmengaktifkan 

feeder. 

4. Saat feeder telahaktif, kecepatangetaran 

feeder diaturdengan Speed Controller. 

 

Penjelasan dari Drawing Electrical diluar 

box controller pada Gambar 4 adalah : 

1. Saatsumbertegangan 110V AC 

masuklaluditurunkanmenjadi 24V DC. 

2. Tegangankeluaranpower supply 24V DC 

mengaktifkan amplifier pada sensor 

fiber optic. 

3. Amplifier yang 

aktifdapatmengaturfrekuensi  yang 

diterimaoleh sensor fiber 

opticsaatmendeteksiobjek. 

4. Sensor aktif, bilaobjekmelewati sensor 

(receiver)laluobjektersebut di transfer 

datanyaolehbagian sensor lainnya 

(transmitter) 

 

5. Diagram Alir 

 

 

Gambar 5.Diagram alir 

Penjelasan dari diagran alir pada Gambar 

5adalah : 

1. Start menandaiproses dimulai. 

2. Persiapan, rod dimasukkan ke dalam bak 

penampung pada part feeder. 

3. Switch aktifmempunyai 2 kondisi. Jika 

”ya” maka part feeder akan bergerak, jika 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
350 

 

”tidak” maka proses harus diulang sampai 

switch aktif. 

4. Part feederakan mulai menghasilkan 

getaran saat switch ditekan kemudian rod 

akan keluar satu persatu secara berbaris dari 

selang. 

5. Pemeriksaan (QC Check) mempunyai 2 

kondisi. Jika ”pass” maka rod  masih dalam 

keadaan bagus, jika ”fail” maka rod sudah 

rusak atau tidak bisa dipakai lagi. 

6. Sensor aktif mempuyai 2 kondisi. Jika 

”ya” maka secara otomatis sensor akan 

mendeteksi dan menghitung rod yang masih 

bagus, jika ”tidak” maka sensor itu rusak 

dan proses akan diulang sampai sensor aktif. 

6.Counter akan menghitung jumlah rod 

yang masih bagus secara otomatis saat 

sensor aktif 

7. Selesai menandakan satu proses telah 

berakhir. 

 

6. HasildanPembahasan 

 

Pengujiansistemdenganbeberapapercobaan, 

mengatur jarak antara transmitter dan 

receiver, mengatur frekuensi padaamplifier, 

mengatur kecepatan putaran  feeder dan 

pengujian efisiensi alat.Hasil yang 

didapatialahuntukmengurangiwaktu proses 

dalampemeriksaanvisual, 

produktivitaspemeriksaanrod meningkatdan 

mengurangijumlah operator yang 

memeriksasebanyak 1 orang. 

Hasilinidapatdilihatpadatabel1,2,3,4dan5. 

 

Tabel 1 merupakanpengujiansistem dengan 

mengatur jarak antara transmitter jarak yang 

ideal antara transmitter dan receiver dapat 

mendeteksi rodialah 6cm. Karena persentase 

keberhasilannya mencapai 100% sedangkan 

pada jarak yang lainnya tidak mencapai 

keberhasilan 100%. 

 

Tabel 2 merupakanpengujiansistem dengan 

mengatur frekuensi 

padaamplifier.Hasilpengujiandapatdiketahui

bahwafrekuensi sensor yang tepat 

mendeteksi semua jumlah sample ialah pada 

frekuensi 3674Hz. 

 

 

 

Tabel 3 merupakanpengujiansistem dengan 

mengatur kecepatan putaran  

feeder.Hasilpengujiandapatdiketahuibahwa

waktupemeriksaan yang paling 

singkatpadakecepatanfeeder  40 rpm. 
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Tabel 4 dan 5 

merupakanpengujianpemeriksaan rod secara 

manual dan semi-

auto.Hasilpengujiantersebut dapat 

disimpulkan bahwa alat ini dapat 

mempersingkat waktu pemeriksaan rod 

selama 93 menit dan mengurangijumlah 

operator yang memeriksasebanyak 1 orang. 

 

Tabel 1.Data pengujian sistem dengan 

mengatur jarak antara transmitter dan 

receiver 

N

o. 

Jar

ak 

Sen

sor 

Jumlah

Sample 

Rod 

(pieces)  

Juml

ah 

Samp

le 

Rod 

yang 

Terd

eteks

i 

Sens

or 

(piec

es) 

PersentaseKeb

erhasilanRod 

yang terdeteksi 

sensor 

1 
4 

cm 
400 300 75% 

2 
5 

cm 
400 350 88% 

3 
6 

cm 
400 400 100% 

4 
7 

cm 
400 395 99% 

5 
8 

cm 
400 390 98% 

 

Tabel2.Data pengujiansistem dengan 

mengatur frekuensi padaamplifier 

N

o. 

Kec

epat

an 

Feed

er 

(rpm

) 

Freku

ensi 

Senso

r pada 

Ampli

fier 

(Hz) 

Sampl

e 

(piece

s) 

Jumla

h 

Sampl

e Rod 

yang 

terdet

eksi 

Pers

enta

se 

erro

r 

( % ) 

Senso

r 

(piece

s) 

1 40 3200 4.000 3.571 
10,7

3 

2 40 3330 4.000 3.725 6,88 

3 40 3420 4.000 3.864 3,40 

4 40 3550 4.000 3.908 2,30 

5 40 3674 4.000 4.000 0,00 

 

 

Tabel 3.Data pengujiansistem dengan 

mengatur kecepatan putaran  feeder 

N

o 

Kec

epat

an 

Feed

er 

(rpm

) 

Kecepata

n Rod 

Bergerak 

per piece 

(s) 

Jumlah

Pemeri

ksaanR

od 

(pieces 

) 

WaktuPe

meriksaa

n 

( menit ) 

1 30 8 80.000 1088 

2 35 6 80.000 980 

3 40 4 80.000 870 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Data Pengujianpemeriksaan rod 

secara manual 

No. 

Peme 

riksaa

n 

Jumla

hRod 

( buah 

) 

Jumlah 

Operato

r 

Waktup

emerik 

saan 

( menit 

) 

1 

Secar

a 

Manu

al 

80.00

0 

2 

Orang 
870 

2 

Secar

a 

Manu

al 

80.00

0 

2 

Orang 
875 

3 
Secar

a 

80.00

0 

2 

Orang 
874 
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Manu

al 

4 

Secar

a 

Manu

al 

80.00

0 

2 

Orang 
869 

5 

Secar

a 

Manu

al 

80.00

0 

2 

Orang 
877 

Rata-rata waktupemeriksaan 873 

 

Tabel 5. Data pengujianpemeriksaan rod 

secara semi-auto 

No. 

Peme 

riksaa

n 

Jumla

hRod 

( buah 

) 

Jumlah 

Operato

r 

Waktup

emerik 

saan 

( menit 

) 

1 

Secar

a 

Semi-

auto 

80.00

0 

1 

Orang 
781 

2 

Secar

a 

Semi-

auto 

80.00

0 

1 

Orang 
780 

3 

Secar

a 

Semi-

auto 

80.00

0 

1 

Orang 
783 

4 

Secar

a 

Semi-

auto 

80.00

0 

1 

Orang 
780 

5 

Secar

a 

Semi-

auto 

80.00

0 

1 

Orang 
776 

Rata-rata waktupemeriksaan ( 

menit ) 
780 

 

7. Kesimpulan 

 

Berdasrkandaripercobaan yang dilakukan, 

makadapatdiambilkesimpulansebagaiberikut

: 

1. 

Mesininidibuatbertujuanuntukmengurangiw

aktu proses dalampemeriksaanvisual  rod, 

makamesininiakanmenjadipraktisataumemb

antuoperarorketikamemeriksavisual rod. 

2. Hasilproduktivitaspemeriksaanrod 

meningkatketikasemi-auto appearance 

check machine 

digunakan.Hasilperhitunganproduktifitasketi

ka manual adalah 873 menit per 

pack.Hasilperhitunganproduktifitasketikase

mi-autoadalah 780 menit per pack. 

3. Mengurangijumlah operator yang 

memeriksasebanyak 1 

orang.Karenapememeriksaanrodketikasecar

a manual adalah 2 orang per pack 

danpememeriksaanrodketikasecarasemi-

autoadalah 1 orang per pack. 
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Abstrak - Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ke daerah perkebunan sayur di Tembesi, 

Batam, banyak petani yang mengakui bahwa sawi adalah salah satu sayuran yang memerlukan 

perlakuan ekstra, salah satunya adalah penyiraman yang teratur. Penyiraman masih dilakukan 

secara manual sehingga membutuhkan banyak tenaga. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut dirancanglah “Sistem Otomasi 

Penyiraman Tanaman Sawi Dengan Notifikasi Berbasis SMS”. Adapun sistem ini meliputi 

penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan kadar kelembaban tanah dengan sistem 

pemberitahuan atau notifikasi dengan SMS mengenai status aliran air pada saat penyiraman. 

 

Kata kunci : Penyiraman Sawi, Penyiraman Otomatis, Sensor Kelembaban, SMS. 

 

 

Abstract - Based on the observations at the vegetable growing areas in Tembesi, Batam, many 

farmers recognizes that mustard is one of many vegetables that require extra treatment, one of 

them is regular watering. Watering still done manually and thus require a lot of time and man 

power. 

Therefore, to reduce power and time spend on watering, "Automatic Watering System For 

Mustard With SMS-Based Notification" has been made. The system includes automatic plant-

watering based on soil moisture level. With SMS-notification when there are no water flow 

inside the piping system. 

 

Keyword: SMS-based, Plant, Mustard, Watering, Moisture sensor 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ke 

daerah perkebunan sayur di Tembesi, Batam, banyak 

petani yang mengakui bahwa sawi adalah salah satu 

sayuran yang memerlukan perlakuan ekstra, salah 

satunya adalah penyiraman yang teratur. Penyiraman 

masih dilakukan secara manual sehingga 

membutuhkan banyak tenaga. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi 

permasalahan tersebut dirancanglah “Sistem Otomasi 

Penyiraman Tanaman Sawi Dengan Notifikasi 

Berbasis SMS”. Adapun sistem ini meliputi 

penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan 

kadar kelembaban tanah dengan sistem 

pemberitahuan atau notifikasi dengan SMS mengenai 

status aliran air pada saat penyiraman. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang yang telah di 

sampaikan sebelumnya, maka dapat disusun beberapa 

perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana menentukan level kelembaban 

tanah ideal 

2. Bagaimana mengontrol penyiraman 

berdasarkan informasi kelembaban 

3. Bagaimana mengirim informasi aliran air 

menggunakan SMS 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Statistik Rata-rata 

  Rata-rata atau Mean merupakan ukuran 

statistik kecenderungan terpusat yang paling sering 

digunakan. Teori rata-rata ada beberapa macam, yaitu 

rata-rata hitung(aritmatik), rata-rata geometric, rata-

rata harmonic dan lain-lain. Tetapi jika hanya disebut 

dengan kata “rata-rata” saja, maka rata-rata yang 

dimaksud adalah rata-rata hitung (aritmatik).
[1]

 

  Penghitungan rata-rata dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok 

sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel 

tersebut. Jika suatu kelompok sampel acak dengan 

jumlah sampel n, maka biasa dihitung rata-rata dari 

sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. 

  

  

Keterangan: 

 = rata-rata hitung 

xi = nilai sampel ke-i 

n = jumlah sampel 

   Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

nilai kelembaban rata-rata perbaris gundukan tanah 

pada kebun sawi. Data dari beberapa moisture 

sensor pada gundukan dijumlah, kemudian di bagi 
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dengan total sensor yang ditanam pada gundukan 

tanah tersebut. 

2.2 Metode Penanaman Sawi 

  Sawi adalah tanaman sayur yang cukup sering 

ditemukan sehari-hari. Sawi dapat ditanam di dataran 

tinggi dan dataran rendah. Akan tetapi, umumnya 

sawi diusahakan di dataran rendah, yaitu di 

pekarangan, di ladang, di polibek atau di sawah. Sawi 

termasuk tanaman sayuran yang tahan hujan, 

sehingga dapat ditanam sepanjang tahun, asalkan 

pada musim kemarau mendapat air yang cukup. 

 Penyiraman sawi bergantung pada musim. 

Jika musim penghujan datang dan curah hujan 

berlebihan, maka pengurangan air harus dilakukan. 

Tetapi sebaliknya, yakni jika air kurang karena 

datangnya kemarau, maka harus dilakukan 

penambahan air, agar kebutuhan tananam sawi dapat 

terpenuhi.
[2]

 

 Untuk mendapatkan kadar kelembaban ideal, 

dilakukan pengukuran terhadap tanah yang baru saja 

disiram oleh petani dan kemudian diambil datanya. 

Metode ini bertujuan agar kondisi tanah setelah 

penyiraman menggunakan alat sama dengan kondisi 

tanah setelah disiram oleh petani. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dalam pembuatan sistem 

penyiraman otomatis ini di bagi menjadi beberapa 

tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan 

sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian awal 

2. Pembuatan mekanik dan elektrik 

3. Pembuatan program 

4. Pengujian pembacaan moisture sensor 

dan flow sensor 

5. Pengujian pembacaan real time clock 

6. Pengujian fungsi electric water valve 

7. Pengujian pengiriman SMS dengan 

Sim900 

8. Tes fungsi keseluruhan sistem untuk 

penyiraman tanaman sawi 

Perancangan hardware merupakan rancang 

bangun alat sementara perancangan software adalah 

perancangan program yang akan mengatur kerja alat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.1 Diagram blok perancangan hardware 

Moisture 

Sensor 

Mikrokontroler 

Electric 

Water 

Valve 

GSM 

Modul

e 

Flow Sensor 

RTC 
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 Diagram blok pada gambar 3.1 adalah 

diagram rancang bangun hardware dari alat penyiram 

sawi otomatis ini. Electric water valve akan 

diaktifkan apabila kelembaban dan waktu telah 

memenuhi syarat penyiraman. GSM Module akan 

mengirimkan informasi berupa SMS apabila tidak 

ada aliran air saat perintah penyiraman telah 

diberikan. 

Sistem ini dirancang untuk menggantikan 

tugas petani dalam hal penyiraman tanaman. Oleh 

karena itu penyiraman yang dilakukan sistem 

diusahakan mendekati penyiraman yang dilakukan 

petani. Sistem ini mempunyai Real Time Clock yang 

berfungsi sebagai acuan waktu penyiraman. 

Penyiraman otomatis dilakukan pada waktu pagi dan 

sore, seperti yang dilakukan petani. Selain waktu, 

indikasi kadar kelembaban tanah juga diperlukan, 

petani tidak akan melakukan penyiraman apabila 

tanah sudah basah. Oleh karena itu sistem ini juga 

meniru kebiasaan tersebut dengan menggunakan 

Moisture Sensor sebagai pembaca kelembaban tanah. 

Berdasarkan gambar 3.1, maka desain 

elektrik dibagi menjadi 2, yakni input dan output 

dengan mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai 

processor. Input sistem terdiri dari RTC, Moisture 

Sensor, dan Flow Sensor. Sedangkan output berupa 

SIM900 dan Electric Water Valve. Gambar 3.2 dan 

3.3 adalah diagram elektrik untuk input dan output 

sistem terhadap mikrokontroler. 

 

Gambar 3.1.2 Koneksi input 

 

Gambar 3.1.3 Koneksi output 

Untuk desain mekanik tempat pemyimpanan 

komponen yang sensitif terhadap air digunakan 

Outdoor Electric Box, yakni sebuah kotak yang biasa 

digunakan sebagai rumah untuk komponen elektrikal 

yang diletakkan di luar ruangan. Kotak yang 

digunakan tahan air karena dilengkapi dengan rubber 

seal sehingga memungkinkan komponen didalamnya 

terhindar dari air hujan dan sebagainya. 
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Gambar 3.1.4 Piping system 

Gambar 3.1.4 adalah sistem piping untuk 

penyiraman. Air dari penampungan disedot oleh 

pompa. Manual valve berfungsi untuk membuka atau 

menutup aliran secara manual, sementara Solenoid 

valve digunakan untuk fungsi yang serupa namun 

dikontrol oleh mikrokontroler. Flow meter 

difungsikan sebagai indikasi aliran air. Dengan 

memanfaatkan putaran kincir dan hall effect, sensor 

ini dapat mengetahui jika terjadi hambatan atau 

malfunction pada piping system penyiraman. 

3.2 Data Sensor Kelembaban 

Sensor kelembaban tanah yang digunakan 

adalah sensor yg memakai prinsip perubahan 

hambatan. Penentuan nilai kelembaban ideal adalah 

dengan cara mengukur hambatan tanah setelah 

dilakukan penyiraman. Pengukuran dilakukan untuk 

dua nilai, yakni pembacaan digital pada Arduino dan 

pengukuran tegangan analog pada output sensor. 

Adapun hasil pengukuran adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2.1. Kondisi tanah sebelum penyiraman 

 

Tabel 3.2.2 Kondisi tanah setelah penyiraman 

 

Gambar 3.2.1 Grafik perubahan nilai 

 

Pengambilan data per sensor dilakukan setiap 

satu detik dengan jumlah sampel sepuluh data. Grafik 

pada gambar 4.3 menunjukkan data sensor yang 

terbaca 

di 

Arduino 

saat 

kondisi 

tanah 

basah 

ARDUINO 

SERIAL 

READ 

Sensor 

1 

Sensor 

2 

Sensor 

3 

Rata 

- 

Rata 

Persentase 

Kelembaban 

Rata - Rata 

526 577 529 544 53.12 % 

526 576 528 543 53.02 % 

526 576 528 543 53.02 % 

526 576 528 543 53.02 % 

526 577 528 543 53.02 % 

526 577 529 544 53.12 % 

526 577 528 543 53.02 % 

526 576 528 543 53.02 % 

526 576 529 543 53.02 % 

527 577 528 544 53.12 % 

ANALOG 

VOLTAGE 
2.69 V 2.74 V 2.70 V 

  

ARDUINO 

SERIAL 

READ 

Sensor 

1 

Sensor 

2 

Sensor 

3 

Rata 

- 

Rata 

Persentase 

Kelembaban 

Rata- Rata 

697 678 658 677 66.11 % 

697 677 658 677 66.11 % 

698 678 658 678 66.21 % 

696 677 658 677 66.11 % 

696 677 658 677 66.11 % 

696 676 657 676 66.01 % 

696 677 657 676 66.01 % 

697 677 658 677 66.11 % 

697 677 658 677 66.11 % 

698 677 658 677 66.11 % 

ANALOG 

VOLTAGE 
3.17 V 3.15 V 3.07 V 

  



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
358 

 

dan kering. 

 

3.3 Pengujian SIM900 

Pengiriman sms melalui SIM900 dikontrol 

oleh Arduino. Arduino dan SIM900 berkomunikasi 

menggunakan serial (RX, TX). Arduino diprogram 

mengirimkan perintah AT Command karena SIM900 

hanya dapat mengenali instruksi tersebut. Adapun 

daftar  

AT Command yang digunakan untuk 

mengirim sms melalui SIM900 adalah: 

Tabel 3.3.1 AT Command SIM900 

Command Fuction 

AT+CMGF=1 Memilih format pesan yang dikirim. 0 

adalah PDU Mode dan 1 adalah Text 

Mode 

AT + CMGS = 

\"085765073756\ 

Mengirim pesan ke alamat nomer yang 

tertera. 

AT+CMGD= 4 Menghapus pesan. 4 mengindikasikan 

bahwa semua pesan dihapus dari 

storage SIM900. 

 

Adapun untuk isi pesan yang akan dikirim 

diletakkan setelah command AT + CMGS yakni 

dengan mengirimkan string pesan ke SIM900 melalui 

serial. Berikut adalah contoh program Arduino untuk 

mengirimkan sms melalui SIM900. 

 

Gambar 3.3.1 Program dan screenshot SMS di 

Handphone 

 

3.4 Pengujian RTC 

Sebelum digunakan, waktu pada DS1307 

perlu atur agar sesuai dengan waktu yang sedang 

berjalan atau yang paling sederhana disinkronkan 

dengan laptop atau komputer. Cara paling mudah 

adalah dengan menggunakan Arduino library RTC 

DS1307. Pada library tersebut terdapat example 

program SetTime. 

Gambar 3.4.1 RTC SetTime 

Gambar 3.4.2 Pengujian fungsi RTC 
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 Setelah disinkronkan dengan waktu pada 

laptop atau computer, RTC DS1307 telah dapat 

digunakan. Pada library yang penulis gunakan, data 

Jam, Menit dan Detik pada RTC dapat di akses 

melalui variable tm.Hour (Jam), tm.Minute (Menit), 

dan tm.Second (Detik). 

Salah satu cara untuk menguji apakah RTC 

telah siap digunakan adalah dengan menggunakan 

contoh program ReadTest. Gambar 4.3.1 adalah hasil 

pengujian fungsi RTC dengan program ReadTest. 

3.5 Pengujian Debit Air 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

flow sensor sebagai penghitung debit air yg mengalir 

untuk penyiraman. Hasil pengujian ini akan 

digunakan sebagai set point nilai counter aliran air 

pada program utama.  

 Adapun hasil pengujian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5.1 Hasil pengujian debit air 

No. Air di Penampungan 
Pembacaan nilai 

sensor 

Waktu 

1 1 liter 523 6 Detik 

2 1 liter 507 7 Detik 

3 1 liter 511 6 Detik 

4 1 liter 514 6 Detik 

5 1 liter 534 5 Detik 

  
Kecepatan rata - rata 

daya dorong pompa 

0.16 Liter per 

detik 

 

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan analisa di atas, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Sistem telah berjalan sesuai tujuan 

penelitian, yakni mengotomasikan 

penyiraman pada tanaman sawi 

2. Mencari nilai rata-rata sensor adalah cara 

paling mudah untuk mendapatkan set 

point penyiraman 

 

Untuk pengembangan sistem kedepannya, 

penulis mempunyai beberapa saran diantaranya: 

1. Perbaiki mekanisme penyiraman sehingga 

air dapat mengenai daun tanaman sawi, 

hal untuk mengurangi resiko timbulnya 

bintik putih pada daun. 

2. Dapat mengganti sensor kelembaban 

dengan jenis yang lebih murah sehingga 

lebih terjangkau untuk pengaplikasian 

pada sistem yang lebih besar. 
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Abstrak- Game edukasi adalah game yang dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan, entah untuk 

mengenal warna untuk balita, mengenal huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Pentingnya 

game edukasi adalah dapat mendidik, menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan yang 

memainkannya. Sekolah dasar memiliki 6 tingkatan yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. 

Dengan kurangnya belajar pada anak sekolah dasar yang disebabkan adanya gadget dan game yang membuat 

generasi muda lebih suka bermain game. Oleh karena itu penulis mengembangkan sebuah game edukasi yang 

mengandung pembelajaran soal-soal anak sekolah dasar sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Materi atau isi dari 

game tersebut bersumber pada buku Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, 

dan Ilmu Pengetahuan Sosial dari kelas 1 sampai kelas 6. Game tersebut diberi judul Game Dimension. Game 

Dimension dirancang untuk mengembalikan semangat belajar anak sekolah dasar ketika bermain game. Dengan 

menerapkan petualangan berbasis soal di dalam game, permainan game seorang anak sekolah dasar dapat 

berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kepada anak sekolah dasar tersebut, Sehingga mereka 

bukan hanya bermain game melainkan mereka juga belajar di dalamnya. Game Dimension dibuat menggunakan 

Unity 3D versi 4.5 sebagai game engine dan sumber assets game. Game ini terdiri dari 8 level dimana level 1 

terdiri dari soal-soal kelas 1 sekolah dasar, level 2 untuk soal-soal kelas 2, level 3 untuk soal-soal kelas 3 sekolah 

dasar, level 4 untuk soal-soal kelas 4, level 5 dan 6 untuk soal-soal kelas 5, dan level 7,8 untuk soal-soal kelas 6. 

Pengujian game ini  pada responden kelas 1 sampai kelas 6 menunjukkan bahwa soal dalam game telah sesuai 

dengan tingkatan kelasnya. Sehingga game ini layak dimainkan untuk anak-anak sekolah dasar sesuai dengan 

tingkatan kelasnya. 

 

Kata kunci: Game adventure edukasi, game dimensi, soal, belajar, sekolah dasar. 

 

Abstract - Educational game is a game created with a specific purpose as an educational tool, whether to 

recognize colors for toddlers, recognize letters and numbers, math, to learn a foreign language. The importance 

of educational game is able to educate, increase knowledge and improve skills to play it. The elementary school 

has six levels, namely grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 and grade 6. With the lack of study on 

elementary school children due to their gadgets and games that make the younger generation prefer to play 

games. Therefore, the authors develop an educational game that contains the learning problems of primary 

school children from grade 1 to grade 6. The material or the content of the game are based on books 

Mathematics, English, Indonesian, Natural Sciences, and Social Sciences from grade 1 to grade 6. The game is 

titled Game Dimension. Game Dimension is designed to restore the spirit of learning elementary school children 

when playing games. By applying the problem-based adventures in the game, play the game a primary school 

child can be useful to provide more knowledge to school children, so that they not only play games, but they also 

learn in it. Dimension game created using Unity 3D version 4.5 as the game engine and game resources assets. 

This game consists of 8 levels where level 1 consists of matters of primary school class 1, level 2 to the questions 

of class 2, level 3 to the problems of primary school grade 3, level 4 for matters grades 4, level 5 and 6 for 

problems Grade 5, and the level of 7.8 to 6 class issues. 

Testing this game on respondents grade 1 to grade 6 indicates that matter in the game in accordance with the 

grade level. So the game is worth playing for children of primary school according to grade level. 

Keywords:Game adventure education, dimension games, questions, learning, elementary school 

. 
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1 Pendahuluan 

Game merupakan sebuah sistem teknologi 

yang sangat digemari saat ini dimana pemain 

terlibat dalam konflik buatanyang didalamnya 

terdapat peraturan. Game juga merupakan 

bentuk aplikasi yang edukatif, artinya bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran dimana 

prosesnya bisa dilakukan dengan konsep 

belajar sambil bermain untuk anak-anak [1]. 

Anak-anak siswa sekolah dasar yang berusia 6 

sampai 11 tahun mengalami masa 

perkembangan dan pertumbuhan. Pada usia 

tersebut anak-anak mempunyai keingintahuan 

yang besar dan mengeksplorasi segala hal 

disekitarnya [1]. 

Terdapat bermacam-macam game atau  

permainan seperti  permainan  arung  jeram  

yang  dimainkan disungai,  permainan  sepak  

bola  yang  dimainkan dilapangan, game yang 

dimainkan  di playstation ataupun game yang 

dimainkan  di komputer  dan sebagainya[1]. 

Dari keseluruhan permainan atau game yang 

terdapat pada penjelasan diatas. Game yang 

sangat efektif memberikan gambaran yaitu 

game berbasis komputer sehingga masyarakat 

atau khalayak umum tidak perlu langsung ke 

lapangan untuk memainkannya namun cukup 

dengan komputer sehingga dapat meringankan 

beban pemain. Oleh karena itu, game 

komputer sangat baik untuk dimainkan [1]. 

Game komputer memiliki bermacam-macam 

jenis yaitu game petualangan, game 

peperangan, game simulasi dan game edukasi.  

Pelajar sekolah dasar di indonesia pada 

umumnya mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran di didalam maupun di luar 

skolah. Faktor yang mengakibatkannya ialah 

faktor guru, teman, situasi dirumah, dan lain 

sebagainya[12]. 

Siswa/i sekolah dasar memilih menghabiskan 

waktunya untuk bermain game, untuk 

menghilangkan kejenuhannya dalam pelajaran 

sekolah pada masa kini[13]. 

Game yang paling bagus untuk anak-anak 

adalah game edukasi. Menurut [2] game 

edukasi dapat membantu proses pembelajaran 

pada anak usia dini. 

Dengan game edukasi ini anak tetap bermain 

game namun secara tidak langsung sambil 

belajar, namun edukasi tersebut harus sesuai 

dengan kemampuan level pengetahuan anak 

sekolah dasar. 

Oleh karena itu penulis mengembangkan game 

edukasi yang berfungsi unuk mencocokkan 

game edukasi dengan kemampuan level 

pengetahuan anak sekolah dasar. 
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Mata pelajaran yang penting adalah 

Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 

inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial[14]. 

Jadi Game yang dikembangkan adalah game 

edukasi yang berisi muatan-muatan secara 

tidak langsung dari mata pelajaran 

Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

2 Landasan Teori 

Game 

Game adalah kata berbahasa Inggris yang 

berarti permainan atau pertandingan, atau bisa 

diartikan sebagai aktifitas terstruktur yang 

biasanya digunakan sebagai hiburan [4]. Game 

adalah salah satu bentuk hiburan elektronik 

yang memungkinkan pemain berinteraksi dan 

mendapat feedback di media visual pada 

tampilan layar video melalui input device. 

Perangkat elektronik tersebut dapat berupa PC, 

mesin arcade atau console game. Game adalah 

salah satu jenis dari perangkat lunak. 

Proses merancang sistem pada perangkat lunak 

sangat penting agar dapat memenuhi 

kebutuhan user dengan lengkap dan tepat. 

Merancang dengan menggunakan model UML 

(Unified Modelling Language) cocok untuk 

membuat rancangan sistem perangkat lunak 

yaitu salah satu implementasinya adalah pada 

game. Selain sebagai perangkat lunak atau 

software, game juga merupakan konten 

multimedia dimana selama proses 

perancangannya menggunakan scriptwriting 

dan storyboard.  

Game Edukasi 

Game edukasi adalah game yang dibuat 

dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan, 

baik untuk mengenal warna untuk balita, 

mengenal huruf dan angka, matematika, 

sampai belajar bahasa asing. Pentingnya game 

edukasi adalah dapat mendidik, menambah 

pengetahuan dan meningkatkan keterampilan 

yang memainkannya [3]. 

Unity 3D 

Unity  3D  merupakan game engine   multi-

platform dengan   IDE   terintegrasi    yang   

dikembangkan oleh Unity  Technologies.  

Unity  3D  digunakan  untuk mengembangkan 

game video  untuk  plug-in  web, platform 

desktop,  console,  dan  mobile  devices,  dan 

telah digunakan oleh jutaan pengembang. 

Unity  3D  adalah  lingkungan  pengembangan 

game.Sebuah  aplikasi  render  yang  

terintegrasi    dengan sejumlah    tools    yang    

dapat    digunakan    untuk menciptakan  
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konten  3D  yang  interaktif,  mensupport hasil  

pengerjaan  dalam  berbagai  format,  serta 

ribuan asset  yang  berkualitas  dan  siap  pakai  

yang  tersedia pada asset store dan komunitas 

pengguna[6]. 

Mata Pelajaran Sekolah Dasar 

Tujuan Utama kurikulum 2006 adalah 

meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kemadirian dan inisiatif sekolah dalam 

mengembangkan kurikulum, mengelola, dan 

memberdayakan sumber daya yang 

tersedia[15]. Dengan ini diharapkan setiap 

komponen sekolah baik kepala maupun guru-

guru dituntut untuk lebih aktif dan kreatif 

melakukan berbagai upaya agar semua 

kebutuhan sekolah terpenuhi. Berdasarkan 

kurikulum 2006 mata pelajaran yang 

diwajibkan untuk anak sekolah dasar adalah, 

Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, terbagi dalam tingkatan 

kelas 1,2,3,4,5, dan 6[15]. 

Storyboard 

Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun 

berurutan sesuai dengan naskah, dengan 

storyboard dapat menyampaikan ide cerita 

kepada orang lain dengan lebih mudah, karena 

dapat menggiring khayalan seseorang 

mengikuti gambar-gambar yang tersaji, 

sehingga menghasilkan persepsi yang sama 

pada ide cerita [11]. 

 

Figure 1: Format Storyboard Pada Game 

Scriptwriting 

Scriptwriting dalam bahasa Indonesia adalah 

seni penulisan naskah cerita. Apa yang dapat 

lihat, dengar dan saksikan pada media-media 

secar audio dan visual, tidak terlepas dari 

rentetan karya seni yang pada awalnya 

berbentuk script atau naskah, detail dari 

maksud tujuan hingga karakter, bahkan 

suasana yang dibangun melalui imajinasi atau 

gambaran nyata suatu kejadian yang ada pada 

kehidupan sehari-hari [10]. 

INT. Layar How to play 

Pada layar ini, player akan diberikan informasi 

mengenai info penting sebelum memainkan game 

ini. 

[SELECT SCENE] 

BACK TO LayarUtama 

 

Figure 2: Format Scriptwriting Pada Game 

Diagram UML 

Unifield Modelling Language (UML) adalah 

sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar 

dalam industri untuk visualisasi, merancang 
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dan mendokumentasikan sistem perangkat 

lunak [8]. 

Diagram Use Case 

Diagram Use case menggambarkan kebutuhan 

sistem dari sudut pandang user. 

 

Figure 3: Diagram Use case 

Diagram Robustness 

Diagram Robustness merupakan tahapan 

dalam proses perancangan atau lebih tepatnya 

menjembatani antara penjabaran use case 

dengan sequence diagram dan class diagram 

yang digambarkan pada tahap perancangan[8]. 

Diagram Sekuens 

Diagram sekuens menggambarkan interaksi 

antar objek didalam dan disekitar sistem 

(termasuk pengguna, display dan sebagainya) 

berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu [8]. 

Diagram Kelas 

Diagram kelas menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi 

keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

3 Implementasi dan Pengujian 

Rancangan Game 

 

 

Figure 4: Diagram Robustness 

 

 

Figure 5: Diagram Sequence Layar Utama 

 

 

Figure 6: Diagram Sequence Layar Permainan 
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Figure 7: Diagram Class 

Implementasi Game 

Implementasi Game dilakukan menggunakan 

aplikasi Unity 3D 4.5 sebagai game engine dan 

sumber asset game, dimana game dibuat dalam 

bentuk 3D. Terdapat layar utama dan layar 

bermain yang terbagi dalam 8 level. Untuk 

keseluruhan level terdapat lebih dari 50 

macam objek di tiap levelnya dan pada tiap 

level berisi dari 5 soal. 

Berikut adalah tampilan cara bermain. 

 

Figure 8: Implementasi Layar Cara Bermain 

 

Berikut adalah tampilan scene menjawab soal. 

 

Figure 9: Implementasi Layar Pertanyaan 

Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menguji soal pada 

game yang diuji terhadap anak sekolah dasar 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak sekolah 

dasar harus melewati semua rintangan yang 

terdapat pada game dan setiap anak akan 

mendapatkan skor yang kemudian skor 

tersebut digunakan sebagai acuan terhadap 

hasil pengujian. 

Tujuan Pengujian 

Tujuan Pengujian pada game dilakukan untuk 

mengetahui apakah soal pada game sudah 

sesuai dengan anak sekolah dasar. Pengujian 

dilakukan dengan menguji soal dengan 

memainkan game pada anak sekolah dasar. 

Profil Responden 

Anak sekolah dasar dari dari kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 006 

Batam Kota mencoba untuk memainkan game 

ini dan menjawab semua rintangan pada game 

yang nantinya akan menghasilkan skor pada 

tiap levelnya. Setiap kelas terdiri dari 5 siswa 

diantaranya yang berada diperingkat atas, 

menengah, dan bawah. Jumlah level dalam 

game sebanyak 8 level dan tujuan dari 
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pemilihan siswa adalah untuk menghasilkan 

nilai yang representatif. 

Eksperimental Set up Pengujian 

Lingkungan pengujian didalam sebuah map 

pada game Dimension yang dikembangkan 

dengan menggunakan Unity 3D. Luas 

lingkungan map game Dimension sebesar 

400m X 400m. Pencahayaan menggunakan 

lighting moon standar dari Unity 3D. 

Adapun objek-objek lainnya yang terdapat 

pada lingkungan game Dimension adalah 

sebagai berikut : 

Pohon 

Pada lingkungan game Dimension terdapat 

bermacam-macam jenis pohon yaitu pohon 

kelapa, pohon beringin besar, pohon alnus dan 

pohon beringin kecil. 

Papan 

Pada lingkungan game Dimension terdapat 

papan yang setiap pertanyaan dan jawaban 

terletak pada papan tersebut. Jumlah objek 

papan sebanyak 120 papan. 

Jembatan 

Pada lingkungan game Dimension terdapat 

jembatan yang  sebagai objek tambahan untuk 

menambah daya tarik suasana pada game. 

Rumput 

Rumput atau biasa disebut terrain pada game 

Dimension menggunakan teksture grass. 

Pagar 

Pada lingkungan game Dimension terdapat 

pagar yang digunakan sebagai objek untuk 

menahan pemain untuk lebih menjawab 

pertanyaan sebelum melanjutkan perjalanan. 

Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian responden 

terhadap game edukasi maka didapatkan 2 

hasil yaitu : 

Hasil Pengujian Berdasarkan Kelas 

 

Figure 10: Diagram Hasil Pengujian Berdasarkan 

Kelas 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi level yang dimainkan oleh anak 

sekolah dasar maka nilai yang dihasilkan 

semakin rendah. 

Hasil Pengujian Berdasarkan Level 

 

Figure 11: Diagram Hasil Pengujian Berdasarkan 

Level 
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Dari gambar diatas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendidikan anak sekolah dasar 

maka nilai yang dihasilkan semakin tinggi. 

4 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian level dan kelas 

game ini sudah sesuai dengan tingkatan kelas 

anak yang memainkannya. 
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Abstrak - Pesugihan masih adadikalangan masyarakat Indonesia, Hal ini disebabkan karena tingkat 

ekonomi yang sangat rendah, kepercayaan terhadap jimat atau benda – benda yang di anggap bisa 

membantu kebutuhan hidup khususnya memperkaya diri, sangat memprihatinkan karena pesugihan bisa 

berakibat fatal, hal ini harus diketahui oleh orang – orang yang berada di daerah yang rentan akan hal 

seperti itu. Game3 Dimensi “Tumbal” dikembangkantujuan agar dapat memberi informasi bahwa 

bekerjasama dengan jin merupakan perbuatan buruk, dan akibatnya bisa merugikan diri sendiri dan orang 

lain. Game ini dikembangkan menggunakan 3ds max 2013 sebagai pemodelan objek, Unity 3D 4.0 

sebagai game engine, dengan bahasa pemograman javascript. Proses pengembangan game menggunakan 

metodologi perancangan multimedia Luthor-Sutopo, metodologi perancangan ini dipilih karena metode 

ini memiliki material collecting dimana saat perancangan sebuah game diperlukan pengumpulan material 

multimedia yang cukupbanyak. Dengan material objek game berupa hutan, pedesaan, jembatan, dan 

istana,  sertatelah melalui tahap pengujian fungsional sesuai dengan keadaan objek sesungguhnya, game 

ini bisa menjadi media untuk menginformasikan tentang akibat dariperbuatan bersekutu dengan jin. 

 

Kata kunci:Pesugihan, caramenghindari, Game, MetodologiPerancangan Multimedia Luthor-Sutopo. 

 

Abstract - There is joint with devil around Indonesians society. It caused of the low company. Trusting to 

genie or things that can givelivingrequerments to enrich self. In this case, the society must knowing about 

that. Game 3D “Victimizing” develope to be able give information if cooperation with genie is bed habit 

and alaso disadvantage fou our self or other people. This game is developed using 3ds max 2013 as object 

modelling, Unity 4.0 as game engine, and using javascript. Process development of this game is using 

multimedia design methodology Luthor-sutopo, This methodology is chosen because this method have 

materials collecting wherein when designing a game requires pretty much of multimedia materials. with 

material object games such as jungle, the countryside, bridge and elf castle. And has been through a 

phase of functional testing in accordance with the actual state of the object, this game can become a 

media that gives an informationsabout  theconsquences of actions aligned with the genie. 

 

Keywords:Allied with genie, how to keep away, Game, Multimedia design methodology Luthor-sutopo 
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1. PENDAHULUAN 

Game adalah penarik perhatian yang 

telah terbukti, Game Juga merupakan 

pelatihan yang baik bagi 

dunianyatadalamorganisasi yang 

menuntutpemecahanmasalahsecarakolab

orasi [1]. Game 

sendirimempunyaidampakpositifdannega

tifpadakehidupan yang memainkannya. 

Contohdampakpositif, misalnya 

:sebagaipenghilang stress 

karenalelahbekerjaseharian, 

mungkinbermain game 

tepatuntukmenghilangkanpenattersebut. 

Lalubagianak – anaksebagai media 

untukmenambahkecerdasanotakdandayat

anggap, 

danmasihbanyaklagidampakpositif yang 

lainnya.Contohdampaknegatif, misalnya 

:karenaterlaluseringbermain game 

lupauntukmelakukanpekerjaan yang 

lainnya, sehinggamembuatpekerjaan lain 

menjaditertunda. Lalujikabermain game 

di komputerterlalu lama 

akanmerusakmata,danlainsebagainya.Jen

is - jenis game mungkin sangat banyak 

dan bervariasi, dari media untuk 

memainkannya yang berbeda, cara 

bermain, jumlah pemain, tapi disini yang 

akan dijelaskan adalah salahsatujenis 

game berdasarkan tipe game yang 

biasanya dimainkan di handphone dan 

komputer. 

2.1 GameAdventure 

Game Adventure merupakan game 

yang sangatbagusuntukmelatih mental 

danpikiranbagi orang yang 

memainkannya [3]. misalnyaseperti 

game horor yang berjudulDreadout, 

ghaibdan lain sebagainya.  

Dreadoutmerupakan game horror 

versiindonesia yang 

dibuatolehmahasiswabandung [11]. 

gameinicukupmenarikperhatianbanyak 

orang, selain game nyamenarik game 

inijugaseram, yang membuat game 

inibanyak di 

minatiadalahkarenaaktordanhantu yang 

ada di dalam game iniaslidari 

Indonesia, danaktordalam game 

inimenggunakanseragamputihabu-abu 

(sekolah), 

pemainharusmenyelamatkanteman – 

temannyadengancaramenangkaphantu

menggunakankamera. 

Namunaktorwanita yang adapada game 

initerlaluseksi, 

sehinggakurangbaikuntukanakdibawau
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mur, selainituceritapada game 

kurangbisamenyampaikanpesan yang 

bermanfaat, Game 

ghaibjugamerupakansalahsatu game 

horor yang menarik, 

menaklukkanhantudengancaramembac

aayatsuci [12]. untukmemainkan game 

iniharusmenggunakan hardware yang 

lain, yaitu mix sound 

selainituuntukmengusirhantupemainhar

usmembacaayatsuci, 

halinimemakanwaktucukup lama, 

halinidapatmempersulitpemain, 

khususnyamereka yang tidakbisabaca 

Al-quran. 

 

2.2 GamesebagaisalahsatujenisSoft

ware 

 

Sebagaisalahsatujenisdarisoftwar

e,pengembangan game 

mengacukepadapengembangan 

software 

secaraumum.Standarpengembang

an game yang popular 

danterukaadalahUnified 

Modelling 

Language(UML).Diagram UML 

merupakanpengembanganhasiluni

fikasimetodeBooch, Rumbaugh 

(OMT)danJacobson 

yangdikembangkanlebihlanjutseh

inggamenjadi standard Object 

ManagementGroup (OMG)[17]. 

 

2.3 Game sebagai Konten 

Multimedia 

Game Sebagai konten multimedia 

memiliki scripwritting dan 

storyboard   

 

2.4 Scriptwriting 

Scriptwriting adalah bagian dari 

tahapan pra produksi dalam 

pembuatan animasi, film non 

animasi, maupun game yang   

menggunakan cerita. 

Scriptwriting mengandung 

informasi pergerakan dasar 

karakter, lingkungan, waktu, 

tindakan serta dialog. Tujuan dari 

scriptwriting adalah untuk 

menjelaskan bagi  pengembang 

konten  multimedia  mengenai 

apa yang  dilihat dan didengar 

oleh pihak yang menggunakan 

atau menonton konten 
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multimedia. Dari scriptiwriting 

proses produksi konten 

multimedia dikembangkan [18]. 
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2. LANDASAN TEORI 

Game merupakan aplikasi yang paling 

banyak digunakan dan dinikmati para 

pengguna media elektronik saat ini [2]. 

Permainan adalah suatu aktivitas yang 

membantu anak mencapai perkembangan 

yang utuh baik fisik, intelektual, sosial, 

moral dan emosional [14]. Game berasal 

dari bahasa Inggris yang berarti permainan 

.Dalam setiap game terdapat peraturan 

yang berbeda – beda untuk memulai 

permainannya sehingga membuat jenis 

game semakin bervariasi. Karena salah 

satu fungsi game sebagai penghilang stress 

atau rasa jenuh maka hampir setiap orang 

senang bermain game baik anak kecil, 

remaja maupun dewasa, mungkin hanya 

berbeda dari jenis game yang 

dimainkannya saja. Game adalah sistem 

tempat pemain melakukan konflik 

bohongan, ditentukan oleh aturan yang 

memberi hasil terstruktur[15]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konsep Game 

Pada Game 3d Tumbal “ Misi menemukan 

peta ” pemain harus dapat menemukan 

peta yang terdapat dalam sebuah asap yang 

menjulang keatas, agar dapat lanjut ke misi 

berikutnya yaitu misi membuka gerbang 

ghaib, jika pemain tidak menemukan peta, 

maka pemain tidak bisa menyelesaikan 

misi dan lanjut ke misi berikutnya. jika 

pemain salah menjawab pertanyaan, maka 

pemain akan kembali ke awal (mengulang 

permainan). 

 

3.2  Rancangan Game 
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Pada Game 3d Tumbal “ Misi membuka 

gerbang ghaib ” pemain harus dapat 

melewati rintangan dan membaca petunjuk 

yang ada, untuk bisa menemukan sebuah 

pertanyaan, kemudian pemain harus 

menjawab pertanyaan dengan benar, jika 

pemain menjawab pertanyaan dengan 

benar, maka pemain akan lanjut ke misi 

berikutnya, 

 

 

 

 

 

 

 

GambarIII.6  DiagramSquence Layar 

Utama 

 

 

 

 

 

Tabel III.1 Script Writting Main Game 

Tumbal 
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Tabel III.2 Story BoardMain Game 

Tumbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layar Menu 

Game Tumbal 

 

 

 

Ada beberapa pilihan di menu game, seperti : cara 

bermain, bermain, tentang kami dan keluar 

 

 

 

 

Layar Bermain 

Game Tumbal 

 

Menekantombol A, S, W, D di keyboard 

untukmenggerakkankarakter, dan mouse 

untukarah 

Dan tombolspasiuntuklompat 
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Tabel III.3Story BoardPermainan 

Game Tumbal 

 

 

 

 

 

 

3.3 Implementasi Game 

Implementasi game  menggunakan 

 Unity 3D  dengan bahasa 

pemrograman java script. 

 

GambarIII.11Antar Muka Tampilan Menu  

 

 

GambarIII.12Antar Muka Tampilan 

Permainan 

  

 

GambarIII.13Antar Muka Tampilan Misi 

Menemukan Peta (Contoh) 

 

3.4 Pengujian Game 

Hasil Pengujian  dilakukan terhadap aspek 

fungsional dan aspek kepuasan user, 

pengujian terhadap aspek fungsional 

dilakukan sebanyak 24 item, 

Contohhasildarisekianfungsional 
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O
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Riki 

Siswan

to 

 

3.5 Hasil Pengujian 

Pengujianaspek kepuasan terhadap user 

dilakukan terhadap 30 responden yaitu 

terdiri dari pekerja dari PT Nexelite CP 

Indonesia, Mahasiswa Dari Kmpus Putra 

Batam, dan Mhasiswa Politeknik Negeri 

Batam, pengujian dilakukan kurun waktu 

Maret – April 2015dimana mereka 

penggemar game, pengujian dilakukan 

dengan cara wawancara sebelum bermain, 

dan mengisi kuisioner setelah bermain. 

Dimana terdapat beberapa aspek yang di 

uji, adapunaspek yang di ujiadalahaspek 

visual, aspektujuan, aspekkebudayaan, 

aspekkemanusiaandanaspekpendidikanmor

al.  

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

1.Tidak setuju   = di beri nilai 1 

2.Kurang setuju   = di beri 

nilai 2 

3.Cukup    = di beri 

nilai 3 

4.Setuju    = di beri 

nilai 4 

5.Sangat setuju   = di beri 

nilai 5 

 Untuk menghitung total nilai yang 

didapat peniliti maka didapatkan rumus : 

Total Nilai = (T1 x Pn1) + (T2 x Pn2) + 

(T3 x Pn3) + (T4 x Pn4) +  

(T5 x Pn5)…………………………..(n) 

T = total responden yang memilih 

Pn = nilai pilihan 

Y = Skor tertinggi x jumlah responden 

X = Skor terendah x jumlah responden 

Karena responden yang di perkirakan 100 

orang maka jumlah skor tertinggi untuk 
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item “Sangat Setuju” adalah 5 x 100 = 500. 

Sedangkan item “Sangat Tidak Setuju” 

adalah 1 x 100 = 10.  

Jadi untuk menghitung nilai pencapaian 

tentang penelitian ini, dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Pencapaian (%) = Total Nilaix 100 

   Y  

Berikut kriteria nilai pencapaian 

berdasarkan interval skala likert: 

1.Sangat buruk  = 0%   – 19,99%  

2.Kurang baik = 20% – 39,99%   

3.Cukup  = 40% – 59,99 

4.Baik  = 60% – 79,99%   

5.Sangat baik = 80% – 100% 

 

3.6 Aspek– aspek Game 3 dimensi “ 

Tumbal ” 

Setelahdilakukansurvei tpada game 3 

dimensi “Tumbal” terhadap 30 

responden yang ada di 

lingkunganmahasiswadanpekerjaBatam

hasilnyaadalah baik, 

denganbeberapaaspekdanberdasarkanpe

rhitunganlikertdibuktikan dengan tabel 

berikut : 

1.AspekTampilan Game 3dimensi 

“TUMBAL” 

2.Aspek Suara yang ada di dalam game 

3.Efek -Efek Pada Game 3 dimensi 

“Tumbal” 

4.Aspek Petunjuk Pada Game 3 dimensi 

“Tumbal” 

5.AspekBudayaPada Game 3 dimensi 

“Tumbal” 

6.Aspek Kemanusiaan Pada Game 3 

dimensi “Tumbal” 

7.Aspek Cerita Pada Game 3 

dimensi “Tumbal” 

8.Aspek Nasehat Pada Game 3 dimensi 

“Tumbal” 
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Gambar III.1 Grafik Hasil Pengu 

Dari beberapa aspek yang di uji seperti 

aspek tampilan, aspek suara, aspek efek – 

efek, aspek petunjuk, aspek budaya, aspek 

kemanusiaan, aspek cerita, dan aspek  

nasehat. 

hasil menunjukkan masuk pada kategori 

baik, karena rata – rata persentase berada 

pada rate 60% - 79.99%,   

4. Kesimpulan  

Game ini bisa menjadi media untuk 

menginformasikan tentang akibat dari 

perbuatan bersekutu dengan jin. 
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ANALISA PENGARUH VISUAL EFEK  

TERHADAP MINAT RESPONDEN FILM PENDEK EYES FOR EYES PADA BAGIAN 

PENGENALAN CERITA (PART 1) 

DENGAN METODE SKALA LIKERT 

 

M. Agus Setiono
1)

,Riwinoto
2)

 
1)

Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461,email: setyo.agus11@gmail.com 
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Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam,Batam 29461,email: riwi@polibatam.ac.id 

 

Abstrak - Seiring pesatnya perkembangan teknologi, penambahan visual effect menjadi lebih dominan di dunia 

perfilman. Penambahan efek visual sering digunakan di berbagai jenis film, termasuk film pendek action. Visual 

Effect adalah pemberian effect tertentu ke dalam film yang bertujuan untuk menciptakan adegan yang realistis 

dan lebih menarik. Pembuatan alur pada bagian pengenalan cerita yang menarik juga dapat membuat film 

menjadi tidak monoton. Oleh karena itu penulis membuat film pendek dengan judul “Eyes For Eyes” dengan 

menerapkan efek visual film action. Penulis mengembangkan film tersebut pada bagian pengenalan cerita (Part 

1). Bagian pengenalan cerita ini bercerita tentang awal mula penyebab dari pembalasan dendam seseorang atas 

kematian sahabatnya. 

Proses produksi film meliputi 3 tahapan yaitu proses pra produksi, produksi dan paska produksi. Proses pra 

produksi menghasilkan konsep cerita, sinopsis, skenario dan storyboard. Proses produksi menghasilkan 216 total 

pengambilan gambar berformat .MOV. Sedangkan proses paska produksi dengan menerapkan efek visual film 

menghasilkan 26 scene dalam 1 sequance berformat .MPEG yang berdurasi 7 menit 34 detik. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 100 respondendengan menggunakan skala  likert, disimpulkan 

bahwa dengan adanya efek visual yang real dan berkualitas serta berpengaruh terhadap film pada bagian 

pengenalan cerita film ini mampu menimbulkan ketertarikan responden menonton dan menunggu 

kelanjutan film pendek ini.  

Kata kunci: Film Pendek,Film Pendek Action, Eyes For Eyes, Skala Likert, Visual Effect 

Abstract - As the rapid development of technology, the addition of the visual effects became more dominant in 

the movie industry. The addition of visual effects often used in variety of movies, including short actions movie. 

Visual Effect is an effect which adducted to the movie that aims to create more realistic and interesting scenes. 

Making an interesting groove in the introduction of the story can also make the movie become not monotonous. 

Therefore, author made a short movie titled "Eyes For Eyes" by applying visual effects action movie. Author 

developed the film in the part of the introduction of the story (Part 1). The Introductionpartof thisstorytellsof the 

beginning the causesofone'srevengefor the death ofhis friend. 

This movie production’s process includes three stages, the preproduction process, production, and post-

production process. Preproduction process produces a concept of the story, synopsis, scenario and storyboard. 

The production process generated a total of 216 shots with .MOV format while the post-production process by 

applying action movie’s visual effects produced  6 scene in 1 sequence movie with .MPEG format that lasted 7 

minutes 34 seconds. 

Based on the test results of 100 respondents using a likert scale, it was concluded thatthe presence 

ofrealvisual effectsand quality andaffect themoviein theintroduction ofthis film.These sparked the interest of 

the respondents to watch and wait for the continuation of this short movie.  

Keywords: Short Movie, Short Action Movie, Eyes For Eyes, Likert Scale, Visual Effects 

mailto:setyo.agus11@gmail.com
mailto:riwi@polibatam.ac.id
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I. Pendahuluan 

 Di zaman modern seperti saat ini dapat 

dirasakan kemajuan  teknologi yang 

semakin canggih dan maju dalam setiap 

segmen. Misalnya dalam bidang perfilman, 

Perubahan dalam industri perfilman jelas 

terlihat pada teknologi yang digunakan. 

Jika pada awalnya, film berupa gambar 

hitam putih, bisu dan sangat cepat, 

kemudian berkembang hingga sesuai 

dengan sistem pengelihatan mata kita, 

berwarna dan dengan segala macam efek 

yang membuat film lebih dramatis dan 

terlihat lebih nyata  [1]. 

Indonesia sendiri saat ini film bukan 

menjadi hal baru. Selain sebagai media 

hiburan film juga merupakan media 

komunikasi antara pembuat film dengan 

penontonnya. Di Indonesia film pendek 

merupakan salah satu jenis film yang 

sedang tersorot dalam beberapa tahun ini.  

Banyak generasi muda, khususnya kota - 

kota besar sudah mulai antusias dalam 

mencari, menyaksikan bahkan membuat 

film pendek [2]. 

 Di dalam film pendek, kita juga dapat 

menggunakan efek visual. Salah satunya 

adalah film pendek action. Penggunaan 

visual effect ternyata memang mempunyai 

peran yang sangat penting. Selain dapat 

menyampaikan pesan kepada penonton, 

dengan efek tersebut film akan terlihat 

begitu dramatis dan memikat para 

penonton. Tanpa adanya visual effect film 

action akan terlihat hambar dan sama 

sekali tidak menarik. 

Dalam sebuah film peranan sebuah 

cerita sangat penting. Secara garis besar 

alur cerita dalam sebuah film itu memiliki 

3 tahapan, yaitu tahap pengenalan, inti 

masalah dan tahap penyelesaian [3]. Tahap 

pengenalan adalah tahap awal dimulainya 

sebuah cerita, yaitu mengenalkan tokoh, 

tempat kejadian dan awal penyebab 

timbulnya masalah dalam cerita.  

 Masyarakat kota Batam masih sangat 

minim untuk mengetahui adanya film 

pendek buatan anak Batam. Hal ini 

dikarenakan masih minimnya film pendek 

karya anak Batam dan tempat pemutaran 

film pendek yang dapat diketahui oleh 

masyarakat luas.  

Dari pernyataan diatas maka penulis  

membuat sebuah film pendek yang 

menggunakan efek visual film action yang 

bertujuan sebagai pemicu masyarakat 

Batam untuk mengembangkan pembuatan 

film pendek.  

II. Tinjauan Pustaka 

A.  Pengertian Film Pendek 

Film pendek adalah Film dengan durasi 

pendek antara 1 menit – 30 menit,  

menurut standar festival 

internasional. Mengenai cara bertuturnya, 

film pendek memberikan kebebasan bagi 

para pembuat sehingga bentuknya menjadi 

sangat bervariasi. Film pendek dapat saja 

hanya berdurasi 60 detik, yang penting ide 

dan pemanfaatan media komunikasinya 

dapat berlangsung efektif  [4]. 

Jenis-jenis film pendek[5] : 
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1).  Film pendek  Eksperimental 

Film pendek yang digunakan sebagai 

bahan eksperimen atau uji coba, di 

Indonesia film ini sering dikategorikan 

sebagai film indie. 

2).  Film pendek komersial 

Film pendek yang diproduksi  untuk 

tujuan komersil.  

Contoh : iklan, profil perusahaan 

(company profile.) 

3).   Film pendek layanan masyarakat 

(public service) 

Film pendek yang bertujuan untuk 

layanan masyarakat, biasanya 

ditayangkan di media massa (televisi). 

Contoh: film untuk penyuluhan bahaya 

narkoba, disiplin lalu lintas. 

4).  Film pendek Entertainment / hiburan 

Film pendek yang bertujuan untuk 

hiburan. Film ini banyak kita jumpai di 

televisi.  

Contoh : Mr. Bean, kartun dan 

sebagainya. 

5).  Film pendek Fiksi 

 Film fiksi adalah film yang dikenal 

sebagai film cerita yang hanya sebuah 

karangan yaitu tidak kejadian 

sebenarnya. Contoh film fiksi  yaitu 

film drama, action, animasi, dan masih 

banyak lagi. 

B. Visual Efek 

 Visual Effect atau Visual FX  adalah 

pemberian effect tertentu ke dalam sebuat 

video atau film yang  merupakan 

perpaduan dari gambar syuting asli dengan 

obyek rekayasa komputer serta obyek 

lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan 

adegan yang realistis sesuai dengan 

tuntutan scenario. [6] 

C. Tahapan Pembuatan Film 

1). Pra Produksi 

 Adalah salah satu tahap dalam proses 

pembuatan film. Pada tahap ini dilakukan 

sejumlah perancangan dan persiapan 

pembuatan film [7], di antaranya meliputi : 

a. Konsep ide cerita 

 Ide – ide film dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, antara lain 

pengalaman pribadi penulis yang 

menghebohkan, percakapan atau 

aktifitas sehari - hari yang menarik, 

cerita rakyat atau dongeng, atau bahkan 

adaptasi dari cerita di komik, cerpen, 

atau novel. 

b. Menyusun Kru 

c. Menyusun Jadwal 

 Jadwal harus disusun secara rinci dan 

detail tentang  kapan, dimana, siapa, 

biaya, peralatan apa saja yang 

diperlukan, serta batas waktunya. 

d. Menyiapkan Skenario / scripwriting 

e. Hunting Lokasi 

 Dalam memilih dan mencari lokasi / 

setting pengambilan gambar sesuai 

naskah. Dalam hunting lokasi perlu 

diperhatikan berbagai resiko seperti 

akomodasi, transportasi, keamanan saat 

shooting, tersedianya sumber listrik, 

dan lain - lain. 

f. Menyiapkan kostum dan peralatan 

 Menyiapkan kostum dan peralatan  

yang akan digunakan pada saat 

pengambilan gambar. 

2).  Produksi  

 Tahapan produksi adalah tahapan yang 

paling melelahkan karena pada tahapan ini 

memulai penerapan yang sudah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
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direncanakan pada tahapan pra produksi 

[7]. 

Tahap ini adalah tahap dimana 

kepiawaian sutradara, DOP, dan kru sangat 

menentukan. Teknik pengambilan gambar 

yang dilakukan untuk pengerjaan film ini 

menggunakan teknik sinematografi 

Adapun beberapa shot size (teknik 

pengambilan gambar)[8] adalah sebagai 

berikut : 

a. Full Shot (FS) 

 Teknik pengambilan gambar yang 

bertujuan untuk memperkenalkan 

seluruh lokasi, adegan dan isi cerita, 

serta menampilkan keindahan suatu 

tempat. 

b. Long Shot (LS) 

 Gambar long shot biasanya 

memiliki komposisi gambar hampir 

sama dengan  full shot tetapi obyek 

(tokoh) lebih besar dari latar setting 

nya. 

c. Medium Shot (MS) 

 Gambar medium shot biasanya 

memiliki komposisi gambar setengah 

badan yaitu dari tangan hingga ke atas 

kepala. 

d. Medium Close Up (MCU) 

Gambar medium close up biasanya 

memiliki komposisi gambar dari dada 

hingga ke atas kepala. 

e. Close Up (CU) 

 Gambar close up biasanya memiliki 

komposisi gambar penuh dari leher 

hingga ke ujung batas kepala yang 

biasanya fokus kepada wajah. 

f. Big Close Up (BCU) 

 Gambar big close up biasanya 

komposisi gambarnya lebih tajam dari 

gambar close up yang bertujuan untuk 

memperjelas ekspresi tokoh. 

g. Extreme Close Up (ECU) 

 Komposisi gambar extreme close 

up yaitu gambar close up secara lebih 

detail dengan menampilkan salah satu 

bagian tubuh atau wajah. 

 

h. Over Shoulder Shot (OSS) 

Over Shoulder Shot adalah 

pengambilan gambar subjek / obyek 

yang diambil dari punggung / bahu 

seseorang. 

i. Point Of View (POV) 

 POV adalah pengambilan gambar 

seolah olah kamera sebagai sudut 

pandang pelaku atau subjek gambar. 

3). Paska Produksi 

 Tahap ini dilakukan setelah tahap 

produksi film selesai dilakukan. 

a. Proses Editing 

 Proses editing merupakan usaha 

merapikan dan membuat sebuah 

tayangan film menjadi lebih berguna 

dan enak ditonton. 

b. Review Hasil Editing 

 Setelah film selesai diproduksi 

maka kegiatan selanjutnya adalah 

pemutaran film tersebut secara 

internal. Pemutaran internal ini 

berguna untuk review hasil editing.  

Jika ternyata terdapat kekurangan atau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
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penyimpangan dari skenario maka 

dapat segera diperbaiki . 

c. Rendering 

 Proses rendering merupakan proses 

yang membentuk sebuah 

penggabungan file – file yang sudah di 

edit menjadi satu format file sendiri. 

d. Mastering 

 Mastering merupakan proses 

dimana file yang telah di render 

kemudian dipindahkan ke dalam kaset, 

VCD, DVD atau media lainya.  

D. Skala Likert 

 Skala likert adalah suatu skala 

psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, yang paling banyak digunakan 

dalam riset berupa survei. 

1) Jenis Skala Likert [10] 

Tabel 1. Jenis Skala Likert 

Positif Negatif 

Tidak setuju  1 Tidak setuju  5 

Kurang 

setuju  
2 

Kurang 

setuju  4 

Cukup  3 Cukup  3 

Setuju  4 Setuju  2 

Sangat 

setuju  
5 

Sangat 

setuju  1 

  

 Untuk menghitung total nilai yang 

didapat tiap jawaban maka didapatkan 

rumus : 

 

Total Nilai = (T1 x Pn1) + (T2 x Pn2) + (T3 

x Pn3) +  

   (T4 x Pn4) + (T5 x Pn5)                           

(1) 

T  = total responden yang memilih 

jawaban  

Pn= nilai pilihan 

2) Perhitungan Nilai pencapaian 

 Karena responden yang akan di analisa 

berjumlah 100 orang maka jumlah skor 

tertinggi untuk item “Sangat Setuju” 

adalah 5 x 100 = 500. 

Jadi untuk menghitung nilai pencapaian 

dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Y = 

Total 

dari skor tertinggi (x) jawaban. 

Berikut kriteria nilai pencapaian 

berdasarkan interval skala likert: 

1. Sangat buruk  = 0%   – 19,99%  

2. Kurang baik = 20% – 39,99%   

3. Cukup  = 40% – 59,99 

4. Baik   = 60% – 

79,99%   

5. Sangat baik = 80% – 100%  

 

III. Perancangan dan Implementasi 

A. Sinopsis 

 Djarot seorang gembong mafia gagal 

melakukan misinya karena kekurangan 

pasukan andalannya yang telah 

Pencapaian (%) 

= 

Total 

Nilai  x 100 

   
Y 

(2) 
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memutuskan untuk berhenti. Karena marah 

dia memutuskan untuk mencari dan 

membunuh salah satu diantara mereka.  

 Gilang dan Reza mendapati sahabatnya 

sudah terbujur kaku didalam sebuah koper. 

Gilang yang sangat marah memutuskan 

untuk membalas dendam dan membunuh 

Djarot, tetapi Reza tidak mau 

mengikutinya karena takut. 

 Setelah latihan yang berat tanpa di 

temani sahabatnya, Gilang kemudian 

memutuskan untuk membalaskan 

dendamnya dengan mendatangi markas 

gembong mafia Djarot. 

 

B. Scripwriting 

Dalam pembuatan scripwriting terdapatr 

26 scene. 

 

Gambar 1. Penggalan salah satu 

scripwriting 

C. Storyboard 

Dari 26 scene yang telah dibuat dihasilkan 

21 gambar storyboard. 

 

Gambar 2. Penggalan salah satu 

storyboard 

D. Pengambilan gambar 

 Pengambilan gambar menggunakan dua 

buah kamera Nikon D5200 dan D5100. 

 

Gambar 3. Proses Pengambilan gambar 

 Dari storyboard yang telah dibuat maka 

dihasilkan 216 pengambilan gambar. Dari 

216 pengambilan gambar didapat 184 

gambar yang layak untuk digunakan untuk 

proses paska produksi. 

 Saat pengambilan gambar penulis juga 

menggunakan beberapa teknik 

pengambilan gambar seperti long shot, 

medium shot, full shot, medium close up, 

big close up dan close up. 
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Gambar 4. Teknik Pengambilan Gambar 

Big Close Up 

 

Gambar 5. Teknik Pengambilan Gambar 

Medium Shot 

E. Perekaman suara 

 Perekaman suara menggunakan 

software adobe audition CS 6. 

 

Gambar 6. Perekaman Suara 

 Proses perekaman suara dilakukan 

selama 10 menit oleh aktor yang 

memerankan peran sebagai Ivan untuk 

mengisi suara saat berbicara didalam hati. 

File yang dihasilkan adalah audio selama 

15 detik yang dipotong - potong untuk 

mengisi 5 jeda suara pada scene ke 14. 

F. Capturing 

 Capturing adalah tahapan pengumpulan 

gambar serta source audio yang akan 

digunakan saat pengeditan. Jumlah video 

keseluruhan yang diambil dari hasil 

shooting film Eyes For Eyes - Part 1 ini 

berjumlah 216 file video dengan size 3,92 

GB, sedangkan source audio sebesar 217 

MB. 

 

Gambar 7. Proses Capturing 

G. Editing 

1). Editing Efek Visual 

 Untuk pengeditan efek software yang 

digunakan adalah adobe after effect CS 6. 

 

Gambar 8. Salah Satu Pengeditan Efek 

 Efek visual film action yang 

ditambahkan yaitu muzzle flash, bullet hole 

dan efek darah. 

2). Editing transisi, Penggabungan Video 

dan Audio 

 Untuk penggabungan keseluruhan video 

software yang digunakan adalah adobe 

premiere CS 6. 

 

Gambar 9. Penggabungan Video 

H. Rendering 

 Proses rendering berlangsung selama 

kurang lebih setengah jam. Hasil 

Rendering ini kemudian di export 

menggunakan format mpeg dengan 

resolusi video 1280 x 720 yang 
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membutuhkan waktu selama 2 jam. Hasil 

file film yang telah di eksport yaitu selama 

7 menit 34 detik dengan size 645 MB. 

 

Gambar 10. Proses Rendering 

 

 

Gambar11. Proses Export 

 

I.  Implementasi 

 Implementasi hasil yang penulis buat 

yaitu film pendek dengan judul Eyes For 

Eyes Part 1 berdurasi berdurasi selama 7 

menit 34 detik dengan jumlah 26 scene 

dalam 1 sequence dengan total  216 

pengambilan gambar. 

 

Gambar 12. Tampilan Awal Film 

 

IV. Pengujian dan Analisa 

 Pada bagian pengujian ini penulis 

menggunakan teknik kuisioner untuk 

mengetahui keberhasilan dari film yang 

penulis buat. Adapun konsep kuisioner 

yang penulis gunakan yaitu kuesioner 

tertutup [9] dengan perhitungannya 

menggunakan skala likert [10].  

 Dalam pengujian, penulis mengambil 

responden sebanyak 100 orang yang 

memiliki karakteristik jenis kelamin, usia, 

dan pekerjaan. Pengujian dilakukan 

dengan memberikan kuisioner setelah 

responden menonton film pendek Eyes For 

Eyes Part 1.  

A. Karakteristik Responden 

1). Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 13. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

2). Berdasarkan Usia 

 

Gambar 14. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

3). Berdasarkan  Jenis Pekerjaan 

60 40 

0
100

Laki-laki Perempuan

Jenis … 

2 10 
76 

11 1 
0

100

11 – 16 Tahun 17 – 20 Tahun 21 – 27 Tahun 28  – 35 Tahun > 35 Tahun

Usia 
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Gambar 15. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

B. Hasil Pengujian 

 Hasil dari 100 kuisioner  tersebut  

kemudian didata dan dihitung dengan 

menggunakan skala likert. Berikut hasil 

pengujian dari aspek visual efek film dan 

aspek ketertarikan. 

 

1). Aspek  Visual Efek 

 

Gambar 16. Hasil Pengujian Efek Darah 

 

 

Gambar 17. Hasil Pengujian Efek Muzzle 

Flash 

 

 

Gambar 18. Hasil Pengujian Efek Bullet 

Hole 

2). Aspek Ketertarikan 

 

Gambar 19. Hasil Pengujian Ketertarikan 

Audiens 

 Dengan  menggunakan  rumus  skala 

likert , untuk   pilihan   tidak   setuju 

bernilai 1, kurang setuju bernilai 2, cukup 

bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat 

setuju bernilai 5 yang kemudian dikalikan 

dengan jumlah masing – masing frekuensi 

dari data hasil kuisioner.  

 Pada aspek visual efek didapatkan 

nilai pencapaian dari pengaruh 

penambahan efek terhadap film dan 

kualitas efek dari efek darah masing – 

masing 66.2% dan 65%. Untuk efek 

muzzle flash 78.4% dan 79%, dan untuk 

efek bullet hole 73% dan 73,4%. Hal ini 
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dapat diperjelas melaui grafik dibawah 

ini. 

 

Gambar 20. Grafik Aspek visual efek 

 Dari rata – rata penilaian tersebut 

aspek efek visual dari segi pengaruh 

penambahan efek terhadap film sebesar 

72,53% dan kualitas visual efek sebesar 

72,47%. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa semakin baik kualitas dan real 

efek yang dibuat maka semakin baik 

pula pengaruh penambahan efek 

tersebut terhadap film. 

 Pada aspek ketertarikan didapatkan 

nilai pencapaian dari ketertarikan untuk 

menonton film, ingin membuat film, dan 

ingin menonton kelanjutan film pendek 

yang masing – masing mendapatkan nilai 

73.6%, 68%, dan 78.2%. Keseluruhan nilai 

pencapaian yang menurut skala likert adalah 

baik.  Artinya  reponden merasa bahwa 

aspek intelektual bernilai baik yang berarti 

responden tertarik untuk menonton film 

pendek sampai dengan selesai, dan 

penasaran dengan kelanjutan film pendek 

ini. Dan dari segi manfaat membuat 

responden ingin mencoba membuat film 

pendek. 

  

V. Kesimpulan 

 Dengan kualitas dan pengaruh visual 

efek terhadap film yang baik, film pendek 

Eyes For Eyes part 1 ini berhasil 

menimbulkan minat responden untuk 

menonton film pendek ini dan kelanjutan 

film pendek eyes for eyes serta mencoba 

membuat sebuah film pendek. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai pencapaian 

73.6%, 78.2 %dan 68% yang berarti baik.  

 Disarankan agar dalam pembuatan film 

berjalan dengan lancar dan  hasil yang 

memuaskan dibutuhkan konsep dan ide 

yang matang serta peralatan yang lengkap 

dan dapat dikembangkan kembali oleh 

mahasiswa/i Multimedia selanjutnya yang 

memiliki keinginan untuk mengambil judul 

TA tentang film pendek. 

 

Pustaka 

 

[1] Amacora, Billy. 2014. Perfilm dan 

Kepentingan Industri. 

(http://geheimniser.com/perfilm-dan-

kepentingan-industri/) , diakses tanggal 

29 September 2014 

[2] Prabowo, Yugo. 2013.  Xxi Short Film 

Festival Memburu Bakat Muda 

Perfilman Indonesia. 

(http://www.muvila.com/film/artikel/x

xi-short-film-festival-memburu-bakat-

muda-perfilman-indonesia-

1303220.html), diakses tanggal 29 

September 2014 

[3] Tips, Dokumen. 2013.  Menulis Kreatif 

Naskah Drama. 

(http://dokumen.tips/documents/propos

66,20% 
78,40% 73% 

65% 79% 73,40% 

0,00%

50,00%

100,00%

Grafik Aspek Visual 

Efek  
Pengaruh

penambahan

efek pada…



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
392 

 

al-559abc942e4c0.html), diakses 

tanggal 29 September 2014 

[4] Cahyono, Edi. 2009. Sekilas tentan 

Film pendek 

(http://www.filmpelajar.com/tutorial/se

kilas-tentang-film-pendek), diakses 

tanggal 20 September 2014 

[5] Afdhilla, Zulfan. 2013. Jenis – jenis 

genre film 

(http://www.zulfanafdhilla.com/2013/0

3/jenis-jenis-film.html), diakses 

tanggal 20 September 2014 

[6] Olivia, adrinne. 2014. Bab I 

Pendahuluan 

(http://library.umn.ac.id/eprints/274/3/a

drienne%20olivia-bab1.pdf), diakses 

pada tanggal 22 September 2014 

[7] Muslimin, Ming. 2015. Manajemen 

Produksi Film. 

(https://www.academia.edu/8030863/

MANAJEMEN_PRODUKSI_FILM_P

engantar_), diakses tanggal 26 februari 

2015 

[8] O.Carm, Nungky, Bro. 2008. 

Cinematography. 

(http://www.scribd.com/doc/39635186/

Cinematography#scribd), diakses pada 

tanggal 23 Desember 2014. 

[9] Hadi, Samsul. 2013. Pengertian Dan 

Contoh Angket Atau Kuisioner. 

(http://www.maribelajarbk.web.id/201

4/12/pengertian-dan-contoh-angket-

atau-kuesioner.html), diakses tanggal 

23 Januari 2015 

Jainuri, Muhammad. Skala Pengukuran. 

(https://www.academia.edu/5077784/Skala

_Pengukuran), diakses tanggal 23 Januari 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/8030863/MANAJEMEN_PRODUKSI_FILM_Pengantar_
https://www.academia.edu/8030863/MANAJEMEN_PRODUKSI_FILM_Pengantar_
https://www.academia.edu/8030863/MANAJEMEN_PRODUKSI_FILM_Pengantar_
http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-contoh-angket-atau-kuesioner.html
http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-contoh-angket-atau-kuesioner.html
http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-contoh-angket-atau-kuesioner.html
https://www.academia.edu/5077784/Skala_Pengukuran
https://www.academia.edu/5077784/Skala_Pengukuran


 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
393 

 

PERANCANGAN VIDEO ANIMASI 3D SEBAGAI                                                       

PROMOSI BARANG PRODUKSI SMART TELEVISI                                                     

(SYNERGY SMART TV) 
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Jurusan TeknikInformatika, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email 

cyo_boy17@yahoo.co.id 

 

 

Abstrak - Televisi merupakan salah satu media telekomunikasi terkenal yang berfungsi untuk 

menerima gambar bergerak beserta suara, baik itu gambar hitam-putih maupun gambar 

berwarna. Televisi juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang di gunakan sebagai media 

hiburan di kalangan masyarakat kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Perkembangan 

teknologi membuat tersebarnya televisi di dunia sangat pesat dan membuat produksi televisi 

meningkat. Salah satunya teknologi terbaru smart TV, Dengan banyaknya produsen televisi 

memproduksi smart TV, maka terjadi persaingan atau kompetisi penjualan smart TV.Salah 

satunya produsen  Synergy  yang  memproduksi Synergy Smart TV, memerlukan media 

promosi yang dapat menampilkan teknologi dan fitur yang terdapat dalam produknya, salah 

satunya dengan membuat media promosi bertemakan iklan dengan teknik animasi 3D. 

Diharapkan iklan ini menyajikan fitur teknologi kontrol gerakan dalam bentuk animasi 3D 

dengan video berformat mp4 dan resolusi 720p. 

 

Kata kunci: Iklan Animasi 3D, Synergy Smart TV, Media Promosi 

 

Abstract - Television is one of the well-known telecommunications medium that serves to 

receive moving images along with sound , either black and white or color images . Television 

also has become a daily necessity that is used as a medium of entertainment among the lower 

class to the upper class . The development of technology makes the spread of television in the 

world very rapidly and make a television production increased . One is the latest technology 

smart TV , with many television manufacturers producing smart TV , then there is competition 

or competition smart TV sales. 

One of these manufacturers are producing Synergy Smart TVs , require a media campaign to 

show the technology and features of the products , one of which is to create a media 

campaign themed advertising with 3D animation techniques .it is hoped this ads presents a 

gesture control technology feature in the form of 3D animation with video format mp4 and 

resolution 720p. 

 

Keywords: Advertising Animation 3D , Synergy Smart TV , Media Promotion 
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1 PENDAHULUAN 

Televisi merupakan salah satu media telekomuni-

kasi terkenal yang berfungsi untuk menerima 

gambar bergerak beserta suara, baik itu gambar 

hitam-putih maupun gambar berwarna. Perkemba-

ngan televisi pertama kali menggunakan gabungan 

teknologi optik, mekanik dan elektronik untuk 

merekam, menyimpan dan menampilkan gambar 

visual. Perkembangan teknologi membuat tersebar-

nya televisi di dunia sangat pesat dan membuat 

produksi televisi meningkat. Termasuk di Indonesia 

yang sangat banyak produsen-produsen televisi 

masuk dan menawarkan merek dagangnya, 

berbagai macam merek dan jenis ditawarkan.Untuk 

mengatasi masalah produsen-produsen tersebut 

diperlukan media promosi untuk menawarkan 

merek dan jenis televisi yang di tawarkan. Setiap  

produsen berlomba menawarkan hasil produksi 

smart TV untuk memakai barang produknya.  

Contohnya produsen Synergy yang memproduksi 

Synergy Smart TV, memerlukan media promosi 

yang dapat menampilkan teknologi dan fitur  

 

gesture control yang terdapat dalam produknya, 

salah satunya dengan membuat media promosi 

bertemakan iklan dengan teknik animasi 3D.  

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah   

1. Bagaimana membuat dan menampilkan 

Synergy Smart TV dalam bentuk  iklan 

animasi 3D? 

2. Bagaimana menampilkan fitur teknologi 

gesture control Synergy Smart TV dalam 

bentuk iklan animasi 3D?  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Media promosi ini hanya menampilkan 

produk dan fitur teknologi gesture control 

Synergy smart TV. 

2. Hasil perancangan hanya berupa video 

berformat mp4, beresolusi 720p dan hanya 

berdurasi kurang lebih 37 detik. 

3. Media promosi ini hanya membuat video 

bertemakan Animasi 3D. 

 

2 LANDASAN TEORI 

 

Definisi perancangan video animasi 3D dapat 

diuraikan dari masing-masing kata sebagai berikut :  

2.1  Perancangan 

Perancangan artinya proses atau cara juga bisa di 

katakan perbuatan merancang. 

 

2.2 Video 

Video merupakan gambar-gambar dalam frame, 

dimana frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar 

terlihat gambar hidup. 
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2.3 Animasi 3D 

Animasi adalah proses kreatif membuat ilusi gerak 

dari sekumpulan gambaran  statis dan merupakan 

adanya dimensi tebal pada gambar sehingga 

menjadikan gambar jauh lebih nyata dari pada 

gambar dua dimensi. Seluruh tahapan animasi 3D 

dikerjakan dengan media komputer mulai dari 

modeling yang merupakan proses membuat objek 

3D, texturing yang merupakan proses pemberian 

warna pada objek 3D , lighting yang merupakan 

proses pencahayaan pada objek 3D, animating yang 

merupakan proses mengerakan objek 3D sampai 

rendering proses akhir dalam menghasilkan objek 

3D. Biasanya bidang tiga dimensi dinyatakan 

dengan sumbu X, Y dan Z. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari 

perancangan video animasi 3D adalah proses atau 

merancang gambar-gambar di dalam frame secara 

mekanis sehingga pada layar terlihat hidup dan 

gambar berdimensi tebal sehingga menjadikan 

gambar jauh lebih nyata biasanya bidang tiga 

dimensi dinyatakan dengan sumbu X, Y dan Z. 

 

2.4 Promosi 

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau 

menawarkan produk atau jasa kepada konsumen 

bertujuan untuk membeli atau memakai produk. 

 

2.5 Iklan 

Iklan adalah jenis kegiatan promosi untuk 

memberitahukan atau menginformasikan suatu hal, 

barang, atau jasa melalui media massa baik online 

maupun offline. Media yang digunakan, antara lain 

televisi, radio, koran, majalah, internet,hp,poster, 

pamflet, brosur,spanduk.  

 

Iklan terbagi dari berbagai jenis iklan sebagai 

berikut : 

 

2.6 Smart TV 

Smart TV adalah televisi yang dibekali dengan 

kemampuan seperti komputer dimana televisi 

tersebut dapat digunakan untuk browsing, chatting 

dan lain-lain. TV Internet ini adalah salah satu 

layanan yang bisa diakses menggunakan smart TV. 

Teknologi smart TV dapat membuat televisi anda 

tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pasif yang 

bisa anda tonton saja siarannya. Smart TV dapat 

anda gunakan untuk melakukan aktivitas sosial 

media seperti mengupdate status dan chatting. 

Namun fungsi utama dari smart TV adalah TV 

Internet. Umumnya smart TV mendukung banyak 

format video, seperti AVI, MPEG, MP4, 3GP, 

DIVX dan lain sebagainya. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Konsep Umum 

Konsep dari perancangan video animasi 3D sebagai 

media promosi smart TV adalah membuat iklan 

informatif yang bertujuan sebagai penyampaian 

informasi dengan  menampilkan produk Synergy 

Smart TV dan menampilkan teknologi gesture 

control dalam bentuk video animasi 3D berdurasi 

kulang lebih 37 detik dengan hasil format video 

.mp4 dan beresolusi 720p. 
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Konsep Perancangan Iklan Synergy Smart TV akan 

di mulai dari melakukan perancangan karakter, 

perancangan properti, perancangan logo, perancan-

gan warna, perancangan audio, membuat storybo-

ard, membuat sinopsi, dan membuat storybeat. 

Setelah itu akan di implementasikan ke tahap 

produksi  dengan mengunakan teknik animasi 3D 

dan tahap pasca produksi dengan teknik editing 

yang semua proses pengerjaannya dilakukan di 

komputer. 

3.2 Target Audience 

Target audiens dari promosi ini dibatasi untuk 

kalangan masyarakat yang berada dalam posisi 

tertentu. Antara lain sebagai berikut :  

3.2.1 Geografis 

Target audience geografis adalah daerah yang 

menjadi sasaran iklan ini. 

Daerah Sasaran : Indonesia 

3.2.2 Demografis 

Target audience demografis adalah pengelompokan 

audience berdasarkan usia, jenis kelamin dan status 

sosial.Usia  : 15-64 Tahun.Jenis Kelamin : Laki-

laki dan Perempuan. Status sosial : Berekonomi 

Menengah. (penghasilan berkisar antara Rp.50.000 

s/d 200.000 per hari dan pengeluaran 40.000 s/d 

150.000 per hari). 

3.2.3 Psikografis 

Targer audience psikografis adalah pengelompokan 

audience berdasarkan gaya hidup. 

Target audience psikografis pada iklan ini adalah 

masyarakat yang mengenal youtube dan menyukai 

teknologi (smart TV).  

 

3.3 Perancangan Karakter 

 

Gambar 1 Sketsa Awal Karakter 

 

Karakter yang digunakan untuk menunjukan 

gesture control saat membuka video pada iklan 

Synergy Smart TV. 

3.4 Perancangan Properti 

 

Gambar 2 Sketsa Awal Smart TV 

Synergy Smart TV adalah TV pintar produksi 

Synergy yang mempunyai teknologi gesture control 

dan di lengkapi dengan port dan usb 3.0 terbaru 

dalam iklan video animasi 3D Synergy Smart TV.   

 

3.5 Perancangan Logo 
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Gambar 3 Sketsa Awal Logo Synergy 

 

Perancangan Logo Synergy Smart TV  pada  iklan  

smart  TV  animasi 3D membuat sketsa awal dalam 

bentuk gambar, untuk sketsa gambar penulis  

terinpirasi  dari gambar tiga aliran  listrik  yang  

bertemu  yang  menghasilkan  energi  dan  menyatu  

dalam suatu objek membuat suatu synergy. 

 

3.6 Perancangan Warna Synergy Smart TV 

 

 

Gambar 4 Skema Pewarnaan Synergy Smart TV 

 

Untuk properti Synergy Smart TV penulis melaku-

kan perancangan menggunakan dua warna yaitu 

warna hitam dan warna orange. Penulis memberik-

an warna hitam  agar dapat membuat elegan, 

menyiratkan kekuatan dan kecanggihan di mata 

penonton. sedangkan warna orange agar dapat 

melambangkan inovasi dan pemikiran moderen 

serta berarti keterjangkauan di mata penonton. 

3.7 Perancangan Warna Karakter 

 

 

Gambar 5 Skema Pewarnaan Karakter 

 

Untuk karakter Mike penulis melakukan perancan-

gan menggunakan empat warna yaitu warna 

cokelat, biru, abu-abu dan hitam. Penulis 

memberikan warna cokelat agar dapat menunjukan 

simbol jiwa muda, penuh semangat dan energik 

dimata penonton. Untuk warna biru tua agar 

menunjukan simbol tenang dan ramah dimata 

penonton. Untuk warna abu-abu agar menunjukan 

kesederhanaan dimata penonton. Dan warna hitam 

agar dapat membuat elegan pada karakter di mata 

penonton.  

 

3.8 Perancangan Warna Logo 

 

 

Gambar 6 Skema Pewarnaan Logo 

 

Untuk logo synergy melakukan perancangan  

menggunakan dua warna yaitu warna biru dan 

warna putih. Untuk warna biru pada logo agar dapat 

melambangkan kepercayaan di mata penonton. Dan 
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warna putih pada text logo menunjukan profesional 

dan berkualitas di mata penonton. 

 

3.9 Perancangan Audio 

Perancangan Audio pada iklan ini penulis 

menggunakan audio berdurasi 37 detik dengan  file 

berjudul LINEBACKSOUND.mp3. Penulis 

bermaksud memilih audio ini agar lebih nyaman 

dan tenang karena audio ini bergenre Intrument 

Classic dan bertempo slow. Audio ini diambil dari 

youtube yang diunggah oleh LINE 

 

3.10 Perancangan Storyboard 

Perancangan storyboard ini merupakan tata urutan 

peristiwa yang akan divisualkan  sesuai dengan 

garis cerita yang nantinya akan menjadi acuan 

dalam proses tahap produksi saat pengambilan 

gambar. SC_01 SH_01 merupakan Scene_01 

Shot_01 yang bermaksud menunjukan urutan 

peristiwa atau adegan yang akan divisualkan sesuai 

dengan garis cerita. 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 Sinopsis 

Iklan ini menampilkan teknologi smart interaction 

berupa gesture control saat membuka video di 

Synergy Smart TV, Dimulai dari menampilkan 

dunia. Ternyata dunia itu ada di dalam layar 

Synergy Smart TV. Kemudian layar Synergy Smart 

TV menampilkan logo Synergy. Setelah itu 

Synergy Smart TV berputar  menampilkan tampak 

belakang smart TV untuk menunjukan new port 

dan usb 3.0. Setelah itu smart TV menampilkan 

infographic dengan maksud menunjukan informasi 

Synergy Smart TV berupa Full HD, 42 INCH, 

Gesture Control, Smart Content.  

Kemudian iklan menampilkan Mike melakukan 

gesture control dengan melambaikan tangannya 

untuk mengaktifkan gesture control di depan 

Synergy Smart TV dan Synergy Smart TV dengan 

cepat meresponnya dengan memberi tanda gesture 
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control active. Kemudian  muncul  cursor  di layar 

smart TV dan cursor bergerak ke menu my video 

seakan cursor itu bergerak di gerakan oleh Mike. 

Lalu menampilkan Mike mengepal tangannya 

untuk membuka menu my video dan my video pun 

terbuka. Kemudian Synergy Smart TV menampilk-

an kualitas gambarnya dengan menampilkan video-

nya. Kemudian muncul tagline best gesture control 

dan terakhir muncul logo Synergy.  

3.12 Tahap Produksi 

Tahap produksi penulis melakukan implementasi  

di software Autodesk Maya 2013, dengan teknik 

animasi 3D yang melewati lima tahap.  Modeling, 

texturing, animating, lighting dan rendering yang 

kemudian menghasilkan image sequence berupa ga-

mbar berformat .PNG. 

 

3.13 Modeling 

Pada tahap ini penulis melakukan modeling Smart 

TV, modeling karakater dan modeling meja dengan 

mengunakan Autodesk Maya 2013. 

 

Gambar 7 Proses Modeling 

 

3.14 Texturing 

Pada tahap ini merupakan tahap pemberian warna 

dan texture pada modeling yang penulis lakukan 

pada Smart TV, karakter dan meja. 

 

 

Gambar 8 Proses Texturing 

 

3.15 Lighting 

Pada tahap ini merupakan tahap pemberian cahaya 

untuk memaksimalkan kualitas texture yang  penul-

is lakukan pada tahap lighting. Penulis menguna-

kan lighting area light sebanyak 8 area light 

dengan pengaturan intensitas cahaya 50 dan warna 

lampu berwarna putih. Pengaturan intensitas caha-

ya dan warna lampu dapat di atur pada atribut 

editor. 

 

 

Gambar 9 Lighting Area Light 

 

3.16 Animating 

Tahap penulis melakukan pengambilan gambar 

sesuai dengan alur cerita  mengikuti storyboard.  

Pada tahap ini penulis melakukan animating pada 

properti , karakter, dan kamera sesuai dengan shot 

yang dibutuhkan pada iklan animasi 3D Synergy 

Smart TV dengan cara key frame pada setiap frame 

yang dibutuhkan. 
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Gambar 10 Proses Animating 

3.17 Rendering 

Pada tahap rendering ini adalah tahap akhir dalam 

tahap produksi iklan animasi 3D Synergy Smart TV 

pada software Autodesk  Maya  2013. Setelah 

Penulis Melakukan Proses modeling, texturing, 

lighting dan animating penulis melakukan 

rendering dari setiap shot yang dibutuhkan dan  

Hasil render berupa image sequence dengan render 

using mengunakan maya sofware dengan format 

gambar .PNG  (Portable Network Graphic), Dengan 

resolusi 720p HD berukuran 1280 x 720p. 

 

 

Gambar 11 Proses Rendering 

3.18 Tahap Pasca Produksi 

Tahap pasca produski adalah tahap dimana penulis 

merubah hasil image sequence menjadi video 

berformat .mp4, dengan resolusi  720p HD dengan 

ukuran 1280 x 720p yang diproses di After Effect 

CS6. Pada tahap pasca produksi melewati empat 

tahap, yaitu:  Editing, Editing Audio, Penggabu-

ngan Shot, dan Rendering. 

3.19 Editing 

Pada tahap editing penulis melakukan mengedit 

iklan dan memberikan  effect pada iklan animasi 

3D Synergy Smart TV di After Effect CS 6 yang 

dimana dilakukan shot per shot. Shot adalah sebuah 

aktivitas perekaman, Berikut teknik editing dan 

effect  yang dilakukan shot per shot. 

 

 

Gambar 12 Proses Editing  

3.20 Editing Audio 

Pada tahap ini  penulis melakukan  editing pada 

audio, penulis  mengambil  audio dari LINE 

Indonesia yang di ambil dari youtube yang 

diunggah oleh LINE Indonesia kemudian di 

konversi menjadi audio. audio ini berdurasi 37 

detik dan penulis memodifikasikan kembali karena 

penulis hanya mengambil sebahagian audio yang 

diinginkan dari audio tersebut. 

 

 

Gambar 13 Proses Editing Audio 

3.21 Penggabungan Shot 

Pada tahap ini merupakan proses penulis 

mengabungkan semua shot yang terdapat pada 
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iklan Synergy Smart TV secara berurutan yang 

nantinya akan menjadi  satu  cerita  yang  utuh  dan 

memasukan lagu ke dalamnya. 

 

 

Gambar 14 Proses Penggabungan Shot 

3.22 Rendering 

Pada tahap rendering ini merupakan tahap akhir 

yang penulis lakukan setelah semua proses 

penggabungan shot selesai. Pengaturan rendering 

beresolusi 720p HD dengan ukuran 1280 x 720p 

dan format H.264 atau .mp4. 

 

 

Gambar 15 Proses Rendering 

 

3.23 Media Promosi Iklan 

Pada proses promosi iklan ini, penulis melakukan 

percobaan promosi mengunakan media video 

streaming atau youtube. Youtube adalah sebuah 

situs web berbagi video yang memungkinkan 

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi 

video secara gratis. Selain penulis mudah 

menyebarluaskannya tidak menutup kemungkinan 

masyarakat juga dapat melihatnya.  

 

 

Gambar 16 Media Promosi  

3.24 Pengujian 

Pengujian iklan Synergy Smart TV penulis 

melakukan melalui media player dan melalui 

survey. Pada pengujian melalui media player 

penulis memberitahukan media player apa saja 

yang dapat memutar iklan Synergy Smart TV 

berformat mp4 dan melakukan pengujian di salah 

satu media player. Pada pengujian melalui survey 

dilakukan kepada 20 reponden masyarakat di kota 

Batam dengan bermacam-macam jenis pekerjaan.   

3.25 Pengujian Melalui Media Player  

Pengujian melalui media player dilakukan untuk 

memberitahukan media player apa saja yang bisa 

memutar iklan Synergy Smart TV berformat mp4 

dan melakukan pengujian di salah satu media 

player. Media Player adalah  perangkat lunak 

pemutar musik, video dan gambar. Media Player 

yang support dengan format mp4 seperti Gom 

player, Windows Media Player, Kantaris Media 

Player, UM  Player, KM Player, SM Player, 

Winamp, Divx Plus Player dan VLC Media Player. 

Dari semua media player penulis melakukan 

pengujian disalah satu media player melalui VLC 

Media Player.   

 

 

 

Gambar 17 Hasil Pengujian Dengan Media Player 
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3.26 Pengujian Melalui Survey 

Pengujian dilakukan terhadap  20  reponden 

masyarakat berekonomi menengah di kota Batam, 

dengan bermacam-macam jenis pekerjaan. 

Pengujian ini untuk mengetahui kualitas gambar, 

mengetahui tujuan iklan apakah sudah 

tersampaikan dan mengetahui apakah iklan sudah 

menarik perhatian, dengan berdasarkan pertanyaan 

sebagai berikut : 

1. Menurut anda apakah kualitas gambar 

iklan animasi 3D Synergy Smart TV sudah 

jelas? 

2. Menurut anda apakah iklan animasi 3D 

Synergy Smart TV sudah menyajikan fitur 

teknologi gesture control smart TV? 

3. Menurut anda apakah iklan animasi 3D 

Synergy Smart TV sudah bertemakan 

animasi 3D? 

4. Menurut anda apakah iklan animasi 3D 

Synergy Smart TV sudah  menarik  

perhatian anda? 

 

hasil bisa di lihat dari tabel berikut:  

 

Tabel 1 Pengujian Kualitas Gambar 

N=20 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Sudah 20 100 % 

Belum  0 0 % 

 

Tabel 2 Pengujian Menyajikan Fitur Gesture Control 

N=20 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Sudah 14 70% 

Belum  6 30% 

 

 

 

Tabel 3 Pengujian Menampilkan Iklan Bertemakan 

Animasi 3D 

N=20 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Sudah 16 80% 

Belum  4 20% 

 

Tabel 4 Pengujian Menarik Perhatian 

N=20 

Jawaban Frekuensi Persentase 

Sudah 16 80% 

Belum  4 20% 

 

4 KESIMPULAN 

 

Setelah melalui tahapan perancangan dan 

implementasi pada penelitian “ Perancangan Video 

Animasi 3D Sebagai Promosi Barang Produksi 

Smart Televisi” (Synergy Smart TV) maka 

kesimpulan yang dapatkan adalah  : 

1. Telah berhasil merancang dan membuat iklan 

Synergy Smart TV bertemakan animasi 3D. 

2. Telah berhasil merancang dan membuat iklan 

Synergy Smart TV yang menampilkan teknologi 

gesture control. 

3. Telah berhasil membuat Iklan Synergy Smart TV 

yang menampilkan video berformat .mp4, 

beresolusi 720p dan berdurasi 37 detik.  
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Abstrak - Game 3D Survival Escape the Islands merupakan game yang bertema survival / 

bertahan hidup. Pembuatan game ini menggunakan Game Engine Unity 3D V.4.6. dengan 

software 3D Autodesk Maya 2014 sebagai modelling. Game 3D Survival Escape the Islands 

memiliki 1 misi utama, yaitu mencari jalan keluar dari pulau. Namun, seiring berjalannya game 

pemain akan menemukan cerita dibaliknya. Game ini memiliki 7 buah zona, yaitu 4 zona di 

pulau pertama dan 3 zona di pulau kedua.  

A* (diucapkan dengan A-star) adalah algoritma terarah, dimana algoritma ini tidak mencari rute 

dengan mencoba seluruh rute yang ada. Algoritma ini mengira-ngira arah mana yang paling tepat 

untuk dieksplorasi. A* memiliki 2 fungsi utama dalam menentukan solusi terbaik. 

Fungsi pertama disebut sebagai g(x) merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung total 

cost yang dibutuhkan dari node awal menuju node tertentu. Fungsi kedua yang biasa disebut 

sebagai h(x) merupakan fungsi perkiraan total cost yang diperkirakan dari suatu node ke node 

akhir. Pada A*, setiap node dari node awal ditelusuri kemudian dihitung cost dari tiap-tiap node 

dan dimasukkan ke tabel prioritas. Node dengan cost paling rendah akan diberikan tingkat 

prioritas paling tinggi. Kemudian pencarian dilanjutkan pada node dengan nilai prioritas tertinggi 

pada tabel. 

 

Kata kunci: Game Escape the island, Artifical Intelligence, Pathfinding, Algoritma A-Star (A*) 
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1.  Pendahuluan 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Game” 

adalah permainan. Permainan merupakan bagian dari 

bermain dan bermain juga bagian dari permainan 

keduanya saling berhubungan. Permainan dalam hal 

ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual 

(Intellectual Playability Game) yang juga bisa 

diartikan sebagai arena keputusan dan aksi 

pemainnya. Dalam game, ada target - target yang 

ingin dicapai pemainnya. Permainan adalah kegiatan 

yang kompleks yang didalamnya terdapat peraturan, 

play dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah 

sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan. 

Disini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik 

dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. 

Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan 

untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan 

permainan. 

Menurut [1] seorang pakar game dan penulis buku, 

mengatakan bahwa “game adalah sesuatu yang 

memiliki akhir dan cara mencapainya.”. Yang artinya 

ada tujuan, hasil dan serangkain peraturan untuk 

mencapai keduanya. 

Game termasuk dalam kategori aplikasi multimedia 

karena bentuk dan tampilan pada game menggunakan 

gambar, bentuk objek dan bentuk karakter.  Game 

memiliki banyak tipe seperti game 2D (bentuk game 

dengan visual yang menampilkan keluasan seperti 

panjang (x) dan lebar (y)), game 3D (bentuk game 

dengan visual yang menampilkan bukan hanya 

keluasan (x dan y) melainkan juga menampilkan 

kedalaman pandangan (z)). Game bertipe 3D 

merupakan game dengan grafis yang baik dalam 

penggambaran secara realita, akan tetapi game 3D 

meminta spesifikasi komputer yang cukup tinggi agar 

tampilan 3 dimensi game tersebut ditampilkan secara 

sempurna. Basis desktop lebih cocok dibandingkan 

dengan basis web, karena desktop memiliki tampilan 

yang baik dengan kemampuan DirectX yang telah 

disediakan Microsoft. 

Banyak jenis-jenis dan Genre game, salah satu jenis 

game adalah First Person Shooter (FPS). Game 

bergenre First Person Shooter (FPS) adalah genre 

game perang dengan senjata api yang menggunakan 

sudut pandang orang pertama dengan tampilan layar 

yang mensimulasikan apa yang dilihat melalui mata 

karakter yang dimainkan. Game bertema survival 

merupakan game yang menggabungkan dua genre 

dari game, yaitu Action dan Adventure dimana dua 

genre tersebut merupakan genre terfavorit oleh para 

pemain game. Game bergenre FPS bertema survival 

dipilih karena game ini memiliki rating yang sangat 

bagus didalam dunia game, hal ini dapat dilihat dari 

hasil review oleh beberapa forum gaming 

internasional seperti IGN, Gamespot, dan Metacritic 

untuk game Far Cry 3 (FPS bertema survival di rook 

islands) memberikan masing - masing skor 8.8 dari 

10 bintang oleh Metacritic [2], 9 dari 10 bintang 

oleh IGN [3], dan 9 dari 10 bintang oleh Gamespot 

[4].  

Berdasarkan penelitian tersbut pengembang 

mengambil tema survival dalam pengembangan 

Game 3D FPS ini. Game 3D FPS Escape The Island 

merupakan Game yang mengangkat sebuah lokasi di 

2 buah pulau yang berasal dari imajinasi penulis, isla 

El-Borra dan isla La-Fatha. Game 3D ini bertujuan 

menyelesaikan misi utama yaitu menyelamat-kan diri 

ke titik aman dengan rintangan musuh yang 

mengancam keselamatan pemain. 

2. Dasar Teori 

2.1 Game 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Game” 

adalah permainan. Permainan merupakan bagian dari 

bermain dan bermain juga bagian dari permainan 

keduanya saling berhubungan. Permainan dalam hal 

ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual 

(Intellectual Playability Game) yang juga bisa 

diartikan sebagai arena keputusan dan aksi 

pemainnya. Dalam game, ada target - target yang 

ingin dicapai pemainnya. Permainan adalah kegiatan 

yang kompleks yang didalamnya terdapat peraturan, 

play dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah 

sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan. 

Disini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik 

dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. 

Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan 

untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan 

permainan. 

2.2 Artifical Intelligence (AI) 

Artificial Intelligence (AI) apabila di lihat sesuai 

dengan kamus Amerika yaitu The American Heritage 

Dictionary of the English Language, Forth Edition 

(Houghton Mifflin Company), memiliki definisi 

sebagai kemampuan dari komputer atau mesin lain 
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untuk melakukan aktifitas yang pada umumnya 

memerlukan kecerdasan. Tetapi apabila dilihat dari 

sudut pandang yang lain AI dapat didefinisikan 

sebagai perilaku cerdas yang ditunjukkan oleh mesin 

yang telah dibuat oleh manusia atau mungkin sebuah 

otak yang cerdas di balik perilaku cerdas tersebut [5]. 

2.3 Pathfinding 

Menurut [5], Pathfinding atau pathing adalah metode 

untuk mencari jalur atau menemukan rute terpendek 

yang dilalui antara dua titik. Pathfinding dibutuhkan 

35 pada game 2D/3D yang menggunakan peta 

sebagai tempat player bernavigasi di dalam game. 

2.4 Pathfinding Dengan Algoritma A-Star (A*) 

A* (diucapkan dengan A-star) adalah algoritma 

terarah, dimana algoritma ini tidak mencari rute 

dengan mencoba seluruh rute yang ada. Algoritma 

ini mengira-ngira arah mana yang paling tepat untuk 

dieksplorasi. Algoritma ini kadang mundur untuk 

menemukan rute alternative [6]. 

A* memiliki 2 fungsi utama dalam menentukan 

solusi terbaik. Fungsi pertama disebut sebagai g(x) 

merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung 

total cost yang dibutuhkan dari node awal menuju 

node tertentu. Fungsi kedua yang biasa disebut 

sebagai h(x) merupakan fungsi perkiraan total cost 

yang diperkirakan dari suatu node ke node akhir. 

Berikut  contoh pencarian pathfinding : 

 

Gambar 1. Pencarian Pathfinding tanpa rintangan 

 

Gambar 2. Pencarian Pathfinding dengan rintangan 

2.5 Autodesk Maya 

Autodesk Maya atau sering disingkat menjadi Maya, 

adalah software desain grafis 3D yang mampu 

dioperasikan pada Windows, Mac, dan Linux. Pada 

awalnya software ini dikembangkan oleh Alias 

System Corporation (Alias|Wavefront), namun saat 

ini berada di bawah Autodesk, Inc.[7]. 

2.6 Unity 3D 

Unity merupakan ekosistem pengembangan game : 

mesin render yang kuat, terintegrasi dengan satu set 

lengkap alat intuitif dan alur kerja yang cepat untuk 

membuat konten 3D interaktif, penerbitan 

multiplatform yang mudah, ribuan kualitas, aset siap 

pakai di asset store dan berbagai pengetahuan di 

komunitas. 

Unity juga merupakan platform permainan yang 

memungkinkan pengembang untuk membuat game 

dengan grafis yang sangat baik. Banyak komunitas-

komunitas pengembang game mendukung dan 

mereferensikan Game Engine ini. 

3. Perancangan 

3.1 Sinopsis 

Di sekitar kepulauan lucayan, laut karibia terdapat 2 

pulau yang terkenal selalu dijauhi karena dikuasai 

oleh Teroris, nama pulau tersebut adalah isla El-

Borra dan isla La-Fatha. mereka terkenal karena akan 

membunuh siapapun yang tidak mereka kenali di 

pulau tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu. 

Pada game 3D Survival Escape the Island ini, kita 

berperan sebagai Dickinson, seorang turis yang 

mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh di pulau 

isla El-Borra, dimana semua penumpang dan kedua 

pilot telah tewas dan hanya dia seorang diri yang 
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selamat karena terlempar dari pesawat ketika 

menabrak pulau tersebut. Melihat sekeliling pulau 

Dickinson pun mengenali bentuk pulau tersebut 

adalah pulau El-Borra, dia harus mencari cara untuk 

melarikan diri dari pulau tersebut dan menjaga 

dirinya tetap selamat. 

 

 

3.2 Diagram Use Case 
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3.3 Diagram Squance 
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3.3 Diagram Robustness 

 

Berdasarkan Diagram diatas dapat di lihat bahwa NPC Teroris dapat bergerak (OnMove). Agar NPC dapat 

bergerak, maka pengembang memasukkan AI () berupa pasthfinding dengan menggunakan metode A*. 
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3.4 Diagram Squence 
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3.5 Scriptwriting 

INT. Layar Utama 

Pada layar ini terdapat 3 tombol, yaitu tombol Start, tombol tentang game, tombol keluar. Jika user menekan 

tombol main. Maka user akan masuk kedalam layar permainan. Jika tombol cara bermain ditekan maka user 

akan ditampilkan informasi tentang game 3D Survival Escape the Islands. Jika tombol keluar ditekan, maka 

user akan keluar dari game tersebut. 

[SELECT SCENE] 

GO TO Layar Permainan 

GO TO Layar Instruction 

GO TO Layar About 

GO TO Exit 

 

3.6 Storyboard 
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4. Pengujian 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah 

script karakter Lion_NPC, Soldier_NPC dan 

Zombie_NPC dapat berfungsi ketika mendeteksi 

kehadiran player. Pengujian dilakukan dengan 

melihat perubahan posisi anggota tubuh NPC. Hasil 

pegujian direkam dalam bentuk Debug.Log 

(tampilan waktu berdasarkan detik dari game 

dimulai). 

4.1 Pengujian Pathfinding 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah AI 

Zombie, Lion, dan Soldier dapat bergerak mengejar 

dan menyerang player ketika terdeteksi (hasil 

waktu pada debug.log adalah dalam hitungan 

detik). 

 

Gambar 3. Tampilan Jarak Deteksi AI Soldier 

 

Gambar 4. Tampilan NPC Soldier mengejar player 

 

Gambar 5. Tampilan NPC Soldier mengejar Player 

Menurut hasil pengujian diatas, menunjukkan 

pengujian terhadap kemampuan deteksi dan 

pencarian rute oleh NPC sudah berhasil . NPC 

berhasil mendeteksi keberadaan target atau player 

dengan rute optimal yang harus ditempuh. 

Pengujian NPC berhasil karena jika karakter utama 

mendekat kearah NPC, maka NPC akan mendeteksi 

dan bergerak menuju kea rah target atau player. 

Keseluruhan hasil percobaan menunjukkan hasil 

yang sama. 

4.2 Pengujian Perbandingan Kecepatan Respon 

AI 

Pengujian dilakukan untuk melihat seberapa cepat 

antara NPC satu dan lainnya dalam memproses 

script dan mendeteksi player.hasil waktu pengujian 

diambil dari debug.log ai tersebut. Hasil pengujian 

diambil berdasarkan kesimpulan dari 10 kali 

pengujian. 

 

Gambar 6. Tampilan Skenario Pengujian 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
413 

 

 

Gambar 7. Tampilan Proses pengujian 

perbandingan kecepatan respon 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian antara 2 AI Soldier 

 

Tabel 2. Tampilan Hasil Pengujian antara 2 AI 

zombie 

 

Tabel 3. Tampilan Hasi Pengujian antara 2 AI Lion 

 

Tabel 4. Tampilan hasil pengujian Soldier dan 

Zombie 

 

Tabel 5. Tampilan Hasil Pengujian Soldier dan 

Lion 
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Tabel 6. Tampilan hasil pengujian Zombie dan 

Lion 

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa 

kecepatan respon antara NPC yang sama dan antara 

NPC Lion dan Zombie sama, hal ini dapat dilihat 

dengan tidak stabilnya waktu respon tercepat antara 

NPC 1 dan NPC 2. Terkadang lebih cepat, dan 

terkadang lebih lambat. Namun, Beda halnya 

dengan perbandingan antara NPC Solider dengan 

NPC Zombie dan NPC Soldier dengan NPC Lion, 

hasil pengujian dapat kecepatan respon berbeda. 

Hal ini dapat dilihat dari salah satu NPC merespon 

lebih cepat secara terus menerus. 

5. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 

Pathfinding pada NPC sudah dapat mendeteksi 

keberadaan target atau player sesuai dengan 

pengujian rute optimal yang sudah dilakukan dalam 

proses pengujian. 
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PENGEMBANGAN IKLAN ANIMASI 3D 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE LUTHER SUTOPO 
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Abstrak - Iklan adalah sebuah bahan promosi untuk menarik minat audience dalam mengetahui 

sebuah produk. Terdapat beberapa bentuk iklan diantaranya iklan dalam bentuk 2D dan iklan dalam 

bentuk 3D. Untuk mengetahui seberapa efektifnya antara iklan 2D dan iklan 3D maka penulis 

membuat iklan animasi 3D dan diuji coba kan dengan iklan 2D (brosur) terhadap audien untuk 

mengetahui keefektifannya. Untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan sebuah iklan 

animasi 3D penulis memerlukan metode multimedia yaitu metode Luther Sutopo. Pembuatan iklan 

nimasi 3D perumahan ini terdiri dari pembuatan desain rumah, pembuatan fasilitas umum dan 

pembuatan pusat perbelanjaan. adapun hasil dari peniletian antara iklan animasi 2D dan iklan 3D 

hasilnya terdapat perbedaan antara iklan 2D dan iklan animasi 3D dimana ketertarikan audien 

terhadap iklan 2D berjumlah 78,75 % dan ketertarikan terhadap iklan animasi 3D berjumlah 89.08 %.   

maka dengan menganggap kedua jenis responden sama dapat diartikan bahwa audien lebih tertarik 

terhadap iklan animasi 3D dibandingkan dengan iklan 2D secara selisih peningkatan  terhadap iklan 

3D perumahan  dari responden mencapai 10.33 % .  

. 

Kata kunci:Animasi 3D, perumahan, metode Luther Sutopo 

 

Abstrack - Advertising is a promotional materials to attract an audience in knowing a product. There 

are several forms of advertising including advertising in the form of 2D and 3D. To find outhow 

effectivetheadvertising2Dand3D advertising, the authors makea 3Danimated 

Advertisingandtesteditwith2Dadvertising(brochure) to theaudienceto determinetheir effectiveness. To 

facilitated a developing 3Danimatedadwritersrequiremultimediamethodis the method 

ofLutherSutopo.3D animated the ad creation of this housing consists of the manufacture of home 

design, manufacture public facilities and manufacturing of shopping centers. As forthe 

resultsofresearchingtheadvertisinganimated2D and3D advertisinga resultthere is a differencebetween 

advertising2Dand3D animationadswherethe audience's interest for2Dadvertisingamounted to78.75% 

andinterest in3D animationadsamounted to89.08%. thenwiththe samerespondentsconsiderboth 

typescan be interpretedthat theaudienceis moreinterested in the3D animatedadvertisingcompared 

toadvertising2Dto3D advertisingmarginimprovement ofhousingofrespondentsreaches10.33%. 

 

Keywords: 3DAnimation, housing, LuthermethodSutopo 
 

 

 

 

 

mailto:angguntriapratiwi@yahoo.co.id


 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
416 

 

1. PENDAHULUAN 

Rumah atau tempat tinggal  merupakan salah satu  

kebutuhan dasar manusia disamping kebutuhan 

sandang dan pangan, sebagaimana tertulis pada 

UUD RI Nomor 1 Tahun 2011 [1]. Bahwa setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua 

masyarakat dapat  dengan mudah untuk 

membangun sebuah rumah, akan tetapi diperlukan 

beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat 

mendirikan sebuah rumah seperti adanya lahan atau 

tanah, hak kepemilikan, struktur bangunan, tes 

kelayakan, uji coba dan perizinan pendirian 

bangunan sehingga hal seperti itu dirasa terlalu 

menyusahkan [2]. Oleh karena itu banyak 

pengusaha atau perusahaan yang bergerak dibidang 

perumahan berbondong-bondong membangun 

perumahan untuk memberikan kemudahan terhadap 

masyarakat dalam memiliki sebuah hunian atau 

rumah. Akan tetapi untuk menjual sebuah rumah 

tidak semudah membalikan telapak tangan karena 

menjual rumah perlu adanya promosi untuk 

menarik minat pembeli agar membeli rumah yang 

akan dijual.  

 

Oleh karena itu perlu adanya sebuah iklan sebagai 

media peromosi yang dapat dimanfaatkan untuk 

mempromosikan perumahan yang akan di jual.  

 

Selama ini iklan yang di jual atau yang 

dipromosisikan masih menggunakan iklan 2d 

(brosur statis) yang hanya menampilkan gambar 

saja sehingga iklan tersbut terkesan tidak menarik 

dan tampilan dari detail perumahan yang dijual 

tidak terlihat secara langsung serta mengharuskan 

calon pembeli untuk melakukan meninjaun secara 

langsung ke tempat lokasi.  

Selain itu ada juga yang menggunakan iklan 3D 

statis seperti miniatur rumah yang biasa di 

tempatkan di stand pemasaran dan kantor 

pemasaran sehingga untuk menggunakan miniatur 

perlu adanya tempat atau ruangan yang cukup 

untuk menempatkan miniatur tersebut dan 

penggunakan iklan 3D statis tidak efektif apabila 

digunakan sebagai media promosi yang 

mengharuskan konsumen datang secara langsung 

ke tempat pemasan sehingga cara tersebut dapat 

memotong waktu konsumen [3] 

 

Dari pernyataan di atas maka penulis  

menggembangkan iklan animasi model 3D yang 

digerakan untuk memudahkan konsemen dalam 

mengetahaui detail rumah tanpa harus melakukan 

peninjauan secara langsung kelokasi dan cara ini 

lebih potensial untuk digunakan sebagai media 

promosi. 

pengembangkan sebuah iklan animasi 3D akan 

diuji cobakan terhadap Responden untuk 

mengetahui efektifitas iklan animasi tersebut. 

 

Untuk memudahkan penulis dalam membuat iklan 

animasi 3D, penulis menggunakan metode 

multimedia Luther Sutopo yaitu metode yang 

mengutamakan cara perancangan, metode luther 

sutopo ini telah banyak digunakan dalam 

penggembangan konten multimedia [4].  

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Iklan  

Iklan adalah salah satu bentuk media komunikasi  

yang bersifat untuk mengajak atau menawarkan 

jasa, produk dll untuk menarik minat kepada 

audience,  jadi secara sederhana  iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan  

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat  

lewat suatu media. Iklan merupakan salah satu 

sarana penting untuk digunakan mempromosikan 

produk atau jasa, selain itu konsumen potensial 

akan memperhatikan iklan dari produk yang 

dibelinya [5].  
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2.2 Animasi 3D 

Animasi adalah salah satu gambar diam yang 

digerakkan secara satu persatu dengan jumlah 

yang banyak, bila diproyeksikan akan terlihat  

hidup, seperti apa yang terlihat pada film – film 

kartun, jadi animasi kita simpulkan sebagai salah 

satu cara untuk menghidupkan benda diam yang 

digerakkan.  Penggunaan animasi pada komputer 

telah dimulai dengan ditemukannya software 

komputer yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan ilustrasi dikomputer, membuat 

perubahan gambar satu ke gambar berikutnya 

sehingga terbentuk suatu bentuk gerakan tertentu. 

Secara umum animasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu sequence gambar yang ditampilkan pada 

tenggang waktu (timeline) tertentu sehingga 

tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Pengertian 

animasi pada dasarnya adalah menggerakkan 

objek agar tampak lebih dinamis [6]. Animasi 

dibedakan menjadi dua yaitu animasi 2D dan 

animasi 3D dimana memiliki pengertian yang 

berbeda namun memiliki prinsip animasi yang 

sama. Sudut pandang pada animasi 2D 

menggunakan koordinat x dan y sedangkan pada 

animasi 3D menggunakan koordinat x, y dan z 

yang memungkinkan kita dapat melihat sudut 

pandang objek secara nyata [7]. 

 

 

2.2 Konsep Perumahan 

Perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana 

lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik 

lingkungan,.Sedangkan rumah adalah tempat 

untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan 

membina rasa kekeluargaan diantara anggota 

keluarga, tempat berlindung keluarga dan 

menyimpan barang berharga [8]. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan 

Permukiman mendefinisikan bahwa : 

 

a. Rumah  adalah    bangunan  yang  berfungsi  

sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  

sarana pembinaan keluarga, 

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana lingkungan, 

c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan 

hidup diluar kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan  perkotaan  maupun  

perdesaan  yang  berfungsi  sebagai  

lingkungan  tempat  tinggal  atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

 

berdasarkan dari observasi dari beberapa iklan 

perumahan seperti iklan perumahan agung 

podomor, iklan perumahan dan sedayu grup 

maka konsep perumahan animasi 3D perlu 

adanya Konsep rumah, lingkungan & pusat 

perbelanjaan [9] 

 

2.2.1  Konsep Rumah. 

Konsep rumah yang akan di kembangan pada 

iklan animasi 3D memiliki beberapa kriteria 

[10]. seperti:  

 

1) Desain rumah dengan Tipe 45 berlantai 1 

Pada bagian ini di buat bentuk rumah yang 

hanya memiliki lantai dasar atau rumah tidak 

bertingkat namun menampilkan desain 

rumah yang bagus dan terlihat mewah.  

2) Desain rumah tipe 60 Berlantai 2 Desain 

rumah berlaintai dua ini dibuat bentuk rumah 

yang memiliki lantai dua dengan memiliki 4 

kamar dan dua kamar mandi dan memiliki 

ruangan yang luas dan lebar. 
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3) Bentuk rumah tipe 70 berlantai 2 Untuk 

bagian ini kurang lebih sama dengan desain 

rumah berlantai dua diatas namun ada sedikit 

perbedaan pada desain rumah yaitu 

menampilkan rumah yang minimalis dan 

terlihat bagus dan mewah. 

 

 

2.2.2 Lingkungan 

pengertian lingkungan adalah segala sesuatu 

daerah atau kawasan yang berada disekitar 

makhluk hidup sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan manusia dan hewan. Oleh karena itu 

diperlukan lingkungan yang sehat, bersih dan 

nyaman [11].  

 

Dalam pengembangan iklan animasi 3D pada 

bagian lingkungan memliki konsep seperti : 

 

1) Lingkungan yang asri dan hijau dengan area 

perumahan di tanamin pepohonan.  

2) Semua jalur lalulintas perumahan dipasang 

penerangan jalan. 

3) Terdapat area bermain buat anak-anak  

4) Terdapat area olahraga yang lengkap 

5) Terdapat jogging track 

 

2.2.2  Pusat Perbelanjaan 

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang 

terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang 

didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang 

dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau 

dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

perdagangan barang. Di dalam area Pusat 

Perbelanjaan dapat dijumpai beberapa toko 

modern. Pusat Perbelanjaan terdiri atas beberapa 

bentuk, yakni Mall, Plaza, Square, Pertokoan, 

dan Pusat Perdagangan (Trade Center) [12]. 

Adapun desain Pusat Perbelanjaan sebagai berikut 

: 

 

1) Bangunan di bangun dalam bentuk persegi 

panjang dengan desain atap melengkung dan 

terdapat dua lantai untuk mendukung 

kegiatan perdagangan 

2) Di area pusat perbelanjaan juga tersedia 

kolam wernang  

3) Didepan pusat perbelanjaan erdapat area 

parkir yang luas serta terdapat area bersantai. 

 

2.3 Metode Luther Sutopo 

Metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 

6 tahapan seperti gambar di bawah ini [13] : 

 

Gambar 2.1Metodologi Luther Sutopo 

4.1.1 2.5.1 Concept 

Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk 

menentukan tujuan multimedia yang dibuat seperti 

sebagai media hiburan, pembelajaran dan lainnya. 

 

4.1.2 2.5.2 Design 

Design (perancangan) adalah tahap membuat 

spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, 

tampilan dan kebutuhan material atau bahan untuk 

program. Tahapan design (perancangan)  

merupakan tahap sketsa awal dalam pembuatan 

short movie animasi 3D “A Day to Remember”. 

 

2.5.3 Material Collecting 

Material Collecting adalah tahap dimana 

pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan 

dilakukan. 
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2.5.4  Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana 

semua objek atau bahan multimedia dibuat. 

2.5.5 Testing 

Testing (pengujian) adalah tahap untuk 

menampilkan hasil film animasi yang telah dibuat 

kemudian diseuaikan dengan konsep awal apakah 

sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat 

atau tidak. 

2.5.6 Distribusi 

Distribusi merupakan tahapan akhir setelah 

pengujian karena hasil yang sudah selesai akan 

disimpan. 

 

3. PERANCANGAN 

Sesuai dengan metode yang penulis ambil maka 

perancangan iklan animasi  menggunakan metode 

Luther Sutopo. 

 

3.1 Concept Design  

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang  

perubahan dari metode yang diambil yaitu metode 

Multimedia Luther Sutopo dimana pada metode 

tersebut ada tahapan yang perlu digabungkan 

seperti konsep dan desain karena di tahapan 

konsep dan desain memiliki pembahasan sama. 

Agar tidak terjadi persamaan pembahasan yang 

diulang-ulang maka penulis menggabungkan 

konsep dan desain digabungkan menjadi satu 

dengan sebutan konsep desain 

 

 

3.1.1 Desain Perumahan 

Pada bagian ini dijelaskan tentang desain 

perumahan yang akan di buat pada iklan animasi 

3D yaitu desain rumah dengan 3 tipe rumah yang 

berbeda seperti type 45, type 60 dan type 70 selain 

itu pada bagian desain perumahan juga terdapat 

desain lingkungan dan desain pusat perbelanjaan 

 

3.1.2 Sinopsis 

Sinopsis cerita dari iklan perumahan animasi 3D 

sebagai berikut : 

 

Tampilan utama perumahan Grand Metro Batam  

sebagai pembuka iklan perumahan kemudian 

muncul site plan sebagai petunjuk letak lokasi 

kemudian menampilkan rumah dengan tipe 45, 

rumah tipe 60 dan rumah tipe 70  dengan disertai 

musik beserta voice keterangan rumah setelah itu 

menampilkan desain ruangan, desain kamar dan 

desain dapur rumah, kemudian menampilkan 

fasilitas environment perumahan berlanjut dengan 

menampilkan bentuk selanjutnya menampilkan 

Mall yang ada di bagian Perumahan Grand Metro 

Batam  seperti tampilan utama/bentuk depan mall, 

denah lokasi yang disediakan pada mall tersebut.  

Sebagai penutup terdapat nomor customer service 

dan letak pemasaran perumahan Grand Metro 

Batam. 

 

3.1.3  Storyboard 

Storyboard adalah gambaran dari iklan yang akan 

dibuat dalam bentuk sketsa gambar dengan 

membuat langkah-langkah pergerakan iklan 

animasi 3D dari awal sampai akhir iklan animasi 

3D. 
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3.2 Material Collecting 

Material collecting ini diambil dari beberapa 

material diantaranya sebagai berikut: 

 

3.2.1  Texturing yang digunakan 

 

   Gambar 3.4Texture yang digunakan 

 

3.2.2  Modeling 3D Yang Digunakan 

  

 

 

 

 

Gambar 3.5 Modelling 

 

3.4. Assembly 

3.4.1  Modelling 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Modelling rumah tipe 45 

 

 

 

 

 

           Gambar 3.7 Modelling rumah tipe 60 
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Gambar 3.6 Modelling rumah tipe 45 

          Gambar 3.8 Modelling rumah tipe 60 

 

Gambar 3.9 Modelling Environment 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Modelling pusat perbelanjaan 

 

3.4.2  Teksturing 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11Teksturing 

 

Gambar 3.12Tekturing  

 

 

Gambar 3.12 Teksturing  

3.4.3  Animating 

Dalam pelaksanaan animating memperlukan 16 

scene dengan jumlah frame sebanyak 1000 frame. 

 

 

Gambar 3.19 Pergerakan Karakter 

Ditambahkan per frame 

4.2 3.4.4 Implementasi Hasil 

Implementasi hasil yang penulis buat yaitu iklan 

animasi 3D dengan judul pengembangan iklan 

animasi 3D dengan menggunakan Metode Luther 
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Sutopo adalah video iklan berdurasi kurang lebih 4 

menit 26 detik dengan menampilkan beberapa 

aspek tertentu seperti lokasi tempat perumahan,  

bentuk rumah,pusat perbelanjaan dan fasilitas 

umum dengan dijadikan satu kesatuan yang utuh 

dalam video iklan dengan terdapat voice yang 

menerangkan tentang kelebihan-kelebihan yang di 

tawarkan  untuk menarik perhatian audience.  

 

 

 

3.5. Testing Dan Distribution 

Pada bagian testing ini penulis melakukan tes iklan 

secara berulang-ulang dan untuk pendistribusian 

penulis menggunakan teknik kuisioner untuk 

mengetahui letak keberhasilan dari iklan yang 

penulis buat. Adapun konsep kuisioner yang 

penulis gunkan yaitu kuesioner Suharsimi Arikunto 

[12] dengan kuesioner cek list, dan penerapannya 

menggunakan skala likert.  

 

Dalam pelaksanaan pengujian, penulis mengambil 

beberapa responden sebanyak 60 orang yang terdiri 

dari 30 orang responden untuk iklan 2D dan 30 

orang responden untuk iklan 3D.  

Dari 60 responden tersebut masing-masing 

memiliki profile yang berbeda-beda seperti nama, 

jenis kelamin, usia, alamat, pekerjaan dan 

penghasilan. dengan perbedaan profil di atas, akan 

diketahui keberhasilan pengembangan iklan yang 

penulis buat melalui kuisioner.   

 

3.5.1 Perhitungan Pada Video Iklan Animasi 3D 

N

O 
PERTANYAAN 

PERSENTASI 

SS S KS TS 

1 
Apakah anda suka dengan video 

iklan animasi 3D tersebut 
36,67 53,33 10 0 

2 

Apakah anda suka dengan kondisi 

lingkungan yang ada pada iklan 3D 

tersebut 

23,33 46,66 30 3,33 

3 

Apakah anda suka dengan fasilitas 

yang ada di perumahan iklan 

animasi 3D tersebut 
33,33 66,66 0 0 

4 

Apakah anda suka dengan adanya 

pusat perbelanjaan atau mall di 

perumahan Grand Metro Batam 

40 56,66 3,33 0 

5 

Apakah anda suka dengan tampilan 

rumah yang ada pada iklan animasi 

3D perumahan Grand Metro Batam 

33,33 50 
16,6

6 
0 

6 

Dari bentuk rumah iklan animasi 3D 

apakah sudah dapat memberikan 

gambaran anda dengan rumah yang 

aslinya  

26,67 60 
13,3

3 
0 

7 

Apakah anda tertarik dengan 

spesifikasi rumah yang ada pada 

iklan animasi 3D tersebut 

30 66,66 3,33 0 

8 

Apakah anda suka dengan bentuk 

ruangan yang ada pada iklan 

perumahan animasi 3D 

33,33 53,33 
13,3

3 
0 

9 

Dari 3 bentuk rumah pada iklan 

animasi 3D, apakah ada yang sesuai 

dengan bentuk rumah yang dicari 
30 60 6,66 3,333 

10 

Apakah anda suka dengan adanya 

jogging track di perumahan Grand 

Metro Batam 
56,67 30 

13,3
3 

0 

11 

Apakah anda suka dengan adanya 

tempat olah raga di perumahan 

Grand Metro Batam 
43,33 

43,33
3 

13,3
33 

0 

12 

Apakah anda suka dengan tatanan 

parkir yang ada pada mall Grand 

Metro Batam 
33,33 

56,66
7 

3,33
33 

0 

13 

Apakah anda suka dengan adanya 

kolam renang di pusat perbelanjaan 

Batam Metro Mall 

36,67 
46,66

7 
16,6
67 

0 

14 

Jika mempunyai uang apakah anda 

akan membeli rumah yang ada di 

iklan perumahan Grand Metro 

Batam 

26,67 43,33 
23,3

3 
6,667 

  Jumlah skor 34,52 733,3 
166,

6 
13,33 

 

3.5.2 Hasil perhitungan Pada Iklan 2D (Brosur) 

NO PERTANYAAN 
PERSENTASE 

SS S KS TS 

1 

Apakah anda suka dengan Brosur  

iklan Perumahan Grand Metro 

Batam ? 
20 66,67 

13,
33 0 

2 

Apakah  anda suka dengan 

fasilitas yang ada di Brosur iklan 

perumahan tersebut ? 
16,67 73,33 10 0 

3 

Apakah anda suka dengan desain 

Rumah yang ada di Brosur 

Perumahan Gran Metro Batam ? 
16,67 63,33 20 0 

4 

Apakah anda suka desain Mall 

yang ada di Brosur perumahan 

Grand Metro Batam ? 
10 56,67 

23,
33 10 

5 

Apakah Anda suka dengan 

spesifikasi Perumahan Grand 

Metro Batam yang ada di Brosur ? 
43,33 50 

6,6
67 0 

6 

Apakah Siteplan dan denah lokasi 

yang ada di Brosur sudah 

memberikan gambaran anda 

mengenai lokasi dan tatanan 

rumah ? 

6,667 
 
 

23,33 
 
 

40 
 
 

30 
 
 

  Jumlah sekor 18,89 55,56 
18,
89 

6,67 

 

3.5.3 Analis Iklan 2D dan iklan animasi 3D 

NO 
REKAP HASIL PENGUJIAN  

IKLAN 2D % IKLAN 3D % 
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1 

Yang tertarik dengan 

Brosur  iklan 

Perumahan Grand 

Metro Batam  

86 

Yang tertarik dengan 

video iklan animasi 

3D Perumahan Grand 

Metro Batam 

90 

2 

Yang tertarik terhadap 

fasilitas yang ada di 

iklan 2D (Brosur) 

perumahan Grand 

Metro Batam  

90 

Yang tertarik dengan 

fasilitas yang ada di  

iklan animasi 3D 

Perumahan Grand 

Metro Batam 

88,33 

3 

Yang tertarik terhadap 

desain Mall yang ada 

di iklan 2D(Brosur) 

perumahan Grand 

Metro Batam  

66 

Yang tertarik dengan 

adanya Mall (pusat 

perbelanjaan) di Iklan 

Animasi 3D 

perumahan Grand 

Metro Batam 

90 

4 

Yang tertarik dengan 

desain Rumah yang ada 

di iklan 2D (Brosur) 

Brosur Perumahan 

Gran Metro Batam  

73 

Yang tertarik dengan 

desain rumah yang ada 

pada iklan animasi 3D 

perumahan Grand 

Metro Batam 

88 

  
JUMLAH 78,75 JUMLAH 89,0825 

 

Berdasarkan rekap dari hasil pengujian bahwa  

terdapat perbedaan antara iklan 2D dan iklan 

animasi 3D dimana ketertarikan audien terhadap 

iklan 2D berjumlah 78,75 % dan ketertarikan 

terhadap iklan animasi 3D berjumlah 89.08 %.   

maka dengan menganggap kedua jenis responden 

sama dapat diartikan bahwa audien lebih tertarik 

terhadap iklan animasi 3D dibandingkan dengan 

iklan 2D secara selisih peningkatan  terhadap iklan 

3D perumahan  dari responden mencapai 10.33 % .  

 

Untuk di bagian fasilitas umum audience lebih 

cenderung tertarik terhadap fasilitas yang ada di 

iklan 2D dibandingkan dengan iklan animasi 3D. 

sedangkan dengan desain rumah dan pusat 

perbelanjaan penilaian audience lebih tertarik di 

iklan animasi 3D.  dengan pebandingan iklan 2D 

berjumlah 90 % sedangkan di iklan animasi 88,3 % 

penyebab perbedaan bisa dikarenakan tampilan 

yang ditampilkan pada iklan animasi 3D tidak 

terlihat jelas dan pergerakan kamera hanya satu 

arah.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengembangan iklan animasi yang 

penulis buat dengan menggunakan metode 

Multimedia Luhter Sutopo ada beberapa 

kesimpulan yaitu : 

 

a. Perbandingan dari iklan animasi 2D dan iklan 

3D hasilnya  terdapat perbedaan antara iklan 

2D dan iklan animasi 3D dengan selisih 

10.33%.  

 

b. Dari perbedaan tersebut diatas ketertarikan 

audien terhadap iklan 2D berjumlah  78, 75 % 

, sedangkan untuk iklan animasi 3D berjumlah 

89.08 %. maka dengan menganggap kedua 

jenis responden sama dapat diartikan bahwa 

audien lebih tertarik terhadap iklan animasi 

3D dibandingkan dengan iklan 2D. 

 

c. Selain Metode Multimedia Luther Sutopo 

yang digunakan untuk memepermudah dalam 

membuat iklan animasi 3D pembuatan Paper 

pengembangan iklan 2D dan Animasi 3D juga 

menggunakan metode kuisioner sebagai 

sarana untuk mengetahui hasil dari penelitian 

tentang ketertarikan audience terhadap iklan 

animasi 2D(Brosur) dan juga iklan animasi 

3D. 

 

4.2 Saran 

 

a. Dengan  adanya Paper tentang pengembangan 

iklan antimasi 2D dan animasi 3D kiranya 

Dapat dikembangkan kembali untuk 

menambahkan beberapa tahapan yang perlu di 

tambahkan.  

 

b. Agar dalam pembuatan paper dapat berjalan 

dengan lancar dan tanpa kendala dengan hasil 

yang bagus dan memuaskan maka yang harus 

disiapkan terlebih dahulu adalah  metode yang 

digunakan, konsep iklan, ide kemudian alat-

alat yang digunakan sesuai standart 

multimedia dengan memiliki kapasitas besar, 
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dan mempersiapkan pengerjaanya dengan 

baik. 
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Abstrak - Topik pembahasan merupakan sebuah kata, frasa, atau topik yang lebih banyak 

dibicarakan daripada topik lainnya. Topik pembahasan memungkinkan siapa saja dapat 

mengetahui permasalahan yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Penelitian ini akan 

mencari topik pembahasan dari produk Wifi.Id. Sumber data yang akan diolah pada penelitian 

ini adalah tweet yang mengandung kata wifiid, wifi id, wifi_id, dan wifi.id. Aplikasi ini 

menggunakan fitur Twitter API untuk mengambil data tweet dari Twitter. Untuk mengetahui 

topik apa saja yang sedang banyak dibahas di Twitter tentang wifi.id, data tweet mentah yang 

didapatkan dari server Twitter dilakukan proses preprocessing untuk membersihkan data 

tweet sesuai konsep data mining. Setelah tweet sudah bersih, dilakukan analisis data untuk 

menghitung skor kata. Hasil akhir dari aplikasi ini berupa grafik dengan lima kata dengan 

skor kata paling tinggi sesuai proses analisis, sehingga memudahkan pihak yang 

menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui apa saja yang sedang hangat dibicarakan tentang 

wifi.id tersebut. 

 

Kata kunci : tweet, Twitter, topik pembahasan, wifi.id 

 

Abstract - Trending topic is a word, phrase, or topic that more discussed than the other. 

Trending topic lets anyone figuring out the problem or discussing right now. This research 

searchstrending topicof wifi.id product. This research processes tweets that contain wifiid, 

wifi id, wifi_id, and wifi.id word. This application uses Twitter API’s features to retrieve tweet 

from Twitter. Raw tweet retrieved from Twitter’s server have been cleaned according data 

mining concept. After that application will analysesdata to calculate score of the words. The 

final result of this application is a graphpresenting five words with highest score. This 

application helps user know what is being discussed about wifi.id. 

 

Keyword: tweet, Twitter, trending topic, wifi.id 
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1 PENDAHULUAN 

Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang 

populer dimana pengguna mengirimkan pesan yang 

sangat singkat yaitu kurang dari 140 karakter, yang 

dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). 

Berdasarkan situs eBizMBA yang mengambil data 

rank jejaring sosial terpopuler dari situs Alexa, 

Twitter ditempatkan sebagai situs jejaring sosial 

terpopuler kedua di bawah Facebook[11]. 

Keunggulan Twitter adalah Twitter tidak 

membatasi jumlah followers dan informasi yang 

dihasilkan up-to-date. 

Setiap hari server Twitter menerima datatweet 

dengan jumlah yang sangat besar, dengan 

demikian, kita dapat melakukan proses datamining 

dengan menggunakan datatweet tersebut untuk 

tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk 

menentukan topik pembahasan suatu produk.Topik 

pembahasan merupakan sebuah kata, frasa, atau 

topik yang lebih banyak dibicarakan daripada topik 

lainnya. Studi kasus pada penelitian ini  adalah 

produk wifi.id. Wifi.id merupakan produk milik PT 

Telekomunikasi Indonesia yang memberikan 

layanan akses internet berbasis teknologi wireless 

yang dapat dinikmati oleh para penggunanya di 

lokasi-lokasi tertentu yang tersedia layanan wifi.id. 

Wifi.id adalah salah satu produk yang berperan 

penting dalam kehidupan sehari-hari pada era 

globalisasi ini, karena merupakan produk yang 

menyediakan layanan internet. Layanan internet 

digunakan berbagai macam kalangan untuk 

berbagai macam kebutuhan seperti mencari 

informasi, pembelajaran, bisnis, dan lain-lain. 

Produk wifi.id di Twitter mendapat banyak respon 

atau balasan tweet dari berbagai pihak. 

Permasalahan bagi PT Telekomunikasi Indonesia 

sebagai pemilik wifi.id adalah banyaknya datatweet 

yang merespon produk tersebut belum tentu 

menghasilkan informasi yang berguna bagi PT 

Telekomunikasi Indonesia. 

Penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi untuk 

menentukan topik pembahasan suatu produk pada 

Twitter yang dinamakan ‟R-Topik‟, dimana studi 

kasusnya adalah produk wifi.id. Pada Twitter 

terdapat Twitter API, yang akan digunakan untuk 

mengambil datatweet yang merespon produk 

wifi.id dari database Twitter. Datatweet yang 

diambil tersebut akan dianalisis dan ditentukan 

jumlah kata yang paling banyak muncul pada setiap 

tweet, dan akan menampilkan keluaran berupa lima 

kata dengan jumlah tertinggi. Dengan adanya 

aplikasi ini, memungkinkan PT Telekomunikasi 

Indonesia mengetahui topik yang paling sering 

dibicarakan tentang wifi.id berdasarkan keluaran 

dari aplikasi. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) 

bagaimana membangun dan menggunakan fitur 

Twitter API untuk mengambil datatweet pada 

Twitter? (2) bagaimana membangun aplikasi yang 

dapat membantu pengguna menganalisis datatweet 

yang diperoleh dari Twitter untuk mengetahuitopik 

pembahasan? 

Adapun batasan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah (1) hanya menggunakan 

Twitter sebagai sumber data, (2) aplikasi tidak 

menangani management user, (3) admin yang 

melakukan analisis dan preprocessing dengan 

bantuan aplikasi yang dibangun, (4) data tweet 

yang diolah dalam aplikasi adalah seluruh data 

tweet yang mengandung kata ‟wifiid‟, ‟wifi id‟, 

‟wifi_id‟,‟wifi.id‟, tanpa ada batasan periode waktu. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) 

membangun dan menggunakan fitur Twitter API 

untuk mengambil data tweet pada Twitter, (2) 

membangun aplikasi yang dapat membantu 

pengguna menganalisis data tweet yang diperoleh 

dari Twitter untuk mmengetahui topik pembahasan. 

2 LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terkait 
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Lab IR, Universitas Indonesia melakukan penelitian 

untuk menganalisis calon presiden dan wakil 

presiden Indonesia tahun 2014. Analisis yang 

digunakan adalah popularitas, persebaran, 

sentimen, topik pembahasan, dan pendeteksian 

buzzer. Pada analisis topik pembahasan sama 

dengan yang akan dikembangkan oleh penulis, 

perbedaanya adalah jika Lab IR, Universitas 

Indonesia menganalisis tentang calon Presiden dan 

calon Wakil Presiden Indonesia 2014, penulis 

menganalisis topik pembahasan tentang produk 

wifi.id pada Twitter[1]. 

2.2 Wifi.Id 

Wifi.id atau Indonesia Wifi merupakan jaringan 

akses broadband yang menjadi media untuk 

menikmati layanan internet berkecepatan tinggi 

serta berbagai layanan multimedia lainnya. Wifi.id 

menggunakan teknologi wifi terbaru berdasarkan 

pada spesifikasi IEEE 802.11 yang populer 

digunakan untuk menghubungkan antar komputer, 

smartphone, laptop, dan perangkat lainnya, serta 

menghubungkan komputer dan perangkat lain ke 

internet atau ke jaringan kabel (ethernet) LAN. 

Teknologi ini sudah dilengkapi dengan sistem 

kontrol dan monitoring terpadu dan menjadikan 

Wifi.id dapat menyalurkan lebih dari satu layanan 

broadband dengan tingkat kualitas masing-masing 

yang dapat dijaminkan [9]. Wifi.id atau Indonesia 

Wifi menyediakan layanan public internet berbasis 

teknologi WIFI atau hotspot dalam rangka 

mendukung program percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi Indonesia di bidang ICT 

yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Dalam memenuhi hal tersebut, saat ini 

Wifi.id telah dan akan menyiapkan jutaan titik 

jaringan internet nirkabel (WIFI atau hotspot) 

secara nasional di berbagai lokasi untuk 

mendukung kebutuhan informasi digital bagi 

masyarakat. 

2.3 Data Mining 

Menurut [6] data mining adalah cara menemukan 

informasi tersembunyi dalam sebuah basis data dan 

merupakan bagian dari Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) untuk menemukan informasi dan 

pola yang berguna dalam data. Dapat juga diartikan 

sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai 

tambah dari suatu kumpulan data berupa 

pengetahuan yang selama ini tidak diketahui. 

Tahapan pada KDD yaitu: 

1. Memahami ruang lingkup aplikasi 

2. Membuat sebuah dataset target dan menyeleksi 

data 

3. Data cleaning dan preprocessing 

4. Data reduction dan transformation 

5. Menentukan teknik datamining 

6. Menentukan algoritma datamining 

7. Mencari pola yang menarik 

8. Mengevaluasi pola 

9. Menggunakan pengetahuan yang ditemukan 

2.3.1 Text Mining 

Menurut [3]text mining atau menambang data yang 

berupa teks dimana sumber data biasanya didapat 

dari suatu dokumen dan tujuannya adalah dapat 

menemukan kata-kata yang dimaksud dan 

kemudian dapat diolah dan dianalisa. Text mining 

adalah sebuah proses pengetahuan intensif dimana 

pengguna berinteraksi dan bekerja dengan 

sekumpulan dokumen dengan menggunakan 

beberapa alat analisis. Tujuan utama dari text 

mining adalah mendukung proses pengetahuan pada 

koleksi dokumen yang besar. Utamanya, text 

mining adalah bidang ilmu multi-disipliner, 

melibatakan temu kembali informasi (information 

retrieval), analisa teks (text analysis), clustering, 

visualization, database technology, categorization, 

information extraction, natural language 

processing, machine learning, dan datamining. 

Dapat dikatakan bahwa text mining adalah salah 

satu bentuk aplikasi kecerdasan buatan. Text mining 

memecahkan masalah information overloaddengan 

menggunakan beberapa teknik-teknik dari bidang 
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ilmu terkait. Namun text mining memiliki potensi 

komersil yang lebih tinggi dibanding 

datamining,karena kebanyakan format alami dari 

penyimpanan informasi adalah berupa teks. Text 

mining menggunakan susunan informasi teks tidak 

terstruktur dan mengujinya untuk mengungkap 

susunan yang tersembunyi di dalam teks. Perbedaan 

dari text mining dengan data mining terletak pada 

sumber data yang digunakan. Data mining, pola-

polanya diekstrak dari basis data yang terstruktur. 

Sedangkan text mining, pola-polanya diekstrak dari 

data tekstual. Secara umum basis data didesain 

untuk program yang bertujuan untuk melakukan 

proses secara otomatis, sedangkan teks ditulis untuk 

dibaca langsung oleh manusia. 

2.3.2 Metode Preprocessing Data 

Menurut [2]preprocessing data bertujuan untuk 

mentransformasikan data input ke dalam format 

yang sesuai untuk kemudian dianalisa. Dalam tahap 

ini dilakukan proses penggabungan data dari 

berbagai sumber, serta memilih atribut data yang 

diperlukan bagi proses data mining. Ada beberapa 

tahapan pada preprocessing data yang akan 

dilakukan pada penelitian ini antara lain : 

1. Case Folding, merupakan proses dimana kata-

kata di dalam dokumen atau kalimat akan 

diubah menjadi huruf kecil (a sampai z). 

Karakter lain selain huruf akan dianggap 

delimiter (pembatas) sehingga karakter tersebut 

akan dihapus. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya noise dalam pengolahan 

data selanjutnya. 

2. Menghapus simbol dan angka 

(!@#$%^&*()_+<>?{}|\[];‟:”0-9) 

3. Menghapus url (http://bit.ly/.......) 

4. Menghapus mention (@xxx) 

5. Menghapus hashtag (#aaa) 

6. Menghapus stopword (kata-kata yang tidak 

berpengaruh dalam sebuah teks maupun 

kalimat, namun seringkali muncul dalam sebuah 

teks maupun kalimat). 

7. Menghapus noisy (kata-kata yang tidak 

mempunyai struktur seperti singkatan (dgn, yg), 

kesalahan penulisan (dengann, bias), dan junk 

words seperti (a, hggd, aqwe, mbkmb). 

2.3.3 Metode Pengambilan Data Tweet 

Pengambilan data tweet yang merespon produk 

Wifi.id dilakukan dengan membangun sebuah 

sistem sederhana dengan memanfaatkan sebuah 

fitur yang disediakan oleh pihak Twitter bagi siapa 

saja yang ingin mengolah data tweet Twitter, yang 

dinamakan Twitter API. Selanjutnya, data yang 

telah diambil tersebut langsung di-preprocessing, 

dianalisis, dan didapatkan topik pembahasannya. 

Untuk mengetahui tweet tersebut merupakan tweet 

yang membahas produk wifi.id, digunakan 

parameter pencarian dengan query=‟wifiid, wifi.id, 

wifi_id, wifi id‟ pada sistem dengan fitur Twitter 

API tersebut. 

2.3.4 Metode Analisis Data Tweet 

Metode analisis data tweet dilakukan dengan 

menghitung jumlah kemunculan kata setiap tweet. 

Tweet yang didapatkan dilakukan tokenisasi 

sehingga didapatkan pecahan kata dari setiap tweet. 

Perhitungan pertama dilakukan dengan memberi 

skor angka berdasarkan jumlah kata yang muncul 

dalam satu tweet. Setelah skor setiap kata pada 

setiap tweetdidapatkan, proses dilanjutkan dengan 

menjumlahkan skor berdasarkan kata yang sama 

pada seluruh tweet.Contoh perhitungan jumlah 

kemunculan kata : 

Contoh tweet: 

1. Download cepat download puas 

2. Internet cepat download 

 

Setelah ditokenisasi lalu diberi nilai menjadi : 

 

 

 

 

 

download : 2 

cepat  : 1 

puas  : 1 

internet  : 1 

cepat  : 1 

download : 1 

dahsyat  : 1 

 

1 

2 

http://bit.ly/
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Perhitungan pada keseluruhan tweet : 

 

 

Contoh proses tokenisasi ada di gambar 1. 

Tokenisasi merupakan proses memecah teks atau 

dokumen menjadi kalimat dan kata atau token. 

 

Gambar 1 Tokenisasi [8] 

2.4 Twitter 

Menurut [5] Twitter merupakan sebuah situs 

microblogging yang populer dibandingkan dengan 

situs microblogging lainnya. Hal ini terlihat dari 

jumlah pengguna Twitter yang mencapai 105 juta 

pada April 2010 dengan jumlah posting 55 juta 

tweet per hari. Twitter merupakan media sosial 

yang digunakan oleh banyak orang untuk dapat 

terhubung dengan orang-orang disekelilingnya dan 

seluruh dunia melalui komputer dan perangkat 

mobile. 

Twitter sebagai salah satu situs microblogging 

memungkinkan pengguna mengirimkan pesan 

pendek (140 karakter) tentang apa yang mereka 

lakukan, apa yang ada disekeliling mereka, 

kejadian yang sedang terjadi, dan hal lainnya yang 

dilihat oleh semua orang. Pesan tersebut biasanya 

disebut tweet. Twitter dikategorikan sebagai 

microblogging service. Microblogging merupakan 

sebuah bentuk blog dimana penggunanya dapat 

mengirimkan sebuah pesan teks (status update) 

yang singkat. Berikut merupakan struktur data pada 

Twitter. 

2.5 Twitter API 

Menurut [4][7] APIatau Application Programming 

Interface atau bahasa umumnya software yang 

digunakan sebagai pembangunan perangkat lunak, 

seorang programmer membutuhkan API ini untuk 

mendesain sampai menyisipkan kode program, 

selain memudahkan dalam pengerjaan, juga 

memberikan efisiensi waktu dan kualitas program 

menjadi lebih baik, karena dalam Application 

Programming Interface telah menyediakan tools, 

format dan library yang sudah disertakan 

didalamnya, Twitter API merupakan sebuah 

aplikasi yang diciptakan oleh pihak Twitter agar 

mempermudah pihak developer lain untuk 

mengakses informasi web Twitter tersebut. 

Terdapat dua pilihan metode Twitter API yang bisa 

digunakan, yaitu Streaming API dan REST API. 

Perbedaan dari Streaming API dan REST API 

adalah Streaming API menggunakan koneksi yang 

terus berkelangsungan sehingga sekali proses 

dijalankan maka akan terus melakukan pencarian 

data tweet dalam arti lain tweetdidapatkan secara 

real-time. Sedangkan REST API melakukan 

koneksi sekali saja saat sistem dijalankan, sehingga 

tweet yang didapatkan hanya tweet dengan batasan 

waktu terakhir kali sistem dijalankan. Jadi jika ada  

tweet  baru kedepannya, tidak bisa didapatkan 

kecuali menjalankan kembali sistem. Untuk 

menerapkan metode Streaming API, tidak 

disarankan untuk menggunakan cronjob[10], 

cronjob sama seperti Scheduled Task pada OS 

Windows, dimana memungkinkan pengguna untuk 

menjalankan sebuah script berulang-ulang sesuai 

jangka waktu yang diinginkan. Adam Green tidak 

menyarankan hal tersebut karena jika script dengan 

metode Streaming API itu dijalankan pada sistem, 

maka akan membuat koneksi yang terus 

berkelangsungan dengan Twitter, dan terus 

mengambil data tweet. Jika dilakukan cronjob, 

maka akan membuat proses baru dengan script 

yang sama, dan begitu seterusnya. Pihak Twitter 

akan memutuskan koneksi yang baru tersebut, dan 

download : 3 

cepat  : 2 

puas  : 1 

internet  : 1 

dahsyat  : 1 
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jika proses baru muncul secara terus-menerus, 

pihak Twitter akan memblokir semua koneksi dari 

proses tersebut, karena pihak Twitter berpikir kalau 

hal tersebut mengganggu server Twitter. Sehingga 

untuk menjalankan metode ini, diperlukan resource 

dengan tingkat uptime yang tinggi seperti hosting. 

Berbeda dengan REST API, yang dapat dijalankan 

berulang-ulang, dan tidak memerlukan resource 

dengan uptime yang tinggi. 

3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Kebutuhan Fungsional dan 

Nonfungsional 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang 

berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan 

dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga 

berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada 

dan dihasilkan oleh sistem. Berikut proses-proses 

apa saja yang dijalankan oleh sistem : 

F-001 Sistem dapat memungkinkan admin untuk 

mengambil data tweet yang berkaitan 

dengan produk wifi.id 

F-002 Sistem dapat memungkinkan admin untuk 

melakukan preprocessing data tweet pada 

server 

F-003 Sistem dapat memungkinkan admin untuk 

melakukan analisis data tweet pada server 

F-004 Sistem dapat menampilkan hasil analisis 

berupa lima kata dengan skor tertinggi 

berdasarkan analisis 

F-005 Sistem dapat menampilkan informasi 

berupa data kegiatan yang dilakukan oleh 

admin, jumlah tweet, user yang tweet, 

preprocessing, analisis dan pageview 

halaman utama 

F-006 Sistem dapat memungkinkan admin untuk 

memanipulasi data stopword dan noisy 

F-007 Sistem dapat memungkinkan admin untuk 

mengubah password autentikasi login 

 

Kebutuhan nonfungsional digunakan untuk 

menentukan apa saja kebutuhan-kebutuhan sistem 

selain dari fungsi utama dari kebutuhan 

fungsionalnya. Kebutuhan nonfungsional sistem ini 

adalah aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia, 

agar lebih mudah dalam mengoperasikannya. 

3.2 Deskripsi Umum Sistem 

Topik pembahasan merupakan sebuah kata, frasa, 

atau topik yang lebih banyak dibicarakan daripada 

topik lainnya, dimana dengan adanya topik 

pembahasan, memungkinkan siapa saja dapat 

mengetahui permasalahan atau apa saja yang 

sedang hangat dibicarakan saat ini. Penelitian ini 

meneliti tentang topik pembahasan produk wifi.id 

pada Twitter. Sistem ini memiliki dua jenis user, 

yaitu admin, dan user biasa, dimana admin bertugas 

dalam mem-preprocessing data tweet mentah dari 

database Twitter hingga tahapan akhir yaitu 

menampilkan lima topik pembahasan, dan tentu 

saja membutuhkan autentikasi untuk melakukan 

proses tersebut, admin juga bisa melihat hasil 

analisis topik pembahasan. Sedangkan user biasa, 

hanya bisa melihat hasil analisis topik pembahasan. 

Berikut adalah gambaran umum sistem : 

1. Admin adalah pihak yang menggunakan sistem, 

dan merupakan pihak yang mengolah sistem 

dari melakukan proses pengambilan data tweet 

dari database Twitter hingga menyajikan lima 

kata yang menjadi topik pembahasan. 

2. User adalah pihak yang menggunakan sistem, 

dan hanya bisa melihat hasil topik 

pembahasannya saja. 

Gambar 2 Desain Umum Sistem 
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Pada gambar 2 dijelaskan tentang desain sistem 

aplikasi yang akan dibuat untuk sistem ini, dimana 

terdapat dua pengguna yaitu admin dan user. 

Admin mempunyai hak untuk melakukan 

preprocessing dan analisis datatweet dan untuk 

melakukannya membutuhkan autentikasi. Tujuan 

akhirnya adalah admin menganalisis datatweet dan 

menyajikan data berupa lima kata yang menjadi 

topik pembahasan. Untuk melakukan analisis 

datatweet, admin membutuhkan data tweet, 

sehingga menggunakan bantuan dari Twitter API 

untuk memperoleh datatweet langsung dari 

database Twitter dimana parameter tweetyang akan 

diambil dan dianalisis nantinya adalah tweet yang 

yang mengandung kata „wifiid, wifi.id, wifi_id, 

wifi id‟. Setelah data diperoleh dari database 

Twitter, dilakukan preprocessingdata yang 

bertujuan untuk membersihkan datatweet, lalu data 

yang sudah bersih disimpan kedalam database 

server. Setelah itu dilakukan analisis data dengan 

mengambil data yang sudah bersih dari 

databaseserver, kemudian dilakukan tokenizing dan 

analisis, lalu dihitung jumlah kemunculan kata per 

tweet, kemudian dijumlahkan keseluruhan jumlah 

kemunculan kata yang mirip dari semua tweet, 

setelah jumlah semua kemunculan kata dari semua 

tweet didapat, hasil penjumlahan semua jumlah 

kemunculan kata disimpan ke databaseserver. User 

mempunyai hak untuk melihat hasil analisis begitu 

juga dengan admin. Proses yang dilakukan oleh 

user adalah user masuk ke sistem, dan sistem 

langsung menampilkan hasil analisisnya, admin 

bisa melihat hasil analisis dengan cara seperti user 

biasa, bisa juga dengan cara admin, dengan login 

terlebih dahulu ke sistem, lalu pilih menu „Hasil‟ 

untuk melihat hasil analisisnya, kemudian sistem 

mengambil data hasil analisis berupa lima kata 

terurut dengan jumlah kemunculan tertinggi sampai 

terendah dari database server, lalu 

menampilkannya pada sistem. 

3.3 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan model diagaram 

UML yang digunakan untuk menggambarkan 

requirement fungsional yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Use case diagram menekankan pada 

“siapa” melakukan “apa” dalam lingkungan sistem 

perangkat lunak. 

 

Gambar 3 Use Case Diagram 

3.3.1 Skenario Use Case 

Use Case : Login 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : Hak akses sebagai pengguna 

biasa 

Kondisi Akhir : User memiliki hak akses 

sebagai  

Admin 

Skenario  : User masuk ke sistem, lalu 

memasukkan username dan password, sistem lalu 

mengecek apakah username dan password benar 

atau salah, jika benar maka user mendapat hak 

akses sebagai admin, dan sistem langsung 

mengarahkan ke interface khusus admin. 

 

Use Case : Ambil Data Tweet 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : User sudah login dan mendapat  

hak aksesadmin 

Kondisi Akhir : Datatweet mentahditampilkan  

pada sistem 

Skenario  : Admin mengambil data tweet 

pada basis data Twitter dengan menggunakan 

sistem yang dibuat dengan menggunakan fitur 
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Twitter API, diwakilkan pada sebuah menu pada 

antarmuka aplikasi dengan nama ”TWEET”. Lalu 

daftar tweet yang mengandung kata ‟wifiid, wifi.id, 

wifi_id, wifi id‟ akan ditampilkan pada sistem dan 

disimpan pada database server (tweet). 

 

Use Case : PreprocessingDataTweet 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : User sudah login dan mendapat  

hak akses admin 

Kondisi Akhir : Datatweet mentah sudah di- 

cleaning, dan disimpan pada    

database server 

Skenario  : Admin melakukan 

preprocessingdatatweet mentah, dimana datatweet 

mentah diambil dari database server (tweet), lalu 

setelah datatweet diperoleh, dilakukan beberapa 

tahapan preprocessing data, yaitu case folding, 

menghapus url, menghapus mention, menghapus 

hashtag, menghapus simbol dan angka, menghapus 

stopword dan noisy. Setelah semuanya dilakukan, 

data tweet menjadi bersih, dan disimpan pada 

databaseserver (preprocessing). 

 

Use Case : Analisis Data Pada Server 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : User sudah login dan mendapat  

hak akses admin 

Kondisi Akhir : Datatweet selesai dianalisis  

dengan menghitung jumlahkata  

yang paling banyak muncul dari  

semua tweet 

Skenario  : Admin melakukan analisis pada 

data yang telah di-cleaning yang terdapat pada 

database server (preprocessing), lalu melakukan 

proses tokenizing, dimana setiap kalimat pada 

setiap tweet di pecah menjadi kata, lalu menghitung 

jumlah kemunculan kata per tweet, lalu sistem akan 

menampilkan jumlah kemunculan kata disamping 

kata yang telah di-tokenizing. Setelah semua jumlah 

kemunculan kata per tweet didapatkan, lalu 

menjumlahkan jumlah kemunculan setiap kata yang 

mirip dari semua tweet, hasil penjumlahaan dari 

keseluruhan tweet disimpan pada database server 

(analisis).  

 

Use Case : Lihat Hasil Analisis (Top 5) 

Aktor  : Admin, User 

Kondisi Awal : Admin/user masuk ke sistem 

Kondisi Akhir : Menampilkan lima kata dengan  

jumlah kemunculan kata paling  

banyak 

Skenario  : Admin/user masuk ke sistem, 

sistem menampilkan interface awal dengan 

tampilan berupa grafik dengan lima kata dengan 

jumlah kemunculan paling banyak  berdasarkan 

perhitungan pada analisis. 

 

Use Case : Lihat Informasi Proses Sistem 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : User sudah login dan mendapat 

hak akses admin 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan informasi  

seputar proses sistem yangsedang  

berjalan pada halaman beranda 

Skenario  : User masuk sebagai Admin, dan 

sistem mengarahkan ke Antarmuka Beranda, lalu 

sistem menampilkan informasi seputar catatan 

aktivitas, jumlah tweet, jumlah user yang tweet, 

jumlah preprocessing, jumlah analisis, dan jumlah 

pageview pada antarmuka beranda. 

 

Use Case : Manipulasi Data Stopword 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : Admin masuk 

antarmukaBeranda 

Kondisi Akhir : Admin berhasil menambah atau  

menghapus kata stopword 

Skenario  : Admin memasukkan kata 

stopword pada form stopword di antarmuka 

Beranda, lalu mengklik button ”Tambah 

Stopword”, sistem mengecek apakah kata yang 

dimasukkan mempunyai duplikat pada database, 

jika tidak maka sistem akan menyimpan kata 

tersebut pada database dan mengeluarkan notifikasi 

”Stopword Ditambahkan”, jika kata duplikat, maka 
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sistem akan mengeluarkan notifikasi ”Stopword 

Sudah Ada”.Untuk menghapus kata stopword, 

Admin memlih kata stopword yang ingin dihapus 

pada tabel stopword, dan meng-klik icon  yang 

berada persis disamping kata yang ingin dihapus, 

lalu sistem akan menghapus kata tersebut pada 

database. 

 

Use Case : Manipulasi Data Noisy 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : Admin masuk antarmuka 

Beranda 

Kondisi Akhir : Admin berhasil menambah atau  

menghapus kata noisy 

Skenario  : Admin memasukkan kata noisy 

pada form noisy di antarmuka Beranda, lalu 

mengklik button ”Tambah Noisy”, sistem 

mengecek apakah kata yang dimasukkan 

mempunyai duplikat pada database, jika tidak 

maka sistem akan menyimpan kata tersebut pada 

database dan mengeluarkan notifikasi ”Noisy 

Ditambahkan”, jika kata duplikat, maka sistem 

akan mengeluarkan notifikasi ”Noisy Sudah 

Ada”.Untuk menghapus kata noisy, Admin memlih 

kata noisy yang ingin dihapus pada tabel noisy, dan 

meng-klik icon  yang berada persis disamping kata 

yang ingin dihapus, lalu sistem akan menghapus 

kata tersebut pada database. 

 

Use Case : Ubah Password 

Aktor  : Admin 

Kondisi Awal : Admin masuk antarmuka Ubah  

Password 

Kondisi Akhir : Password Admin untuk 

autentikasi  

login telah berubah 

Skenario  : Admin mengisi form Ubah 

Password, lalu mengklik button ”Ubah Password”, 

lalu sistem mengecek apakah password yang 

dimasukkan sudah benar, jika sudah sesuai 

ketentuan maka sistem, akan mengeluarkan 

notifikasi ‟Password Berhasil Diubah‟, dan data 

password pada database pun berubah, dan jika 

password tidak sesuai ketentuan maka sistem akan 

memunculkan notifikasi ”Password Tidak Sesuai”. 

3.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram  mendeskripsikan bagaimana 

entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan 

yang digunakan saat interaksi. Semua pesan 

dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. 

Sequence diagram berhubungan erat dengan use 

case diagram, dimana satu use case akan menjadi 

satu sequence diagram. 

3.5 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan kelas-kelas dalam 

sebuah sistem dan hubungannya antara satu sama 

lain, serta dimasukkan pula attribut dan operasi. 

Untuk mempermudah pengelolaan hubungan antar 

kelas, berikut adalah gambar diagram kelas pada 

sistem ini. 

 

Gambar 4 Class Diagram 

3.6 Entity Relational Diagram(ERD) 

Entity Relational Diagram adalah sebuah konsep 

yang mendeskripsikan hubungan antara 

penyimpanan dan didasarkan pada persepsi dari 

sebuah dunia nyata uang terdiri dari sekumpulan 

objek, disebut entity dan relasi diantara objek-objek 

tersebut, atau juga bisa disebut suatu model 
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jaringan (network) yang menggunakan susunan data 

yang disimpan dari sistem secara abstrak. 

 

Gambar 5 ERD  

4 PENGUJIAN 

Agar proses implementasi dari sistem ini dapat 

bekerja secara sempurna, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui kelemahan 

dan kesalahan yang ada untuk kemudian dievaluasi. 

4..1 Strategi Pengujian 

Sistem ini akan diuji dari awal digunakan hingga 

bisa memperoleh lima topik yang paling banyak 

dibicarakan seputar produk wifi.id. 

4.2 Deskripsi Pengujian 

Deskripsi pengujian dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Masuk aplikasi 

Gambar 6 Tampilan Halaman Awal 

 

Pada gambar 6, merupakan tampilan awal aplikasi 

saat dibuka pada browser. Hasil analisis belum ada 

karena data tweet masih kosong dan belum 

dilakukan tahapan preprocessing dan analisis data. 

Untuk melakukan tahapan tersebut dibutuhkan 

autentikasi pengguna. 

 

2. Melakukan proses login 

Gambar 7 Tampilan Halaman Login 

 

Untuk masuk halaman login, pengguna mengklik 

menu „MASUK‟ yang tersedia pada halaman awal 

yang terdapat pada gambar 6. Pada halaman login, 

pengguna memasukkan username dan password 

yang telah terdaftar pada database sistem. 

 

 

 

 

 

3. Login sebagai Admin 
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Gambar 8 Tampilan Halaman Admin 

 

Pada gambar 8, dijelaskan tampilan halaman admin 

setelah berhasil login. Pada halaman ini terdapat 

informasi seputar proses-proses yang dijalankan 

oleh admin. Terdapat beberapa pilihan menu yang 

masing-masing berfungsi mengarahkan ke halaman 

yang dituju. 

 

4. Mengambil Data Tweet 

Gambar 9 Tampilan Halaman Tweet 

 

Pada gambar 9, dijelaskan tampilan halaman tweet. 

Untuk mendapatkan topik pembahasan, terlebih 

dahulu data tweet diambil dari server Twitter. 

Pengguna masuk ke halaman tweet, lalu sistem 

langsung melakukan proses pengambilan data tweet 

tersebut dan menyimpannya pada database sistem. 

Maksimal data yang bisa diambil dalam sekali 

pengambilan yaitu 100 tweet. Halaman tweet akan 

melakukan refresh setiap sepuluh menit, untuk 

meng-updatetweet.  

 

5 Melakukan PreprocessingData Tweet 

Gambar 10 Tampilan Halaman Preprocessing 
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Gambar 11 Tampilan Halaman Preprocessing (dilakukan 

proses) 

 

Pada gambar 10 dan 11, dijelaskan tentang 

tampilan halaman Preprocessing sebelum dan 

sesudah dilakukan proses preprocessing. Fungsi 

preprocessing untuk membersihkan tweet mentah 

yang diambil dari server Twitter. Setelah tweet 

yang bersih didapatkan maka akan dilanjutkan pada 

proses analisis atau tahapan akhir pada sistem ini. 

6 Melakukan Analisis Data Tweet 

Gambar 12 Tampilan Halaman Analisis 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Analisis (dilakukan 

proses) 

 

Pada gambar 12 dan 13, dijelaskan tentang 

tampilan halaman analisis sebelum dan sesudah 

dilakukan proses analisis. Ketika tombol 

“ANALISIS” ditekan, maka sistem akan memulai 

proses perhitungan skor kata pada tweet sesuai 

metode analisis tweet yang telah dijelaskan pada 

landasan teori. Pada bagian skor kata keseluruhan, 

bisa dilihat kata dengan skor masing-masing. Dari 

data tersebut, diambil lima kata dengan skor kata 

paling tinggi. Tingginya skor kata membuktikan 

bahwa kata tersebut yang sering atau banyak 

terdapat pada keseluruhan tweet. 

 

 

6 Lihat Hasil Analisis 

Gambar 14 Tampilan Halaman Hasil Analisis 

 

Pada gambar 14, dijelaskan tentang halaman hasil 

analisis. Pada halaman tersebut terdapat grafik 

berupa pie yang menyajikan lima kata dengan skor 

paling tinggi sesuai tahapan proses analisis. Berikut 

lima kata tersebut : 

1. gratis  : 16.67 % 

2. indihome : 17.42 % 

3. telkom  : 20.45 % 

4. login  : 24.24 % 

5. internet  : 21.21 % 

Skor pada kata tersebut dikonversikan ke persen 

untuk memudahkan pengguna dalam  melihat dan 

memahami pie tersebut. Lima kata tersebut 
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merupakan kata yang paling banyak muncul dalam 

keseluruhan tweet. Hal tersebut menandakan kalau 

kata tersebut paling banyak diperbincangkan 

seputar wifi.id. Contohnya pengguna wifi.id paling 

banyak membahas masalah login dengan persentase 

24.24%, dari kata login tersebut PT 

Telekomunikasi Indonesia dapat mengetahui jika 

pada produk mereka masalah login sering dibahas, 

bisa kemungkinan dibutuhkan autentikasi, atau 

sulitnya untuk login agar bisa mengakses wifi.id 

atau lain sebagainya. 

5 Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat memungkinkan pengguna 

untuk mengambil data tweet dari database 

Twitter dengan menggunakan fitur Twitter 

API 

2. Aplikasi dapat memungkinkan pengguna 

dalam menganalisis data tweet dari tweet 

mentah hingga bisa disajikan dalam bentuk 

grafik. 

3. Aplikasi dapat menampilkan hasil analisis 

berupa lima kata dengan skor kata paling 

tinggi sesuai dari analisis 

 

5.2 Saran 

Untuk pengembangan aplikasi kedepannya, berikut 

saran yang dapat diberikan : 

1. Aplikasi dapat menentukan topik pembahasan 

berdasarkan kategori waktu tertentu, seperi 

per-hari, per-minggu, per-bulan, atau per-

tahun 

2. Aplikasi dapat menampilkan kesimpulan dari 

hasil analisis 
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Abstrak - Film animasi 2D sangat diminati dikalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi di Indonesia sendiri jarang 

sekali film dengan menggunakan teknik animasi 2D, terutama yang mengangkat cerita rakyat. Oleh karena itu, ide untuk 

membuat film animasi 2D berjudul "Sejarah Aksara Jawa” dengan teknik digital vector drawing dibuat. Manfaat dari 

pembuatan animasi ini adalah untuk memperkenalkan salah satu budaya Indonesia terutama yang ada di pulau jawa. 

Pembuatan animasi tersebut lebih menekankan unsur pewarnaan secara detail, tapi tidak terfokus dengan pembuatan 

pergerakannya yang halus. Awal proses untuk membuat animasi ini dimulai dengan mengambil beberapa data untuk 

membuat desain karakter, background serta properti pendukung secara manual. Setelah perancangan desain kemudian alur 

storyboard dibuat sebagai acuan pembuatan, proses selanjutnya adalah penggabungan keduanya ke dalam software 2D 

yang digunakan dengan pewarnaannya secara digital.  

 

Kata kunci: Animasi 2D, cerita rakyat, digital, vector, drawing, aksara, jawa 

 

 

Abstract - 2D animation film is in demand among the people of Indonesia, but in Indonesia alone rarely movie using 2D 

animation techniques, particularly those raised folklore. Therefore, the idea to create 2D animation film titled "The 

History of Javanese Script" with a digital technique vector drawing created. The benefits of making of this animation is to 

introduce a culture of Indonesia, especially in Java. 

The more stressed making animated coloring elements in detail, but is not focused by making a smooth movement. Early in 

the process to make this animation starts with taking some of the data to create the character designs, background and 

supporting property manually. After designing the storyboard and then grooves were made as a reference the making, the 

next process is the incorporation of both into a 2D software used with the coloring digitally. 

 

Keywords: 2D animation, folklore, digital, vector 
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1.  Pendahuluan 
 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat 

belakangan ini telah memasuki hampir semua 

bidang kehidupan, terutama di bidang perfilman. 

Perkembangan dunia animasi di industri perfilman 

saat ini berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya film animasi yang ditayangkan 

di layar lebar maupun layar kaca. Awalnya film 

animasi yang dikembangkan adalah animasi 2D 

yang banyak diminati oleh anak - anak maupun 

orang dewasa yang menyukai animasi. Saat ini 

pembuatan film animasi sudah menggunakan 

teknologi komputer karena banyaknya perangkat 

lunak yang mendukung dalam pembuatan film 

animasi. Film animasi bisa ditujukan kepada orang 

dewasa maupun anak - anak. Film animasi bisa 

diambil dari kisah tentang kehidupan sehari – hari 

maupun tentang sejarah. 
 
Oleh karena itu film animasi yang bertemakan 

tentang sejarah di tanah air yaitu film animasi 

”Sejarah Aksara Jawa” diangkat. Menurut survei 

bahwa berkurangnya minat generasi muda untuk 

mempelajari sejarah yang ada di Indonesia lewat 

media buku karena dianggap terlalu monoton 

apalagi untuk melestarikan kebudayaan, dan 

cenderung meremehkan kebudayaan sendiri. Selain 

itu juga buku mengenai sejarah aksara jawa tersebut 

sulit untuk di dapatkan di toko buku dan di 

perpustakaan [1]. 
 
Oleh karenanya dirancangnya film animasi 2D 

sejarah aksara jawa agar generasi muda lebih 

bersemangat dan menjunjung tinggi sejarah bangsa. 

Referensi yang didapatkan adalah buku cerita yang 

berjudul “Aji Saka dan Asal Mula Aksara Jawa” 

karangan yang diceritakan kembali oleh Yudi 

Pribadi dengan illustrator Ja‟far Shodiq dari HHK 

MEDIA, 2014. Dari referensi yang ada akan 

dikembangkan cerita sejarah tersebut menjadi 

tampilan berupa film animasi singkat agar tampilan 

diharapkan lebih menarik minat penontonnya, 

khususnya anak remaja zaman sekarang. 
 

2.  Tahapan Perancangan 
 
Pada pembuatan film animasi 2D berjudul Sejarah 

Aksara Jawa ini dibuat dengan teknik digital vector 

drawing. Adapun yang dimaksud dengan teknik 

vector drawing ini yaitu teknik pembuatan animasi 

yang menggunakan titik – titik vektor secara 

mendetail disetiap pembuatan gambar animasinya. 

Dalam pembuatannya, animasi ini akan lebih 

diutamakan dalam 
 
detail pewarnaan daripada detail animasi 

pergerakannya. Detail pewarnaan animasi ini 

dikerjakan secara digital, artinya yaitu pewarnaan 

dilakukan dengan menggunakan software. Dalam 

pembuatan pergerakannya menggunakan teknik 

bone tool. 
 
Vektor sendiri merupakan gambar digital yang 

berbasiskan persamaan perhitungan matematis. 

Gambar vektor menggabungkan titik dan garis 

untuk menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak 

menjadi pecah biarpun diperbesar atau diperkecil. 

Gambar bertipe vektor terbentuk dari garis dan 

kurva hasil dari perhitungan matematis dari 

beberapa titik, sehingga membentuk suatu objek 

gambar. Vektor menampilkan sebuah gambar 

berdasarkan perhitungan koordinat geometris 

gambar tersebut [2]. 
 
Setelah menentukan teknik pembuatan animasi 

dengan teknik digital vector drawing agar 

pewarnaan gambar animasi terlihat mendetail, 

pengerjaan film animasi 2D ini dilakukan sesuai 

dengan perancangan pengerjaan yang sudah diatur 

sesuai dengan alur pembuatannya, yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Tahapan Perancangan 

 
2 Pra 

Produksi 

1. Ide 

Cerita  
 

Ide membuat film animasi didapat ketika 

melihat kenyataan bahwa film animasi karya 

lokal ternyata tidak begitu digemari oleh 

masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat 

cenderung lebih menggemari animasi karya 

luar, seperti animasi dari Jepang atau Amerika. 

Selain itu, cerita rakyat juga semakin hilang 

pamornya. Dengan demikian, munculah ide 

untuk membuat sebuah animasi yang 

mengangkat tentang cerita rakyat, yang 

bertujuan untuk memperkenalkan budaya 

Indonesia, sekaligus untuk 
memperoleh pengakuan dari masyarakat Indonesia 

sendiri. Penggunaan teknik digital vector drawing 

yang mengangkat cerita rakyat akan memberikan 

warna lain dalam film animasi Indonesia, karena 
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lebih menekankan unsur detail pewarnaannya. 
 
2. Desain Karakter 
 
Cerita Karakter didesain terlebih dahulu pada tahap 

pra produksi secara manual. Kemudian pada tahap 

produksi, sketsa karakter yang berfungsi sebagai key 

frame diberi pewarnaan secara digital. Pada saat 

pemberian warna itulah proses dengan 

menggunakan digital vector drawing dilakukan, 

dengan membuat vektor pada setiap titik bagian 

tubuh karakter, mulai dari bagian utama hingga 

bagian terdetailnya. Salah satunya seperti gradient 

pada wajah karakter. Setelah diberi pewarnaan, 

anggota gerak karakter dipisah - pisah dalam layer 

yang berbeda, untuk memudahkan dalam proses 

animasi. Kemudian ketika animasi, anggota gerak 

karakter diberi sistem bone, sehingga dapat 

digerakkan dengan mudah tanpa membutuhkan 

banyak gambar manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Sketsa Desain Karakter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Implementasi Desain Karakter 

 
3.  Background & Property 
 
Background & property didesain terlebih dahulu 

pada tahap pra produksi secara manual. Kemudian 

pada tahap produksi, sketsa background & property 

diberi pewarnaan secara digital. Pada pewarnaannya 

dilakukan teknik yang sama pada pembuatan 

karakter yaitu dengan teknik digital vector drawing. 

Setelah diberi pewarnaan, background & property 

digunakan sebagai latar belakang pada tampilan 

film sebagai pendukung yang bisa menarik 

perhatian penonton agar terlihat lebih alami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Sketsa Background & Property 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Implementasi Background & Property 
 
4.  Storyboard 
 
Storyboard dibuat untuk menentukan sudut pandang 

dan komposisi pengambilan gambar pada setiap 

scene . Scene dalam storyboard disesuaikan dengan 

cerita sejarah yang telah didapatkan. Berikut adalah 

salah satu bagian dari storyboard film animasi 

Sejarah Aksara Jawa. 
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Gambar 6 Storyboard 
 
5.  Skenario 
 
Skenario ini dibuat untuk mempermudah dalam 

menentukan proses editing serta menjadi acuan dalam 

pelaksanaan dubbing. 
 
Contoh skenario :  
Scene 5  
ESTABLISHING SHOT – Aji Saka Menemui 

Para Punggawa  
VO :  
Sang Satria mempunyai dua orang 

punggawa, Dora dan Sembadha namanya. 

Kedua punggawa itu sangat  
setia kepada pemimpinnya, sama 

 

sekali tidak pernah mengabaikan 
 

perintahnya. Pada suatu hari, 
 

Ajisaka  berkeinginan pergi 
 

berkelana meninggalkan Pulau 
 

Majehti. 
Wahai punggawaku, saat 

 

AJI SAKA : 
 

ini  aku sangat ingin  berkelana, 
 

akan tetapi aku hanya perlu 
 

ditemani oleh salah satu dari 

kalian.  
DORA : Iya tuanku, siapapun yang 

tuan pilih kami siap untuk 

melaksanakan perintah tuan. 
Cut to.. 
 
6.  Dubbing 
 
Pada proses dubbing ini, dilakukan perekaman suara 

untuk narasi, serta perekaman suara untuk mengisi 

suara tiap semua karakter utama. Para pemeran 

karakter dalam film animasi ini di-dubbing agar 

audience tidak bosan dengan pembacaan narasi saja 

dengan tujuan agar kesan digital vector drawing-nya 

masih terasa ketika audience menyaksikan film 

 
animasi ini, karena teknik tersebut lebih 

menekankan unsur pewarnaannya dari pada 

gerakannya. Sehingga jika gerakannya kurang 

maksimal bisa diantisipasi dengan ketepatan 

pengisi suara dubbing dan detail pewarnaan 

desainnya. 
 

7.  Music & Sound FX 
 

Pada proses music and sound FX ini dibuat untuk 

membuat cerita menjadi menarik, agar lebih 

mendramatisir jalan cerita dengan dukungan 

musik dan effect – effect suara yang dimasukkan 

dalam cerita tersebut. Seperti halnya pada proses 

dubbing, di sini juga dilakukan pemilihan 

ketepatan suara audio pendukung untuk 

memaksimalkan hasil film. 
 
b. Produksi  

1.  Masking  

 
Masking di lakukan bertujuan agar gambar yang 

ditampilkan dalam layar nantinya tidak bergeser 

atau lari dan tetap pada posisinya masing – 

masing yang telah ditentukan. Sehingga film yang 

ditampilkan pada layar juga pas pada posisinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7 Contoh Proses Masking 

 
2.  Bone Tool 

 
Pembuatan Bone Tool dimaksudkan agar objek 

bisa digerakan selayaknya manusia atau makhluk 

hidup lainnya, karena pembuatan Bone Tool 

tersebut adalah pemberian tulang. 
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Gambar 8 Contoh Pemberian Bone Pada 

Anggota  
Gerak Karakter 

3.  Penempatan Objek Animasi 
 
Menempatkan karakter pada background yang sesuai 

dengan cerita, proses ini disebut juga dengan istilah 

staging. Staging dilakukan dengan memperhitungkan 

perbandingan ukuran antara karakter dengan 

background, sehingga terlihat sesuai dengan proporsi 

yang seharusnya. Ditambah lagi dengan menggunakan 

teknik digital vector drawing yang memberikan unsur 

proporsi warna agar terlihat seimbang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 Contoh Penempatan Karakter Pada  

Background 
 
4.  Framming 
 
Proses selanjutnya adalah menentukan format fps-nya 

agar gerakan karakter terlihat tepat pada setiap 

timingnya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10 Proses Menentukan Fps 

 
5.  Tweening 
 
Tweening berfungsi untuk memberikan pegerakan, 

tetapi beda dengan bone tool. Contoh tweening adalah 

menggerakan benda seperti properti background yaitu 

dedaunan di pepohonan atau awan  
– awan yang ada di langit yang arahnya hanya ke 

kanan dan kiri atau ke atas dan ke bawah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11 Proses Tweening 
 
6.  Panduan Dubbing 

 
Panduan dubbing digunakan untuk panduan 

pemberian gerakan pada mulut karakter saat 

proses animasi yang dilakukan dalam software 2D 

agar gerakan mulut terlihat selaras dengan suara 

dubbing yang diucapkan. 
 

7.  Render Awal 
 

Rendering dilakukan untuk menghasilkan animasi 

dalam bentuk video. Rendering pada tahap 

produksi ini menghasilkan potongan - potongan 

video yang disesuaikan dengan tiap scene dalam 

script maupun storyboard. Dari proses render 

awal juga sudah tampak paduan warna yang 

selaras dihasilkan dari teknik digital vector 

drawing yang digunakan. Potongan - potongan 

video ini nantinya akan digabungkan menjadi 

sebuah kesatuan film yang utuh dalam proses 

pasca produksi. 
 
c. Pasca Produksi  

1.  Penggabungan Scene  

 
Dalam pembuatan film tersebut agar fix adalah 

dengan menggabungkan scene – scene yang telah 

dikerjakan ke dalam software editor video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12 Proses Penggabungan Scene 

 
2.  Penempatan Dubbing 

 
Untuk mendapatkan hasil dubbing yang tepat 

dengarkan hasil dubbingnya dengan seksama agar 
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membuat suara dubbing tersebut selaras dengan 

video yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13 Proses Penempatan Dubbing 

 
3. Penempatan Sound FX  

 
Penempatan audio sound fx diberikan sebagai suara 

pendukung agar film animasi terlihat lebih natural 

serta adanya sensasi dramatis. 

 
3.  Hasil 

 
Dari proses pengerjaan yang telah dilakukan, maka 

dapat dilihat hasilnya seperti contoh gambar beberapa 

adegan di bawah, bahwa dengan menggunakan teknik 

digital vector drawing pada setiap titik bagiannya 

tampak pewarnaan lebih mendetail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14 Penempatan Sound Fx 
 
4.  Compositing 
 
Proses compositing untuk me-review kembali semua 

bagian yang telah disatukan. compositing juga sebagai 

penambahan efek transisi antar scene. Efek transisi 

antar scene ini disesuaikan dengan script agar 

perpindahan adegan tidak terlalu kaku. 
 
5.  Rendering 
 
Rendering pada tahap pasca produksi ini berbeda 

dengan rendering pada tahap produksi. Pada proses 

rendering ini, dihasilkan satu kesatuan video yang 

utuh, beserta dengan suara, sehingga menjadi sebuah 

film animasi. Hasil keseluruhan film terlihat lebih 

menyatu antara audio dan tampilan gambarnya, yang 

di sini teknik digital vector drawing lebih berpengaruh 

karena memaksimalkan dalam detail pewarna 
Gambar 16 Rendering

 
 
 

Gambar 17 Contoh Tampilan Hasil Film 
 

4.  Metode Penelitian 
 
Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian survei. Survei adalah metode riset dengan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan datanya (Kriyantono, 2007:60) . 

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang 

sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi 

tertentu. Secara umum, metode survei terdiri dari dua 

jenis yaitu deskriptif dan eksplanatif (analitik). 

Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatif 

(analitik). Berdasarkan sifatnya, survei eksplanatif ini 

dibagi menjadi dua sifat yaitu komparatif dan asosiatif. 

Sifat komparatif yaitu bermaksud membuat komparasi 

(membandingkan) antara variabel yang satu dengan 

lainnya yang sejenis. Sedangkan sifat asosiatif yaitu 

bermaksud menjelaskan hubungan (korelasi) antar 

variabel (Kriyantono, 2007:63) . Dalam penelitian ini 

menggunakan survei eksplanatif yang bersifat 

asosiatif. 
 
Pengujian kuisioner dilakukan pada Siswa/i kelas XII 

prodi animasi SMK Negeri 4 Batam. Pengujian ini 

diuji pada 38 orang secara bersamaan ke -38 orang 

tersebut sudah minimal berumur 17 tahun yang terdiri 

dari berbagai macam jenis suku daerah yang tidak 

hanya dari suku jawa saja walaupun film tersebut 

mengenai budaya yang ada di pulau jawa. Pada form 

kuisioner yang telah disediakan hasil pengujian akhir 

terdiri dari aspek identifikasi, pengetahuan, isi film, 

aspek visual, dan aspek pembelajaran. 
 
Pada aspek identifikasi menjelaskan asal daerah 

responden, dan setelah dilakukan survei maka 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
445 

 

didapatkan asal responden dari daerah jawa adalah : 
 
Total Nilai = ( (11 x 3) + (2 x 2) + (25 x 1)) = 33  

+ 4 + 25 = 62 
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Pencapaian (%) = 3 6238 x 100 = 11462 x 100 = 

54,38% (dibulatkan menjadi 54%) Sehingga 

didapatkan asal  
responden dari daerah jawa adalah cukup banyak. 
 

Pada aspek pengetahuan menjelaskan tentang 

seberapa jauh pengetahuan responden terhadap 

aksara jawa, dan 

setelah dilakukan survei maka didapatkan : 
39 + 36 + 35 

= 3 

(dibulatkan menjadi  36%)  

Sehingga  didapatkan 

pengetahuan responden terhadap aksara jawa 

sebelum menyaksikan film animasi sejarah aksara 

jawa adalah tidak terkenal. 
 
Pada aspek isi film menjelaskan tentang respon dari 

responden terhadap isi film tersebut, apakah mudah 

dipahami alur cerita dari awal sampai akhir cerita, 

dan 

setelah dilakukan survei maka didapatkan : 
91+ 83 +77 

= 3 

(dibulatkan menjadi 84%) Sehingga didapatkan isi 

film animasi sejarah aksara jawa adalah sangat 

baik. 
 

Pada  aspek  audio  

visual  

menjelaskan  

ketertarikan 
respoden terhadap desain karakter dan ketepatan audio, 
setelah dilakukan survei maka dapatkan : 

Total Nilai = 78 + 79.82 + 39 + 73+ 93 + 80  = 73.80% 
(dibulatkan menjadi 74%) Sehingga d idapatkan aspe k 
  6 

audio visual terhadap film animasi sejarah aksara 

jawa adalah baik. 

 
Disinilah peran teknik digital vector drawing 

berpengaruh terhadap hasil survei pada aspek audio 

visual. Karena terlihat dari hasil film dengan 

pewarnaan yang mendetail pada setiap karakter dan 

background serta objek pendukung lainnya yang 

membuat ketertarikan tersendiri terhadap 

responden yang menyaksikan film animasi 2D 

Sejarah Aksara Jawa. 
 
Pada aspek pembelajaran menjelaskan tentang 

manfaat yang didapatkan setelah menyaksikan film, 

setelah 

dilakukan survei maka dapatkan didapatkan : 
81 + 94 + 91 

= 3 
 
(dibulatkan menjadi 89%) Sehingga didapatkan 

aspek pembelajaran dari film animasi sejarah 

aksara jawa adalah sangat baik. 
 

[11] Kesimpulan  

 

1. Film animasi budaya yang berjudul “Sejarah 

Aksara Jawa” ini telah berhasil dibuat dengan 

total durasi 13 menit 20 detik dengan ukuran 

720 x 480 pixel.  
 

2. Pembuatan film animasi 2D ini dilakukan 

dalam tiga tahap, yaitu tahap pra produksi, 

tahap produksi, dan tahap pasca produksi.  

 
Total Nilai 

 

=  88.66% 

 
Total Nilai 

 

=  83.66% 

 
Total Nilai 
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3. Film ini telah berhasil dibuat dengan 

pembuatan karakter dalam film animasi 

tersebut secara realistis.  
 

4. Film Animasi 2D Sejarah Aksara Jawa dibuat 

dengan teknik pewarnaan yang menggunakan 

teknik digital vector drawing yang 

membutuhkan kesabaran. Hal ini disebabkan 

karena memberikan pewarnaan dengan digital 

vector drawing dilakukan dengan proses 

pewarnaan menggunakan titik – titik vektor 

yang mendetail pada setiap desainnya sehingga 

menciptakan suatu gambar yang kesannya 

tidak flat karena adanya penambahan shading.  
 

5. Berdasarkan survei film animasi aksara jawa 

dapat diketahui bahwa pengetahuan terhadap 

aksara jawa yang didapatkan para responden 

awalnya banyak yang tidak mengetahui tentang 

aksara jawa termasuk responden yang berasal 

dari daerah jawa dan kemudian setelah 

diputarkan film animasi tersebut lebih dari 

setengah responden mengetahui secara baik 

alur ceritanya, terutama sejarah terjadinya 

aksara jawa  
 

6. Berdasarkan survei juga didapatkan bahwa 

dengan menggunakan teknik digital vector 

drawing terhadap film animasi 2D Sejarah 

Aksara Jawa berpengaruh pada hasil 

ketertarikan responden dalam 

menyaksikannya.  
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Abstrak -Dunia periklanan sekarang ini sudah mengalami kemajuan seiring berkembangnya teknologi. 

Penggunaan  iklan sudah banyak yang menggunakan bantuan teknologi komputer untuk desain sebuah karakter. 

Dengan penggunaan animasi 3D atau hanya efek-efek animasi yang disatukan dengan sebuah gambar  iklan 

tersebut akan menjadi menarik. Sehingga dapat membujuk atau mengajak orang untuk mengambil tindakan yang 

menguntungkan   bagi pihak yang membuat  iklan. 

Penulis mengembangkan contoh iklan produk elektronik untuk mengetahui tingkat keberhasilan iklan. Penulis 

memilih Google Glass sebagai contoh iklan yang dibuat, fitur yang dipilih adalah kendali suara dan fitur kamera. 

Masing-masing fitur mempunyai video iklan sendiri. penulis menggunakan metode multimedia yaitu metode 

Luther Sutopo dan menggunakan software Autodesk Maya, Adobe After Effect dan Adobe Premiere. 

Berdasarakan pengujian  terhadap 60 responden untuk kedua video tersebut, pada fitur kamera anak muda 

cenderung tertarik pada segi visual tertarik membeli dan pada fitur kendali suara untuk orang dewasa cenderung 

tertarik pada fitur audio. Hasil dari proses pembuatan video iklan produk ini diharapkan mampu menjadi salah 

satu media penyampaian informasi yang efektif sehingga pembaca atau penonton dapat lebih mengetahui dari 

kacamata pintar Google Glass beserta kelebihannya. 

 

Kata kunci: Video Iklan Google Glass, Google Glass, Metode Luther Sutopo 

 

Abstract - Advertising the world has advanced as the development of  technology. The use of advertising has 

many uses computer technology help to desain of  a character. With the use of 3D animation or just effects 

animation combined with an advertising image to be interesting. So gets to induce or encourage the people to 

take beneficial that makes advertising. 

The authors developed a sample ad electronic products to assess the success of advertising. The author chose 

Google Glass as an example of advertising that is made, the selected feature is voice control and camera 

features. Each feature has its own video ads. author multimedia methods ie methods Luther Sutopo and Autodesk 

Maya software, Adobe After Effects and Adobe Premiere. 

Based on the testing of the 60 respondents to the second video, the camera features tend to be attracted to young 

people interested in buying the visual aspect and the voice control feature for adults tend to be interested in the 

audio features. Result the process of making this video product advertising is expected to be one of the effective 

media information forwarding so that the reader or audiences gets more know about advantages from smart 

glasses of Google Glass.   

 

Keywords: Advertising Video, Google Glass, Luther Method Sutopo. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi berkembang secara 

drastis dan terus berevolusi hingga sekarang.. Di 

banyak belahan masyarakat, teknologi telah 

membantu memperbaiki ekonomi, pangan, 

komputer, dan masih banyak lagi [1].  

Perusahaan menginginkan produknya dapat 

diterima oleh masyarakat luas. Hal terpenting 

dalam pemasaran agar informasi produknya sampai 

konsumen itu diperlukan informasi yang jelas. 

Salah satunya adalah melalui media periklanan. 

Kejelasan informasi pada segmen produk yang 

diiklankan akan menghasilkan dampak positif dan 

menarik minat konsumen. 

Sesuai karakteristiknya iklan mengandung 

unsur suara, gambar dan gerak. Oleh karena itu 

pesan yang disampaikan sangatlah menarik 

perhatian dan impresif. Salah satunya terdapat iklan 

Stop Action, iklan ini berbentuk perpaduan antara 

live action dan teknik animasi sehingga 

memberikan efek dramatik iklan. Untuk iklan yang 

menggunakan animasi 3D sendiri merupakan salah 

satu media promosi yang efektif untuk 

mempromosikan sebuah produk, terbukti hingga 

saat ini banyak iklan yang menggunakan efek 3D 

dan berbentuk 3D. 

Dari pernyataan di atas penulis membuat 

contoh iklan produk elektronik, yang 

menggabungkan live action dan animasi 3D 

bertujuan untuk memudahkan para konsumen untuk 

mengetahui produk elektronik tersebut beserta 

kelebihan yang ada pada produk elektronik dan 

menggunakan prinsip dasar animasi Timing and 

Spacing dan Appeal. Perusahaan Google 

menciptakan sebuah produk yang bernama Google 

Glass. Google Glass sendiri merupakan sebuah 

produk teknologi berbentuk kacamata yang 

memiliki berbagai macam fitur seperti mikrofon, 

dan speaker, dan dapat terhubung ke perangkat lain 

melalui koneksi Bluetooth dan Wi-Fi. Kemudian 

fitur kendali suara yang mampu mengoperasikan 

perangkat hanya dengan kendali suara secara cepat 

dan praktis dan kemampuan kamera yang dapat 

mengambil gambar secara mudah dan cepat, 

disebagian negara Amerika, sudah banyak polisi 

yang menggunakannya untuk mengejar penjahat 

dan juga untuk mengambil gambar suatu kejadian 

tertentu, lalu [2]. 

Melalui iklan dapat digambarkan secara baik 

dan menarik dan cara ini lebih praktis untuk 

digunakan sebagai media promosi sebuah produk. 

Pembuatan sebuah iklan produk akan diuji cobakan 

terhadap responden untuk mengetahui efektifitas 

iklan produk tersebut. 

Untuk memudahkan penulis dalam membuat 

iklan, penulis menggunakan metode multimedia 

Luther Sutopo yaitu metode yang mengutamakan 

perancangan dalam hal pembuatannya, metode 

Luther Sutopo ini sendiri telah banyak digunakan 

dalam pengembangan konten multimedia. 

 

 

II. TEORI PENDUKUNG 

A. Definisi Iklan 

Iklan adalah kegiatan memberitahukan atau 

menginformasikan suatu hal, barang, atau jasa 

melalui media massa baik online maupun offline. 

Media  iklan yang  biasa digunakan, antara lain 

televisi, radio, koran, majalah, internet, poster, 

pamflet, brosur, spanduk dan sebagainya. 

Berdasarkan bentuknya terdapat 3 jenis iklan yaitu : 

 Live Action - iklan yang melibatkan unsur 

gambar, suara, dan gerak secara bersama  
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 Animation - Iklan yang dibangun 

berdasarkan gambar-gambar kartun (baik 

dua maupun tiga dimensi) baik gambar 

kartun yang digambar dengan ketrampilan 

tangan maupun animasi komputer  

 Stop Action – Iklan yang berbentuk 

perpaduan antara live action dan teknik 

animasi sehingga memberikan efek 

dramatik iklan, dimana ilustrasi yang rumit 

dapat digambarkan dengan baik dan 

menarik [3]. 

 

B. Google Glass 

Google Glass memiliki frame tebal di salah 

satu sisinya. Di bagian kanan ada layar yang 

memiliki resolusi 640 x 360 piksel. Layar tersebut 

menjadi proyektor visual langsung ke retina mata. 

Selain memiliki fitur seperti kamera, mikropon, 

serta speaker, Bluetooth dan Wi-Fi. Dan memiliki 

memori internal 16 GB, slot micro USB, kamera 5 

MP, dan daya tahan baterai yang diklaim bertahan 

sepanjang hari. Kacamata ini memiliki banyak 

fungsi seperti, menelpon, mengirim pesan, 

mendengarkan musik, memotret, merekam video 

dan menyebarkan foto dan video ke media sosial. 

Google Glass juga dapat memberikan informasi 

seperti jadwal pesawat terbang, peta, informasi 

mengenai tempat wisata yang dikunjungi, resep 

makanan dan sebagainya [4]. 

 

C. Pengertian Animasi  

Secara garis besar animasi adalah suatu 

tampilan menarik, grafis statis maupun dinamis, 

yang disebabkan oleh perubahan tiap frame (frame 

by frame), perubahan posisi bergerak (motion 

tween) maupun perubahan bentuk diikuti 

pergerakan (motion shape). 

 

D. Pengertian Animasi 3D 

Disebut animasi 3 dimensi karena jenis ini 

memiliki sifat kedalaman/ruang pada objeknya. 

Secara sepintas akan mudah mengenali film 

animasi dengan jenis tiga dimensi ini. karena 

bentuknya yang halus, pencahayaan yang lebih 

nyata dan kesan ruang yang lebih terasa. Semua itu 

bisa dilakukan karena dibantu dengan teknologi 

komputer saat ini yang sudah sangat canggih. 

dalam jenis animasi ini objek yang akan 

dianimasikan bisa dilihat dari semua sudut/sisinya. 

Seperti halnya boneka sungguhan namun objek 

dibuat secara digital dengan menggunakan software 

3D khusus. 

 

E. Pengembangan Multimedia Metode Luther 

Sutopo 

Metodologi pengembangan multimedia terdiri 

dari 6 tahapan seperti gambar di bawah ini [7] :  

 

Gambar 1. Metodologi Luther Sutopo 

 Konsep (Concept) 

Tahap konsep (concept) adalah tahap untuk 

menentukan tujuan dan siapa pengguna 

program (identifikasi audience) 

 Perancangan (Design) 

Perancangan (Design) adalah tahap membuat 

spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur 

program, gaya, tampilan dan kebutuhan 

material/bahan untuk proyek. 

 Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 

Pengumpulan bahan (Material Collecting) 

adalah t tahap dimana pengumpulan 

bahan yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan 

 Pembuatan (Assembly) 
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Tahap pembuatan (assembly) adalah tahap 

dimana semua objek atau bahan multimedia 

dibuat 

 Tes/Pengujian (Testing) 

Tahap tes dilakukan setelah selesai tahap 

pembuatan dan seluruh data telah dimasukkan. 

Tahap ini disebut sebagai tahap pengujian 

alpha (alpha test) dimana pengujian dilakukan 

oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya 

sendiri. 

 Distribusi (Distribution) 

Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu 

media penyimpanan. 

.   

III.  IMPLEMENTASI & PENGUJIAN 

A. Konsep Desain 

Dibagian ini akan dijelaskan tentang perubahan 

dari metode yang diambil yaitu metode Multimedia 

Luther Sutopo dimana pada metode tersebut ada 

tahapan yang perlu digabungkan seperti Konsep 

dan Desain karena di tahapan konsep dan desain 

memiliki pembahasan sama. Agar tidak terjadi 

persamaan pembahasan yang diulang-ulang maka 

penulis menggabungkan konsep dan desain 

digabungkan menjadi satu dengan sebutan konsep 

desain. 

 

B. Sinopsis 

 Sinopsis Fitur Kendali Suara : 

Menampilkan bagian depan google glass 

dengan pengambilan gambar secara Close Up agar 

dapat terlihat secara dekat dan jelas, kemudian 

objek berputar kearah kiri untuk menampilkan sisi 

sebelah kanan objek yang terdapat pusat dari 

komponen google glass. Objek kembali berputar 

arah kesebelah kanan untuk menampilkan sisi objek 

sebelah kiri. Terakhir posisi kamera berada pada 

bagian belakang google glass untuk menampilkan 

sisi dalam objek  lalu kamera berjalan mendekat 

kearah dalam menuju lensa transparan. Sinopsis 

diatas menerangkan alur cerita yang akan di angkat 

untuk membuat video iklan animasi 3D yang akan 

di buat oleh penulis di mulai dari bagian-bagian 

setiap dari segala sisi objek kemudian menerangkan 

spesifikasi dan fitur yang tersedia. Berdasarkan  

dari pembahasan diatas, maka konsep desain disini  

membahas tentang sinopsis, naskah iklan dan 

Storyboard  dari Contoh Video iklan animasi 3D 

Google Glass yang akan dibuat sesuai dengan 

eksplorasi sudut  pandang kamera. 

 

 Sinopsis Fitur Kamera : 

Menampilkan tulisan Google Glass diiringi 

musik, dilanjutkan dengan menampilkan objek 

Google Glass dari depan. Selanjutnya akan 

diperlihatkan dari bagian kanan. Lalu menampilkan 

Google Glass dari bagian kiri. Kemudian kamera 

memperlihatkan bagian belakang dari Google Glass 

lalu kamera bergerak ke depan ke bagian kamera. 

Kemudian menampilkan seorang pria yang 

membawa sebuah tas  sedang berjalan melihat 

sekitar. Lalu tiba-tiba datang seorang jambret yang 

merampas tas nya, dia berusaha melawan. 

Selanjutnya diperlihatkan seorang pria yang 

memakai Google Glass yang melihat kejadian 

tersebut. Kemudian kamera memperlihatkan 

seorang pria lain yang juga tiba-tiba kaget melihat 

kejadian tersebut. Lalu kamera memperlihatkan 

pria yang memakai Google Glass mulai mengambil 

foto pelaku jambret beserta kejadiannya. Kemudian 

kamera lain memperlihatkan pria lain yang kaget 

berusaha mengambil hp nya dengan susah payah. 

Selanjutnya kamera memperlihatkan pria yang jadi 
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korban jambret terlihat duduk dijalan dengan 

perasaan kesal. Lalu pria yang memakai hp terlihat 

kesal, karena terlambat mengambil foto pelaku 

yang sudah kabur. 

 

 

 

C. Scriptwriting 

Judul : Iklan Google Glass 

Tema : Fitur Kendali Suara 

Google Glass 

Bagian : Sudut Pandang Kamera 

Pada Google Glass Dan 

Spesifikasi yang dimiliki 

Durasi : 01 Menit 

  

Scene 1 

Int. 

Zoom In 

Tampak bentuk Google Glass dari 

bagian depan diiiringi 

backsound untuk mendukung hasil 

video yang akan menjadi 

menarik. 

Gambar 2. Sinopsis Fitur Kendali Suara 

Judul : Iklan Google Glass 

Tema : Fitur Kamera Google Glass 

Bagian : Sudut Pandang Kamera 

Pada Google Glass Dan Kemampuan 

Kamera 

Durasi : 01 Menit 

 

Scene 1 

Int. (dalam ruangan) 

Zoom In 

Tampak bentuk Google Glass dari 

bagian depan diiiringi 

backsound. 

Gambar 3. Sinopsis Fitur Kamera 

D. Storyboard 

 

Gambar 4. Scene 1 dan 2 

E. Material Collecting 

Material Collecting disini mengumpulkan bahan 

yang digunakan sebagai backsound untuk video 

iklan. Bahan yang digunakan bersumber dari 

internet. 

   

Gambar 5. Musik yang digunakan sebagai backsound 

 

F. Assembly  

 Modelling 

 

Gambar 6. Modelling Google Glass 

 

 Pemberian Warna 
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Gambar 7. Tahap Pemberian Warna 

 

 

Gambar 8. Hasil Pemberian Warna 

 

 Penggabungan Visual Dan Audio 

Untuk  penggabungan visual dan audio 

menggunakan Adobe Premiere 

 

Gambar 9. Tahap Penggabungan Visual dan Audio 

 

Gambar 10. Tahap Akhir Penggabungan Visual dan 

Audio 

 

G. Testing Dan Distribution 

Pada bagian testing ini penulis melakukan tes 

iklan secara berulang-ulang menggunakan teknik 

kuisioner untuk mengetahui letak keberhasilan dari 

iklan yang penulis buat. dan untuk pendistribusian 

penulis menggunakan format file MP4 untuk video 

iklan. 

Dalam pelaksanaan pengujian, penulis 

mengambil beberapa responden sebanyak 30. Dari 

30 responden tersebut masing-masing memiliki 

karakterisitik yang berbeda-beda seperti nama, jenis 

kelamin, pekerjaan dan penghasilan. Dengan 

perbedaan profil di atas, akan diketahui 

keberhasilan pengembangan iklan yang penulis 

buat melalui kuisioner.   

Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 

responden berjumlah 30 orang, dengan karakteristik 

responden didasarkan pada jenis kelamin, 

pekerjaan, dan range gaji sebagai berikut : 

 

 Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Gambar 11. Karakterstik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
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 Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

Gambar 12. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

 

 Berdasarkan Range Gaji 

 

 

Gambar 13 Karakteristik Responden Berdasarkan Range 

Gaji 

1. Berdasarkan Aspek Visual 

Pada aspek visual terdapat 2 (dua) pengujian 

yaitu  

 

Gambar 14. Aspek Visual Pada Kendali Fitur Suara 
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Gambar 15. Aspek Visual PadaFitur Kamera 

 

2. Berdasarkan Aspek Fungsionalitas 

Pada aspek fungsionalitas terdapat 2 (dua) 

pengujian yaitu : 

 

Gambar 16. Aspek Fungsionalitas Pada Kendali Fitur 

Suara 

 

 

Gambar 17. Aspek Fungsionalitas Pada Fitur Kamera 

 

Pada Aspek Ketertarikan Pada Bentuk Model 

Google Glass pada fitur kendali suara, untuk 

kategori “Bagus” mendapatkan hasil 73% dari 22 

responden dari total 30 responden pada penelitian 

1. 

Pada Aspek Ketertarikan Pada Bentuk Model 

Google Glass pada fitur kamera, pada kategori 

“Bagus” mendapatkan hasil 77% dari 23 responden 

dari total 30 responden pada penelitian 2. 

 Pada aspek Ketertarikan Fitur Kendali Suara 

Google Glass, untuk kategori “Bagus” 

mendapatkan hasil 73% dari 22 responden dari total 

30 responden pada penelitian 1. 

Pada aspek Ketertarikan Fitur Kamera Google 

Glass, untuk kategori “Bagus” mendapatkan hasil 

73% dari 22 responden dari total 30 responden pada 

penelitian 2. 
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Pada aspek Minat Membeli Google Glass 

Berdasarkan Pendapatan Bulanan, Range 3JT - 5JT 

presentase paling besar yaitu 30% didominasi dari 

golongan karyawan pada penelitian 1. 

Pada aspek Minat Membeli Google Glass 

Berdasarkan Pendapatan Bulanan, Range <1JT 

presentase paling besar yaitu 23% didominasi dari 

golongan mahasiswa pada penelitian 2. 

Berdasarkan data tersebut, penulis merasa 

bahwa ketertarikan membeli Google Glass 

berdasarkan range gaji dapat disimpulkan bahwa 

range gaji sekitar <1 Jt  sangat tertarik untuk 

membeli Google Glass secara emosional walau 

belum tentu dari uang mereka sendiri, gaji sekitar 

1-3 Jt tertarik membeli namun belum 

membutuhkannya kerena ada pertimbangan lain, 

gaji sekitar 3-5 Jt sangat tertarik secara emosional 

untuk membeli dan mampu membelinya membeli 

karena sudah mapan dalam hal ekonomi. dan gaji 

5Jt> tertarik membeli namun tidak terlalu 

membutuhkannya. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dapat dibandingkan bahwa untuk iklan Google 

Glass pada fitur kamera anak muda cendererung 

tertarik pada fitur visual golongan mahasiswa 

mayoritas membeli. Dan pada fitur kendali suara 

untuk orang dewasa cenderung tertarik pada fitur 

audio. Disarankan agar dalam pembuatan iklan agar 

berjalan dengan lancar dan  hasil yang bagus 

dibutuhkan konsep dan ide yang matang dan dapat 

dikembangkan kembali oleh mahasiswa/i 

Multimedia selanjutnya yang memiliki keinginan 

untuk mengambil judul TA tentang iklan ataupun 

animasi 3D. 
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Abstrak - Narkoba merupakan pembunuh yang paling berbahaya di dunia. Kurangnya kesadaran dan 

pemahaman akan bahaya negatif dari narkoba menjadi salah satu penyebab seseorang terjerumus ke dalam dunia 

narkoba. Salah satu cara untuk menyampaikan sebuah informasi tentang bahaya narkoba yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi multimedia. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dari 

pemanfaatan teknolgi multimedia tersebut. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu sarana untuk 

menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan adanya iklan layanan 

masyarakat tentang jauhi narkoba ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khusunya 

generasi muda untuk menjauhi narkoba. Proses pembuatan iklan layanan masyarakat ini menggunakan teknik 

blue screen  dan penerapan efek chroma keypada blue screen  tersebut pada tahap editing. Salah satu hasil 

analisis yang didapat dari penerapan efek chroma key pada blue screen  adalah membuat akhir sebuah video  

menjadi berkualitas dibandingkan dengan tidak menggunakan teknik blue screen,  sehingga makna pesan dalam 

video dapat tersampaikan. Pada penelitian ini mencoba mengimplementasikan efek choma key dalam pembuatan 

sebuah video yang menggunakan efek atau background blue screen dan percobaan dilakukan dalam pembuatan 

sebuah iklan layanan masyarakat yang pada proses pembuatannya menggunakan efek blue screen yang 

kemudian diedit pada sebuah aplikasi dengan mengguanakan efek chroma key. 

 

Kata kunci: Blue screen , Chroma key, Iklan Layanan Masyarakat, Narkoba 

 

Abstract :Drugs are the most dangerous killer in the world. Lack of awareness and understanding of the 

negative dangers of drugs to be one cause someone to fall into the world of drugs. One way to convey the 

information about the dangers of drugs is by utilizing multimedia technology. Public service advertising is one 

concrete manifestation of the multimedia technology the utilization. 

Public service advertising is a means to convey an information to the public about the dangers of drugs. With the 

public service announcements about stay away from this drug is expected to provide an understanding to the 

public, especially the younger generation to not do drugs. The process of making these public service 

announcements using blue screen techniques and the application of the chroma key effect on the blue screen at 

the editing stage. One of the analysis results obtained from the application of the effect on the blue screen 

chroma key is to make the final process of editing a video into a quality compared with not using blue screen 

techniques, so that the meaning of the message in the video can be delivered. In this study tries to implement 

crhomakey effect in making a video that uses background securities or blue screen and experiments carried out 

in making a public service announcement that the manufacturing process uses blue screen effect which is then 

edited in an application using the chroma key effect. 

 

Keywords: Blue Screen, Chroma Key, Public Service Announcements, Drugs 
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1. PENDAHULUAN 

Narkoba adalah salah satu penyebab kematian 

sebagian manusia, narkoba sangat berbahaya bagi 

manusia, baik dari segi kesehatan maupun dari segi 

kehidupan. Tubuh manusia akan gampang terserang 

penyakit, karena ketika seseorang mengkonsumsi 

narkoba ada beberapa fungsi syaraf yang teganggu 

akibat efek dari narkoba tersebut sehingga syaraf-

syaraf tersebut rusak. Selain itu dari segi kehidupan 

pun akan terpengaruhi oleh akibat buruk dari nakoba 

tersebut. Oleh karena itu salah satu cara untuk 

meyampaikan sebuah pesan kepada masyaakat tentang 

bahaya nakoba ialah melalui iklan.[1] 

Penyampaian sebuah informasi kepada khalayak ramai 

akan lebih cepat dan menarik untuk diterima dengan 

menggunakan sesuatu yang memiliki dua aspek yang 

sangat penting, yakni audio serta visual. Saat ini, iklan 

dianggap sebagai media komunikasi yang tepat untuk 

menyampaikan suatu informasi, karena pada dasarnya 

iklan merupakan sebuah seni dari persuasi dan 

dianggap sebagai desain komunikasi yang bertujuan 

untuk menginformasikan serta membujuk kepada 

masyarakat.[2] 

Untuk membuat iklan yang baik tentunya 

membutuhkan skenario, setting, serta properti yang 

mencukupi. Seringkali, para kreator dipusingkan 

dengan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan 

oleh pemilihan setting lokasi serta properti yang tidak 

biasa. Untuk mensiasati hal ini, teknik blue screen  

dapat diaplikasikan pada iklan yang dibuat.  

Blue screen  atau yang sering kita sebut ”Layar Biru” 

merupakan teknik yang sudah lama digunakan di 

Hollywood untuk memanipulasi latar belakang dari 

objek utama. Dengan menggunakan teknologi ini, para 

kreator  mampu menciptakan atau menimbulkan efek 

yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata. Hal yang 

paling umum ialah menempatkan si aktor utama dalam 

suatu situasi atau tempat tertentu, padahal keadaan 

sebenarnya aktor tersebut hanya berada dalam suatu 

ruangan  dengan latar belakang berwarna biru.[3] 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diangkat  judul 

Iklan Layanan Masyarakat tentang ”Jauhi Narkoba”. 

Yang mana iklan ini mampu memberikan pesan positif 

kepada masyarakat. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Blue screen  

Teknik Blue screen  adalah teknik dimana dua gambar 

dapat dicampur dan di bawah proses, Gambar di depan 

dihapus dalam rangka untuk mengungkapkan gambar 

yang ada di balik itu. Karena sensor gambar dalam 

kamera digital sensitif terhadap warna biru, ini adalah 

mengapa warna yang sering gunakan jadi latar 

belakang jika dibandingkan dengan warna lain. Teknik 

ini digunakan untuk syuting prakiraan cuaca dan 

pembuatan film.  

Teknik yang digunakan pada pembuatan iklan layanan 

masyarakat ini yaitu pada saat syuting latar atau layar 

yang diapakai adalah warna biru. 

Teknik blue screen  digunakan sebagai background 

dengan warna RGB (0,0,255) atau warna birunya 255. 

Pada saat pengambilan gambar atau shooting 

digunakan pencahyaan yang merata, sehingga hasil 

dari blue screen  akan maksimal. Untuk melakukan 

teknik blue screen  caranya sama dengan teknik green 

screen, perbedaan antara blue screen  dan green 

screen  hanya terletak pada video efek yang 

digunakan. Pada teknik blue screen  digunakan efek 

video blue screen  key yang terletak pada pilihan 

keying pada video Effect dalam Tab Effect. 

 

 

2.2 Chroma key 

Chroma key adalah kunci untuk teknik pencampuran 

dua atau bingkai foto bersama, di mana warna (atau 

kecil berbagai warna) dari satu gambar akan dihapus 

(atau dibuat transparan), menyatakan lain gambar 

belakangnya. Teknik ini juga disebut sebagai keying 

warna, warna pemisahan overlay, green screen, dan 

blue screen .Teknik seperti ini umumnya digunakan 

pada program siaran berita di TV, seperti pembawa 

acara sedang menyampaikan ramalan cuaca, di 

sampingnya ada gambar peta, padahal aslinya adalah 

layar biru / hijau. Jadi ilustrasinya, pada saat 

melakukan pengambilan gambar, objek di shooting 

dengan menggunakan latar belakang warna hijau atau 

biru kemudian pada saat proses editing, background 

hijau atau biru tersebut diganti dengan background 

digital lain. 

2.3 Iklan Layanan Masyarakat 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran jenis iklan dibagi 2, yaitu Siaran Iklan 

Niaga( komersil ) dan Iklan Layanan Masyarakat. 

Meneurut UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran memiliki arti siaran informasi yang bersifat 

komersil dan layanan masyarakat tentang tersedianya 

jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan 

oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada 

lembaga yang bersangkutan.  

Definisi siaran iklan nonkomersil yang disiarkan 

memlalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan 

memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau 

mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau 

pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk 

mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau 

bertingkahlaku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 

Menurut Djayakusumah (1982:17) dalam bukunya 

yang berjudul periklanan, iklan dibagi dua, yakni iklan 

komersil dan iklan layanan masyarakat. 

 

2.4 Pengertian Narkoba  

Narkoba atau obat-obatan terlarang ini sudah tidak 

menjadi barang yang langka dan susah didapat, 
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melainkan barang ini sudah menjadi bagian dari pada 

kehidupan sekarang ini. Narkoba atau singkatan dari 

narkotika, peikotropika dan bahan aktif lainnya. 

Dalam arti luas adalah obat atau bahan zat, bila zata 

ini masuk kedalam tubuh manusia baik secara oral 

(melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat 

suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan 

kerja saraf pusat. [5] 

 

3. ANALISA DAN PERANCANGAN 

3.1 Konsep Dasar 

Konsep dasara dari iklan layanan masyarakat ”Jauhi 

Narkoba” ini adalah tentang memberikan himbauana 

kepada masyarakat tentang bahaya nakoba bagi 

kesehetan dan kehidupan kita. Selain itu juga iklan ini 

adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan 

kepada masyarakat umum. Himbauan tentang bahaya 

narkoba ini disampaikan dalam bentuk visual, konsep 

yang dipakai dalam pembuatan iklan ini adalah live 

shot dan cut to cut. Yaitu dalam pengambilan gambar 

dilakukan dengan cara langsung dan cut to cut atau 

dalam pengambilan gambarnya dengan cara cut to cut. 

 

3.2 Tahap Pra Produksi  

Tahap pra produksi ini adalah tahap pertama baik 

dalam pembuatan film maupun iklan, dimana pada 

tahap pra produksi ini diperlukan sebuah perencanaan, 

agar diketahui apa saja yang harus dilakukan, dan 

segala keperluan dalam pembuatan iklan tersebut. 

3.3 Tahap Poduksi 

Pada tahap ini merupakan tahap diman para kru yang 

sudah tersusun untuk melakukan pekerjaannya, yaitu 

untuk melakukan proses produksi. Pada tahap ini 

meliputi pengambilan gambar atau video, pada tahap 

inilah proses pembuatan iklan dilakukan, pengambilan 

gambar atau video dari awal hingga akhir dengan 

menggunakan layar blue screen. 

3.3 Tahap Pasca Produksi 
Pada tahap ini adalah tahap finishing dimana setelah 

melakukan proses produksi selesai dilakukan, maka 

akan dilakukan proses editing mulai dari memasukan 

video, gambar, serta sound yang diperlukan.Berikut ini 

adalah diagram proses chroma key pada saat editing: 

 

Gambar 1 Diagram proses chroma key 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.4 Target Audiens 

Target utama dari pembuatan iklan layanan 

masyarakat ini adalah semua usia, yaitu mulai dari 

anak-anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua. 

Karena narkoba tidak mengenal usia, dan sudah 

banyak korban dari nakoba tersebut. 

 

3.5 Konsep Media 

Diperlukan media-media pendukung dalam 

mempublikasikan iklan tersebut yang nantinya dapat 

mempermudah proses penyebaran iklan ini. Pemilihan 

media sangat penting agar apa yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Media 

yang dipakai untuk iklan layanan masyarakat ini 

adalah televisi. Karena televisi merupakan sarana 

hiburan yang umum dimiliki oleh masyarakat saat ini 

dan televisi juga berfungsi untuk menyamapaikan 

iklan. 

 

3.6 Strategi Kreatif 

Strategi kreatif adalah tentang bagaiamana cara untuk 

menyampaikan sebuah pesan kepada masyrakat luas 

bahwa narkoba itu buruk bagi kehidupan dan 

kesehatan tubuh. Dan tentunya dalam menyampaikan 

sebuah pesan harus tepat sasaran, agar apa yang akan 

disampaikan diterima dengan baik dan dimengerti 

oleh masyarakat.  

 

4. ANALISIS DAN IMPLEMENTASI 

4.1 Tahap Pra Produksi 

4.1.1 Sinopsis  

Iklan layanan masyrakat ini menceritakan himbauan 

kepada masyarakat tentang bahaya negatif dari 

narkoba. Pada saat pembukaan terlihat seorang 

presenter membuka iklan tersebut dengan beberapa 

kata tentang upaya pemberantasan narkoba, setelah itu 

keluar tipografi atau kata-kata, gambar jenis narkoba, 

foto korban narkonba dan ilustrasi tentang seorang 

pemuda yang merenung tentang dirinya yang terjerat 

narkoba. Selanjutnya ada seorang mahasiswa yang 

menceritakan dirinya supaya terhindar dari jeratan 

narkoba, yaitu dengan mengikuti banyak kegiatan 

positif yang di adakan dikampus adalah salah satu cara 

untuk menjauhi dari jeratan narkoba. Kemudian 

kembali presenter menutup iklan tersebut 

mengingatkan bahwa, memberantas narkoba itu bukan 

untuk pemerintah semata, akan tetapi untuk diri kita 

sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayangi. 

 

4.1.2 Script / Naskah Produksi 

Berikut adalah penggalan naskah produksi dari iklan 

layanan masyarakat ”Jauhi Nakoba” 
FADE IN : 

001.EXT DI HALAMAN KAMPUS POLITEKNIK 

NEGERI BATAM – SIANG 
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Cast : Nanda Sayaputra/presenter 

Kamera subjektif medium shot suasana 

cerah Terlihat nanda sebagai 

presenter dalam iklan tersebut 

dengan background kampus politeknik 

negeri batam, selain itu juga 

suasana cerah. 

Membuka iklan ” tidak mudah untuk 

memberantas narkoba, tapi pemerintah 

terus berusaha keras untuk 

memberantas hingga keakarakarnya, 

namun peran serta masyarakat sangat 

diperlukan untuk tujuan mulia ini” 

 

 

4.1.3 Pembuatan Storyboard 

Berikut ini adalah salah satu contoh pembuatan 

storyboard dalam iklan layanan masyarakat ini: 

 

Gambar 2scene 1 dan scene 2 
Sumber : dokumen pribadi 

4.2 Tahap Produksi 

4.2.1 Tahap pengambilan gambar atau video 

pada talent 

Proses pengambilan gambar atau video yang 

dilakukan diluar studio atau outdoor yaitu lapangan 

tennis politeknik negeri batam pada pukul 10:30 WIB 

dengan menggunakan kamera DSLR Canon 60D dan 

juga menggunakan terpal warna biu sebgaia 

background dari gambar kareana disesuaikan dengan 

judul yang dibuat. Alasan kenapa pengambilan 

gambar dilakukan diluar studio, yaitu karena 

memanfaatkan cahaya matahai untuk lighting atau 

pencahayaan. Dibawah ini salah satu contoh 

pengambilan gambar pada talent: 

 
Gambar 3scene 1 

Sumber : dokumen pribadi 

 

4.2.2 Pengambilan gambar atau video untuk 

background 

Pengambilan gambar background ini sangat penting 

dalam sebuah pembuatan video maupun film, apalagi 

pada saat syuting atau pengambilan menggunakan 

backgroundblue screen  ataugreen screen. Tujuan dari 

pengambilan background ini adalah untuk mengganti 

backgroundblue screen  tersebut proses editing. Selain 

itu background yang digunakan dalam pembuatan 

iklan ini menggunakan dua jenis, yaitu pertama 

berbentuk file video dan yang kedua berbentuk image. 

Berikut ini adalah background yang digunakan dalam 

pembuatan iklan layanan masyarakat “Jauhi 

Narkoba”. 

a. Background berupa video 

 
Gambar 4Background berupa video 

Sumber : dokumen pribadi 

Background ini digunakan untuk mengganti 

scene 1 dan scene 5, tujuan dari background 

yang berupa video ini supaya nanti pada saat 

penggabungan antara scene 1 yang 

menggunakan backgroundblue screen  terlihat 

menyatu dan seperti pengambilan langsung 

atau live di tempat tersebut. 

b. Background berupa image 

 
Gambar 5Background berupa image 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Background diatas nantinya akan digabungkan 

dengan video scene 2 dan scene 3, pada scene 2 

dan scene 3 ini pada saat pengambilan 

gambarnya kamera bergerak. Pertama pada 

scene 2 kamera begeak dari kanan kekiri atau 

panning left dan yang kedua pada scene 3 

kamera bergerak dari atas kebawah atau till 

down. Sehingga pada saat proses editing yaitu 

penggabungan antara kedua scene tersebut 

image atau beckround tesebut harus mengitkuti 

pergerakan kamera supaya nantinya image 

tersebut ikut bergerak sepeti halnya pada saat 

pengambilan video scene 2 dan scene 3. 

 

4.3 Tahap Pasca Produksi 

4.3.1 Tahap Editing 

Setelah melaui tahap prapoduksi dan tahap produksi 

tahap selanjutnya yaitu tahap pasca produksi yaitu 

melakukan editing video.Dalam tahap editing ini 

menggunakan editing non linear, yaitu editing secara 
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tidak langsung. Pada proses editing ini menggunakan 

aplikasi HitFilm 2 Ultimate dan Adobe After 

EffectCS6. Sebelum melakukan editing dilakukan 

pemilihan video berdasarkan kelayakan gambar secara 

visual dan audionya. 

Selanjutnya setelah memilih dan penataan video 

tersebut sesuai dengan storyboard, maka langkah 

selanjutnya yaitu melakukan chroma key pada video 

yang menggunakan blue screen  tersebut sehingga 

efek blue screen  tersebut hilang dan digantikan 

dengan background yang sudah disiapkan selanjutnya 

digabungkan antara video hasil chroma key tersebut 

dengan background yang sudah tersedia. 

 

4.3.2 Implemetasi Efek Chroma key 

Implementasi atau penerapan efek Chroam key 

dilakukan pada saat editing, atau disebut dengan 

teknik Chroma key atau color keying yaitu 

menghilangkan efek biru tersebut atau menggantinya 

dengan gambar atau video yang lain.Berikut ini adalah 

langkah dalam penerapan efek chroma key pada saat 

proses editing : 

Pertama masukan video yang akan diedit pada jendela 

kerja atau jendela aplikasi yang digunakan. Berikut ini 

adalah tampilan awal pada layar jendela kerja pada 

HitFIlm 2 Ultimate : 

 
Gambar 6 Penerapan efek chroma key pada scene 1 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gambar 6 diatas adalah proses memasukan video 

kedalam aplikasi dan terlihat pada layar kerja HitFilm, 

dan selanjutnya akan dilakukan proses composite shot 

dengan cara klik kanan lalu klik composite shot lalu 

tekan OK.  

Seperti dibawah ini : 

 
Gambar 7composite shot properties 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gambar 7 diatas merupakan langkah awal untuk 

melakukan color keying. Dan langkah selanjutnya 

yaitu pemilihan efek yang akan dipakai untuk proses 

color keying tersebut. Seperti dibawah ini: 

 
Gambar 8toolschroma key 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gambar 8 diatas adalah memilih menu atau efek 

yang akan digunakan yaitu effect chroma key, dan 

setelah itu lakukan pemilihan warna sesuai 

background yang digunakan, seperti pada gambar 

dibawah ini: 

 
Gambar 9 pemilihan warna 

Sumber : dokumen pribadi 

pada gambar 9 diatas adalah langkah pemilihan warna 

sesuai warna background video. Dan setelah 

pemilihan color tersebut hasilnya seperti dibawah ini: 

 
Gambar 10 Hasil chroma key pada scene 1 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gambar 10 diatas adalah hasil dari penerapa efek 

chroma key. Dan langkah selanjutnya yaitu 

memasukan gambar atau video sebagai background 

seperti gambar dibawah ini: 

  
Gambar 11 Penambahan background pada scene 1 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gambar 11 diatas adalah adalah hasil gabungan 

antara video 1 dan video 2.dan langkah selanjutnya 

yaitu menambahkan animasi bergerak seperti keluar 

namatalent, seperti gambar dibawah ini: 

 
Gambar 12 Penambahan efek animasi pada scene 1 

Sumber : dokumen pribadi 
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Pada gambar 12 diatas adalah hasil gabungan antara 

video 1,2 dan video 3 yaitu keluar nama dari talent 

tersebut. 
 

4.4 Tipografi  

 
Gambar 13 Tipografi 

Sumber : dokumen pribadi 

Pada gamabr 13 diatas adalah penambahan tipografi 

pada awal video iklan ini.Selain tipografi pada gambar 

diatas masih banyak lagi tipografi yang dipakai dalam 

iklan layanan masyarakat ini.Tujuan  dari 

menambahkan tipografi pada iklan ini adalah untuk 

memperjelas pesan yang akan disampaikan kepada 

masyarakat. 

 

4.5 Format Video 

Format yang dipakai dalam pembuatan iklan ini 

berupa video dengan format MP4 lama durasi 02:43 

detik dengan ukuran resolusi 720x1280 dan ukuran 

file sebesar 184 Mb. 

 

4.6 Rendering  

Setelah proses editing selsai maka langkah selanjutnya 

adalah proses rendering atau export, karena dalam 

proses editing menggunakan aplikasi HitFilm 2 

Ultimate jadi kata lain proses rendering ini adalah 

exporting. 

 

 
Gambar 14 Proses exporting 
sumber : dokumen pribadi 

 

4.7 Analisa  

Tujuan dari penerapan efek chroma key pada iklan 

layanan masyarakat ini merupakan elemen yang 

sangat penting untuk menentukan tampilan visual 

sebuah video. Setelah dilakukan implementasi atau 

penerapan efek chroma key pada proses editing, bisa 

dikatakan berhasil karena efek dari blue screen 

tersebut berhasil diganti dengan backgroundyang lain. 

Karena fungsi dari efek chroma key itu sendiri adalah 

mengganti warna dengan yang lain, atau color keying. 

Hasil analisa yang diperoleh dalam percobaan dapat 

digunakan analisis : 

1. Analisis Teknik Pencahayaan  

Tujuan utamanya haruslah cahaya menyebar 

kesemua sudut sehingga mendapatkan tata cahaya 

yang rata, sehingga dalam proses editing akan 

menjadi lebih mudah menghilangkan background 

hijaunya. Penggunaan teknik bouncing 

(menggunakan reflektor) sangat diperlukan untuk 

mengurangi hard shadow serta mengukur kekuatan 

cahaya menggunakan alat yang disebut Lightmeter. 

2. Analisis Teknik Blue screen  

Penataan blue screen  sangat berpengaruh dalam 

pengeditan video. Tujuan utama dari penggunaan 

layar biru adalah untuk menonjolkan obyek utama 

sekaligus melakukan blocking terhadap latar 

belakang sehingga mudah untuk diedit atau 

dihilangkan untuk kita ganti dengan gambar lain. 

Teknisnya yaitu dengan menghilangkan latar yang 

berwarna biru tersebut dan mengganti dengan 

gambar lain melalui software di komputer. 

Analisis penggunaan teknik blue screen  ini 

dipakai karena teknik ini hanya memerlukan 

tingkat pencahayaan yang minim. Akan tetapi 

penggunaan reflector sangat dipelukan dalam 

proses pengambilan gambar 

3. Analisis Teknik Editing  

Analisis teknik editing merupakan suatu proses 

dari tahap pasca produksi. Langkah-langkah yang 

harus dilakukan yaitu mengcapture, memotong lalu 

tambahkan animasi atau background. Langkah 

terakhir yaitu di render. 

 

5. PENGUJIAN 

Untuk mengukur keberhasilan dari iklan layanan 

masyarakat “Jauhi Narkoba” ini, maka penulis 

melakukan survey terhadap masyarakat sebagai 

audiens dengan memberikan kuesioner. Pengujian ini 

dilakukan di kota batam terhadap 40 responden dari 

berbagai kalangan, sehingga hasil penelititan ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

lengkap dan jelas berdasarkan karakteristik audiens. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik 

Diskriptif merupakan statistik yang menggambarkan 

fenomena atau atau karateristik dari data. 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden 

berjumlah 40 orang, dengan karakteristik responden 

didasarkan pada jenis kelamin dan pekerjaan sebagai 

berikut: 

 

5.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

Berikut ini adalah diagram karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin seperti dibawah ini: 
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Gambar 15 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Sumber : Hasil pengolahan dengan excel 

 

5.1.2 Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan 

Berikut ini adalah diagram karakteristik responden 

berdasarkan jenis pekerjaan. Seperti dibawah ini: 

 
Gambar 16 Diagram Karakteristik Berdasarkan Latar Belakang 

Sumber : Hasil pengolahan excel 
 

5.1.3 Persepsi Responden Terhadap Iklan 

Layanan Masyarakat ”Jauhi Narkoba” 

Berikut ini adalah tabel dari 40 responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tentang iklan layanan 

masyrakat  ”Jauhi Narkoba”. 
Tabel 5.1 

Persepsi responden terhadapa pertanyaan mengenai 

Iklan/Editing 

 
Dari tabel diatas dapat kita lihat penilaian dari aspek 

Iklan dan Editing ini menunjukan bahwa iklan ini 

sesuai dengan judul 40 orang atau 100 %  memilih 

”Ya”, dan 39 orang atau 97.5% berhasil menerapkan 

efek chroma key tersebut. 38 orang atau 95% iklan ini 

layak untuk ditayangnkan dan 2 orang atau 5% tidak, 

dan 32 orang atau 80% durasi tidak terlalu lama, dan 8 

orang atau 20% tidak. Dari penjelasan yang sudah 

dijabarkan dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembuatan iklan dan teknik editingnya dapat 

dikatakan berhasil dan layak untuk di tayangkan 

sebagai iklan layanan masyarakat. 
Tabel 5.2 

Persepsi responden terhadap aspek tampilan Visual 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari aspek visual 

iklan layanan masyarakat ini baik dengan persentase 

39 orang atau 97.5% memilih ”Ya” dan 1 orang atau 

2.5% memilih ”Tidak”. Sedangkan dari tampilan 

gambar dan tipografi dari 40 responden atau 100% 

memilih ”Ya”, dan dapat disimpulkan bahwa aspek 

visual dalam iklan layanan masyarakat ini berhasil dan 

juga dari tipografi yang diterapkan dapat dipahami 

oleh responden. 

 
Tabel 5.3 

Persepsi responden terhadap aspek Audio 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian dari 

aspek audio, menunjukan bahwa 37 orang atau 92.5% 

memilih ”Ya”, sedangkan untuk backsound 38 orang 

atau 95% memilih ”Ya” dan 2 orang atau 5% memilih 

”Tidak”. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan dapat 

disimpulkan bahwa untuk aspek audio dari iklan 

layanan masyarakat ini berhasil dan mudah dipahami 

oleh responden. 

 

5.1.4 Persepsi 40 Responden tentang Pembuatan 

Iklan layanan Masyarakat ” Jauhi Narkoba 

” berdasarkan kategori. 

Dibawah ini tabel penilaian terhadap iklan layanan 

masyarakat yang telah dibuat, data dibuat sesuai 

dengan hasil pengumpulan data yang didapat setelah 

melakukan survey terhadap 40 responden. 
Tabel 5.4 

Persepsi Responden tentang Iklan dan Editing 

 
Pada tabel diatas dapat dilihat hasil dari pengumpulan 

data responden menunjukan bahwa 31 orang memilih 

”Ya” atau sekitar 77.5%, dan memilih ”Tidak” 

sebanyak 9 orang atau sekitar 22.5% . Untuk kategori 

visual 33 orang memilih ”Ya” atau sekitar 82.5% dan 

memilih ”Tidak” sebanyak 3 orang atau sekitar 7.5%. 

Dan untuk kategori audio 36 orang memilih ”Ya” atau 

sekitar 90%, dan sisanya 4 orang memilih ”Tidak” 

atau sekitar 10%. Dari penjelasan yang sudah 

dijabarkan dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembuatan iklan dan proses editingnya dapat 

dikatakan berhasil. 

 

6. KESIMPULAN 

Dari hasil implementasi penerapan efek chroma 

keypada blue screen  untuk pembuatan iklan layanan 
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masyarakat “Jauhi Narkoba” dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Teknik chroma key pada blue screen  merupakan 

teknik yang digunakan dalam proses editing yang 

berguna agar hasil akhir visual serta pesan 

sebuah video dapat tersampaikan.Chroma key 

inilah yang nantinya akan merubah blue screen 

tersebut dan menggantinya dengan background 

yang lainnya. 

2. Teknik pencahyaan terhadap objek harus merata 

sehingga menghasilkan sebuah video yang 

bekualitas. 
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Abstrak - Polusi udara merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting di 

kebanyakan kota dari Negara-negara berkembang, terutama Indonesia dengan pertumbuhan 

kendaraan yang tinggi Kendaraan  bermotor berbahan bakar bensin menghasilkan emisi gas 

buang yang mengandung gas-gas polutan dapat merusak lingkungan sekitar dan sangat 

berbahaya bagi kesehatan jika kadar pencemarannya sangat tinggi. Bahan pencemar yang 

terutama terdapat didalam gas buang buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida 

(CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NOx) dan sulfur (SOx), dan 

partikulat debu termasuk timbal (PB). Pada penelitian ini akan dibuat sebuah alat untuk 

melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang dikeluarkan saluran 

pembuangan atau knalpot . Sistem ini menggunakan Arduino sebagai pemroses data dan 

sensor gas MQ 7 untuk membaca gas CO dan sensor MQ2 digunakan untuk membaca gas 

HC.Hasil pengujiannya adalah kadar tertinggi emisi terukur CO sebesar 0,07 %, dan HC 

sebesar 900 ppm.  

Kata kunci : emisi gas buang, gas CO, gasHC, sensor gasMQ-2,sensor gas MQ-7. 

 

Abstract - Air pollution is an very important public health problem in most cities of the 

developing world especially for Indonesia withhigh vehiclegrowth.Gasoline-fueledvehicles 

produce exhaustemissions gasescontainingpollutantsthatdamagetheenvironment,aswell 

ashealthproblemsinhumans. Pollutantsaremainlycontained inthe flue gas exhaustof motor 

vehiclesare carbonmonoxide(CO), variouscompoundshidrokarbon, 

variousnitrogenoxides(NOx) andsulfur(SOx), andparticulatedustincluding lead(PB). In this 

studywillbe madeatoolfortestingexhaust emissionsof motor vehiclethat can measure the levels 

ofvehicleexhaustemissions for gas CO using gas  sensorMQ 7,and foremissiongas  

HCusinggas sensor MQ 2. Arduino Unois main parts of control unit to process and collect 

data from MQ-7 gas sensor for measure CO gas and MQ-2 for measure HC gas. Based on 

experiment,the higheremissionwas measuredforCOis 0,09 %,andHCis 900 ppm. 

 

Keywords: Exhaustvehicle,gasCO,gasHC,MQ 2 gas sensor,MQ 7 gas sensor. 
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1. pendahuluan 
 

Udara merupakan campuran beberapa 

kandungan  gas. Dari beberapa gas yang terkandung 

dalam udara tersebut terdiri dari beberapa gas yang 

bersifat positif dan bersifat negatif. Gas 

yang  berdampak negatif ini diakibatkan adanya 

pencemaran udara yang biasanya berasal dari industri 

maupun transportasi,  seperti asap yang  bersumber 

dari cerobong pabrik maupun asap kendaraan. Gas 

buang kendaraan merupakan salah  satu polutan atau 

sumber pencemaran udara yang  relatif besar. Udara 

polutan ini mengandung  racun yang berbahaya  bagi 

kesehatan  manusia,  terutama gas  karbon 

monoksida  (CO). 

Menurut PP No.29 tahun 1986, pencemaran 

udara dapat juga diartikan berubahnya tatanan udara 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga 

kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat 

berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Emisi ini 

berasal dari sumber polusi, yang utama berasal dari 

transportasi, dimana hampir 60% dari polutan yang 

dihasilkan terdiri dari karbon monoksida dan sekitar 

15% terdiri dari hidrokarbon (HC). Menurut laporan 

WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari karbon 

monoksida di udara perkotaan berasal dari emisi 

kendaraan bermotor[1]. 

Maka, diperlukan suatu alat ukur yang mampu 

mengukur kadar gas karbon monoksida, khususnya 

pada kendaraan bermotor yang tujuannya agar 

pengguna kendaraan bermotor dapat mengetahui kadar 

emisi gas buang kendaraannya, dan mengurangi polusi 

udara. 
 

2. BAHAN DAN METODE 
 

2.1 Arduino Uno 
Arduino Uno adalah board berbasis 

mikrokontroler ATmega328. Mikrokontroler 

merupakan chip atau IC (integrated circuit) yang bisa 

diprogram agar rangkaian elektronik dapat membaca 

input, memproses input tersebut dan kemudian 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan. 

Beberapa bagian yang harus diketahui dari board ini  

adalah pin input /output, koneksi USB, Kristal 

16MHz, dan sumber daya eksternal. 

 

 

Gambar 2.1 Board Arduino Uno[7] 

 

2.2 Sensor MQ 2 
Dalam melakukan pengukuran emisi gas 

buang, salah satu parameter gas yang di ukur adalah 

gas Hidrokarbon, sensor MQ-2 merupakan sensor 

yang mampu mengukur kadar gas hidrokarbon pada 

gas buang[7].  

 
Gambar 2.2 Sensor MQ 2 

2.3 Sensor MQ 7 
Sensor MQ-7 merupakan sensor gas karbon 

monoksida (CO) yang berfungsi untuk mengetahui 

konsentrasi gas karbon monoksida. Dimana sensor ini 

salah satunya dipakai dalam memantau gas karbon 

monoksida. Sensor ini memiliki sensitivitas tinggi dan 

waktu respon yang cepat. Keluaran yang dihasilkan 

oleh sensor ini adalah berupa sinyal analog. Sensor ini 

juga membutuhkan tegangan direct current (DC) 

sebesar 5V. Pada sensor ini terdapat nilai resistansi 

sensor (Rs) yang dapat berubah bila terkena gas dan 

juga sebuah pemanas yang digunakan sebagai 

pembersihan ruangan sensor dari kontaminasi udara 

luar. 

Sensor ini memerlukan rangkaian sederhana 

serta memerlukan tegangan pemanas (power heater) 

sebesar 5V, resistansi beban (load resistance), dan 

output sensor dihubungkan ke analog digital 

converter (ADC), sehingga keluaran dapat 

ditampilkan dalam bentuk sinyal digital. Maka nilai 

digital yang berupa output sensor ini dapat 

ditampilkan pada sebuah liquid crystal display (LCD) 

atau alat penampil lainnya[8]. 
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Gambar 2.3 Sensor Hall Effect[1] 

 

2.4 Liquid Crystal Display (LCD) 
LCD karakter adalah LCD yang tampilannya 

terbatas pada tampilan karakter, khususnya karakter 

ASCII (seperti karakter-karakter yang tercetak pada 

keyboard komputer). Jenis LCD yang beredar di 

pasaran biasa dituliskan dengan bilangan matrix dari 

jumlah karakter yang dapat dituliskan pada LCD 

tersebut, yaitu jumlah kolom karakter dikali jumlah 

baris karakter. Sebagai contoh LCD 16x2, artinya 

terdapat 16 kolom dan 2 baris sehingga total karakter 

yang dapat dituliskan adalah 32 karakter. 
LCD karakter dalam pengendaliannya 

cenderung lebih mudah dibanding LCD grafik. 

Namun, ada kesamaan antara keduanya, yaitu 

inisialisasi. Inisialisasi adalah prosedur awal yang 

perlu dilakukan dan dikondisikan kepada LCD agar 

dapat bekerja dengan baik. Hal yang sangat penting 

dalam penentuan inisialisasi adalah jenis interface 

(antarmuka) antara LCD dengan mikrokontroler. Pada 

umumnya terdapat 2 jenis antarmuka yang dapat 

digunakan dalam pengendalian LCD karakter yaitu 4 

bit dan 8 bit[9].  

           

 
Gambar 2.4 LCD 2X16 

 

3. Perancangan sistem 
 

Dalam Pembuatan tugas akhir ini, penulis 

menggunakan 2 sensor gas, sensor HC dan sensor CO. 

Gas buang dari knalpot akan di tampung oleh pipa 

yang di dalamnya sudah terdapat kedua sensor 

tersebut, kemudian data akan diolah oleh 

mikrokontroler dan data akan di tampilkan pada LCD. 

 

3.1 Rancangan Perangkat Keras 

(Hardware) 
Perancangan perangkat keras pada proyek 

akhir ini memuat blok diagram sistem perangkat 

keras, desain rangkaian elektronika termasuk desain 

mekanik. Perancangan keseluruhan bertujuan sebagai 

acuan pembuatan alat agar dapat direalisasikan.  

 

3.1.1 Diagram Blok Sistem 

 
             Gambar 3.1.1 Blok Diagram Sistem 

 

 

3.1.2 Portable Automotive Emission Analyzer 

exhaust gas tester NHA-406 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3.1.2 Alat Pembanding Hasil Pengujian 

 

Untuk proses pengujian hasil rancang bangun yang 

dibuat, diperlukan sebuah alat yang digunakan untuk 

membandingkan hasil pembacaan dengan hasil 

pengujian menggunakan peralatan khusus yang 

digunakan untuk mengukur atau menganalisis emisi 

gas buang kendaraan, seperti pada gambar 3.1.2. 
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3.1.3 Rancangan Perangkat Lunak (software) 

 

Perancangan software dibutuhkan untuk 

menjalankan alat yang akan dibuat. Program berfungsi 

menjalankan sistem melalui mikrokontroler Arduino 

Uno, yang nantinya chip mikrokontroler tersebut akan 

diisi program perintah yang diinginkan, serta diagram 

alir (Flowchart),sebagai berikut : 

3.1.4 Diagram Alir Sistem (Flowchart) 

 

 

 

Gambar 3.1.4 Diagram Alir Sistem (Flowchart) 

 

Pada gambar 3.1.4 , kita dapat mengetahui proses 

jalannya alat. Pertama sistem bekerja jika menekan 

tombol start. Kemudian, setelah menekan tombol 

start, kemudian sistem akan mengambil data sensor 

yang berupa gas CO dan HC yang diambil dari 

knalpot menggunakan sensor MQ-7 dan MQ-2. 

Kemudian, setelah diambil datanya, maka data 

selanjutnya akan diproses di dalam mikrokontroler 

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Data yang ada tersebut di proses oleh 

mikrokontroler selama 35 detik.  Jika belum 35 detik, 

maka data akan diproses oleh mikrokontroler sampai 

kepada waktu yang ditentukan tersebut yaitu 35 detik. 

Setelah 35 detik, data gas emisi buang  akan 

dikeluarkan dalam bentuk angka  dengan 

menggunakan alat bantu berupa LCD 2X16. 

 

4. HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Pengujian Pada Sepeda Motor 

dengan Tipe Berbeda. 
 

Berikut ini adalah data yang di ambil dari 

pengujian emisi gas buang berupa hasil rancang 

bangun dan hasil pengujian mengunakan alat Portable 

Automotive Emission Analyzer exhaust gas tester 

NHA-406. 

 

4.1.1 Hasil Pengujian Kadar CO dan HC Alat 

Hasil Rancang Bangun dan Alat 

Pembanding 

 

Pada hasil pengujian emisi gas buang CO pada 

gambar 4.1.1.1, 4.1.1.3 dan 4.1.1.6 menunjukkan 

perbedaan hasil pembacaan yang sangat besar sampai 

pada rata-rata diatas detik ke 30. 

 

 

 

 

 
     

Gambar 4.1.1.1  Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang CO 

pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2010. 

  

Sedangkan pada hasil pengujian emisi gas buang HC 

pada kendaraan yang sama seperti pada gambar 

4.1.1.2, 4.1.1.4 dan 4.1.1.5, menunjukkan hasil yang 

mendekati nilai yang terbaca pada alat pembanding 

setelah 30 detik. 
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Gambar 4.1.1.2  Hasil Pengukuran Emisi Gas 

Buang HC pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.3 Hasil Pengukuran Emisi Gas 

Buang CO pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.4 Hasil Pengukuran Emisi Gas 

Buang HC pada Kendaraan Tahun Pembuatan 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.5 Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang HC 

pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Gambar 4.1.1.6 Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang CO 

pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2013 

 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat hasil 

perancangan, diperoleh hasil yang mendekati akurat 

sesuai dengan pembacaan alat pembanding adalah saat 

mengukur emisi gas buang HC. 

 

4.1.2 Hasil Pengujian Emisi Gas Buang Pada 

Sepeda Motor dengan Merk sama dan 

tahun produksi yang berbeda(tahun 2010, 

2011 dan 2012). 

 

Pada pengujian berikutnya dilakukan 

pengambilan data untuk mengetahui jumlah kadar 

emisi gas buang pada kendaraan mulai tahun 2010 

sampai tahun 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1.2.1 Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang CO 

dan HC pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2010 

Pada pengujian seperti pada gambar 4.1.2.1 bisa 

diketahui kadar emisi gas buang CO terbaca stabil 

setalah detik ke 30 dengan nilai yang terbaca kira-kira 

900ppm. 
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Gambar 4.1.2.2 Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang CO 

dan HC pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2011 

 

Pada pengujian berikutnya untuk tahun pembuatan 

2011, hasil bisa diketahui kadar emisi gas buang HC 

nilainya kira-kira 300 ppm lebih rendah dibandingkan 

kadar emisi gas buang HC yang terbaca pada data 

sebelumnya. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.3 Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang CO 

dan HC pada Kendaraan Tahun Pembuatan 2011 

 
Sedangkan pada data pengujian untuk kendaraan 

tahun 2012 seperti pada gambar 4.1.2.3 juga 

menunjukkan konsentrasi kadar emisi gas buang HC 

lebih rendah dari pengujian sebelumnya, yaitu 

konsentrasinya berkisar di level 200ppm. 

 

 

5. KESIMPULAN 
 

 Berdasarkan hasil pengujian dan dibandingkan 

hasilnya dengan Portable Automotive Emission 

Analyzer exhaust gas tester NHA-406 diperoleh 

hasil pembacaan gas HC memiliki nilai 

akurasinya mendekati nilai yang terbaca pada alat 

pembanding. 

  Pengujian konsentrasi emisi gas buang HC pada 

kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru 

menunjukkan kadar emisi gas buang yang terbaca 

lebih rendah sekitar 200ppm untuk kendaraan 

keluaran tahun 2012, sedangkan konsentrasi kadar 

emisi gas buang untuk kendaraan tahun 2010, 

terbaca sekitar 900ppm. 
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Abstrak - Game Adventure / pertualangan adalah jenis game yang memiliki banyak aksi dengan 

model pertarungan. Game pertualangan ini memiliki ketertarikan tersendiri, yang biasanya digunakan 

untuk memberikan keseruan dalam bermain game karena karakter utama dapat melakukan banyak 

action/aksi dan memiliki plot/alur cerita dari awal permainan hingga permainan. Gameplay berlari, 

melompat, mengayun, naik tangga, dan sebagainya adalah jenis tipe game Adventure Platformer . 

Contoh dari genre ini termasuk Donkey Kong, Sonic the Hedgehog, Mario, dan Rayman yang banyak 

digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Karena itu game saat ini 

tidak hanya sebagai media penghibur, namun di dalam game kita juga dapat memberikan informasi, 

pesan, yang dengan memainkannya kita dapat mengambil pesan yang dikemas dalam bentuk cerita 

pada game tersebut. Penulis membuat sebuah game pertualangan “The Water” selain sebagai bentuk 

inplementasi pembuatan game 2D di dalam aplikasi unity 3d juga memberikan sebuah cerita tentang 

pertualangan seorang pemuda bernama Ebba, yang berpetualang di tengah kekeringan melanda 

mencari sumber kehidupan. Berdasarkan hasil pengujian fungsional game The Water sudah dapat 

melakukan fungsinya dengan baik, dan berdasarkan hasil responden dari 4 aspek, yaitu aspek 

penguasaan komputer, aspek perangkat lunak, aspek tingkat kesulitan, dan aspek visual, Responden 

memberikan hasil 79% baik dari masing masing aspek pada pengujian game The Water sehingga 

game ini layak untuk dimainkan.  

Kata kunci: Game Adventure, Unity, Adventure Platfomer, game pertualangan The Water 

 

Abstract - Game Adventure / adventure is a type of game that has a lot of action with battle models. 

This adventure game has own interest, which is usually used to provide excitement in playing the 

game because the main character can do a lot of action and has a plot / storyline from the beginning 

of the game until the. Gameplay running, jumping, swinging, climbing stairs, and so are the types of 

games Adventure Platformer. Examples of this gendenre include Donkey Kong, Sonic the Hedgehog, 

Mario, and Rayman are much favorited by all people, both children and adults. Because the game is 

now not only as a media entertainer, but in the game we can also provide information, messages, 

which player can take that message is packaged in a story on the game. The author makes an 

adventure game "The Water" based 2D game development in unity 3d application, also provides a 

story about the adventures of a young man named Ebba, who traveled around the middle of the 

drought-struck look for the source of life. Users will be able to take on the meaning of the story 

contained in the game during play. Meaning that can take the form of visualization we view what if we 

have a barren earth to drought everywhere, so that we are aware that inportant greening that must be 

preserved. Based on the results of functional testing game The Water has been able to function well, 

and based on the results of the respondents from the four aspects, namely control of the computer, the 

software aspect, the aspect of the level of difficulty, and visual aspects, respondents give good results 

of each aspect of the testing The Water game so the game is worth playing. 

Keywords: Adventure Games, Unity, Adventure Platfomer, adventure games The Water 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air adalah kebutuhan terpenting dari kehidupan.Bumi 

terdiri dari 70% air.Segala bidang manusia 

membutuhkan air untuk pertanian, perkebunan, 

Industri, Perternakan dan apapun yang ada di 

bumi.Sumber-sumber air yang terjaga adalah kunci 

kehidupan kita.Jumlah limpahan air yang ada di dunia 

sangat besar namun belum tentu terjamin tersedianya 

air bersih.Limbah Industri dan limbah rumah tangga 

yang tidak dikelola dengan baik membuat sumber-

sumber air tidak dapat di gunakan secara maksimal. 

[1]. 

Banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli 

dengan pentingnya hemat dalam penggunaan air 

bersih.Mungkin saat ini air dapat kita temukan di 

mana-mana, sehingga tidak terjadi kontrol dalam 

penggunaan air.Seperti lupa mematikan keran saat 

mengisi bak mandi, mencuci kedaraan dalam keadaan 

air yang terus menyala walaupun belum 

digunakan.Namun jarang memperhatikan dampak 

jangka panjang apabila pemborosan penggunaan air 

ini dilakukan terus menerus. 

Dari penjelasan tentang kelangkaan air ini, maka perlu 

adanya sosialisasi.Sosialisasi dapat dilakukan melalui 

berbagai media yang ada pada saat ini.Salah satu 

media yang interaktif adalah game. Game ini 

menceritakan tentang kehidupan di masa depan yang 

mem visualisasikan jika kekeringan melanda bumi ini, 

sehinga bumi menjadi tanah yang tandus, dan dihuni 

oleh makluk-makluk yang berbahaya. Konsep 

permainan dari game ini menggunakan konsep 2D 

dengan side scroller gameplay. Player akan melewati 

berbagai rintangan dalam sepanjang game tersebut. 

Oleh karena itu penulis membuat game petualangan 

bernama “The Water”. 

Penulis telah melakukan survey dari beberapa game 

yang ada sebagai acuan dan inspirasi untuk pembuatan 

game The Water Salah satu game yang menarik bagi 

penulis adalah game LIMBO[3]. Keunikan dari game 

ini adalah ketidak jelasan plot yang membuat kita 

berimajinasi tentang sosok utama dalam game ini. 

Pada awal game kita disuguhi pemandangan hutan 

gelap, dengan gambar 2 dimensi berupa sillhoutte 

dimana seorang bocah terbangun dari sana. 

LIMBO adalah game teka-teki yang di bungkus oleh 

kemasan adventure yang gelap kelam dan juga sadis. 

Namun game ini memiliki gameplay yang unik, yaitu 

memecahkan teka-teki yang membuat otak kita 

berpikir dan tertarik untuk memecahkannya di 

sepanjang alur cerita yang dibuat. Game yang dibuat 

2D tampak lebih hidup dengan hadirnya atmosphere 

kabut, bayangan dan animasi serta backsound yang 

sangat baik [3].  

Terdapat juga game yang menarik bagi penulis adalah 

ORI and Blind Forest[4], ORI and the Blind Forest  

menyuguhkan gameplay platformer side-scrolling. 

Game ini memiliki visualisasi yang sangat indah. 

Dengan hadir di konsol terbaru saat ini yaitu Xbox one 

dan PlayStation 4 membuat game dengan perpaduan 

2D dan 3D menjadi sangat nyata dan indah saat 

dimainkan. Mengisahkan Ori (makhluk berwarna 

putih), merupakan Guardian Spirit, yang dari lahir 

telah dibuang jauh dari rumahnya.Dia diadopsi dan 

besar bersama Naru, ibu asuhnya yang berwujud mirip 

beruang, dan hidup bahagia dengannya.Dan ketika 

sebuah entitas jahat bernama Kuro muncul, dan 

membawa ibu Ori pergi darinya, memaksa Ori 

kemudian bertualang keluar dan mencari tahu siapa 

dirinya [4]. 

Dari 2 game tersebut tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Kedua game tersebut 

sama-sama tidak memiliki scorepoint di sepanjang 

permainannya. Game hanya memfokuskan pada alur 

cerita dan puzzle sebagai tantangan dari game 

tersebut, dan menggunakan sistem checkpoint apabila 

player gagal melewati rintangannya .Di sepanjang 

game, LIMBO memiliki visual seluruhnya hitam putih 

dari awal hingga akhir permainan.Sedangkan Ori 

memberikan visual yang penuh warna dan cahaya 

yang membuat visualnya sangan cantik.Sedangkan 

untuk sistem permainan, pada game ORI memberikan 

musuh/Ai yang harus dikalahkan player, sedangkan 

pada game LIMBO memberikan puzzle sebagai 

tantangan utamanya. 

Dari penelitian ini penulis mendapatkan referensi dan 

inspirasi untuk membuat game The Water dengan 

mengambil beberapa aspek dari ke 2 game 

tersebut.Salah satunya adalah membuat visualisasi 

seperti game ORI and Blind Forest dengan layout 

warna yang baik, sedangkan untuk gameplay lebih 

mengacu pada sistem permainan game LIMBO yang 
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menghadirkan puzzle.Oleh karena itu penulis 

mengambil referensi dari beberapa contoh game ini 

sebagai acuan dalam pembuatan game “The Water” 

dengan membuat konsep game 2D yang simpel namun 

memiliki gameplay dan visual yang baik. 

Game The Water ini menggunakan kecerdasan buatan 

/Ai yang menggunakan algoritma Pathfinding A* pada 

objek lebah.Hal ini dikarenakan A* memiliki 

kelebihan dalam mencari jalur terpendek.Sehingga 

penggunaan pathfinding A* sangat di perlukan untuk 

menambah interaksi dan tantangan dalam sebuah 

game petualangan. 

14. TEORI PENDUKUNG 

2.1 Pengertian Game 

Game berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki 

arti dasar Permainan. Permainan dalam hal ini 

merujuk pada pengertian “kelincahan intelektual” 

(intellectual play ability). Game juga bisa diartikan 

sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada 

target-target yang ingin dicapai pemainnya. 

Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu, 

merupakan ukuran sejauh mana game itu untuk 

dimainkan secara maksimal [5]. 

1. Jenis Jenis Game 

Berdasarkan jenis aliran permainannya, game terbagi 

dalam beberapa jenis diantaranya : 

4.2.1 2.2.1 Tembak – tembakan (Shooting) 

Video game jenis ini sangat memerlukan 

kecepetan refleks, koordinasi mata-tangan dan 

juga waktu, inti dari game jenis ini adalah 

tembak, tembak dan tembak. Contoh: GTA dan 

Crysis. 

4.2.2 2.2.2 Pertarungan (Fighting) 

Game yang permainannya memerlukan refleks 

dan koordinasi mata dan tangan dengan cepat, 

tetapi inti dari game ini adalah penguasaan 

hafalan jurus. Contoh: Mortal Kombat dan 

Tekken. 

4.2.3 2.2.3 Petualangan (Adventure) 

Game yang lebih menekankan pada jalan cerita 

dan kemampuan berfikir pemain dalam 

menganalisa tempat secara visual, memecahkan 

teka-teki maupun menyimpulkan berbagai 

peristiwa. Contoh: Kings Quest dan Space Quest. 

4.2.4 2.2.4 Simulation 

Video game jenis ini seringkali menggambarkan 

dunia di dalamnya sedekat mungkin dengan 

dunia nyata dan memperhatikan dengan detail 

berbagai berbagai faktor. Contoh: The Sims. 

4.2.5 2.2.5 Olahraga 

Game ini merupakan adaptasi dari kenyataan, 

membutuhkan kelincahan dan juga strategi 

dalam memainkannya. Contoh: Winning Eleven 

dan NBA  

4.2.6 2.2.6 Strategi 

Game jenis ini memerlukan koordinasi dan 

strategi dalam memainkan permainan. 

Kebanyakan game strategi adalah game perang. 

Contoh : Warcraft. 

2. Pengertian AI (Artificial Intelegent) 

Artificial Intelligence atau hanya disingkat (AI) 

didefinisikan sebagai kecerdasan entitas 

ilmiah.Sistem seperti ini umumnya dianggap 

komputer.Kecerdasan diciptakan dan 

dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) 

agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang 

dapat dilakukan manusia. Beberapa macam 

bidang yang menggunakan kecerdasan buatan 

antara lain sistem pakar, permainan komputer 

(games), logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan dan 

robotika[12]. 

AI dapat dibagi menjadi 2, yang pertama adalah 

agent, yang berarti karakter virtual dalam dunia 

game.Biasanya adalah musuh, tapi bisa juga 

Non-playable Characters, karakter bantuan, atau 

bisa juga digunakan untuk suatu animasi. 

Permasalahan pencarian merupakan yang sering 

dijumpai oleh peneliti di bidang kecerdasan 

buatan.Permasalahan ini merupakan hal penting 

dalam menentukan keberhasilan sistem 

kecerdasan buatan.Metode pencarian yang 

pertama adalah metode yang sederhana yang 

hanya berusaha mencari kemungkinan 

penyelesaian.Metode yang termasuk pada bagian 

ini adalah deptfirst search, hill climbing, breadth-

first search, beam search dan best-first search. 

3. Algoritma A* 

Pencarian jalur atau pathfinding adalah proses 

pencarian rute/jalur (biasanya rute terdekat) dari 

suatu arena yang pada umumnya memiliki 
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penghalang-penghalang dari arena tersebut. 

Adapun penghalang dapat berupa tembok, 

sungai, dsb.Goal dari pathfinding ini pada 

umumnya adalah untuk mencari jalur paling 

efisien dengan sebisa mungkin menghindari 

penghalang yang ada. 

Pathfinding dapat diterapkan misalnya dalam 

membuat AI dari suatu game, misalnya agar AI 

tersebut dapat mengejar musuh secara efisien dan 

tanpa menabrak tembok atau menghindari 

penghalang lain. Terdapat beberapa metode yang 

dapat diterapkan dalam pathfinding ini, salah 

satu metode yang sering digunakan adalah A*. 

Algoritma A* menyelesaikan masalah yang 

menggunakan graf untuk perluasan ruang 

statusnya. Dengan menerapkan suatu heuristik, 

algoritma ini membuang langkah-langkah yang 

tidak perlu dengan pertimbangan bahwa langkah-

langkah yang dibuang sudah pasti merupakan 

langkah yang tidak akan mencapai solusi yang 

diinginkan. Algoritma A* membangkitkan 

simpul yang paling mendekati solusi.Simpul ini 

kemudian disimpan suksesornya ke dalam list 

sesuai dengan urutan yang paling mendekati 

solusi terbaik.Kemudian, simpul pertama pada 

list diambil, dibangkitkan suksesornya dan 

kemudian suksesor ini disimpan ke dalam list 

sesuai dengan urutan yang terbaik untuk solusi. 

Algoritma A* menggabungkan jarak 

estimasi/heuristik [h(n)] dan jarak 

sesungguhnya/cost [g(n)] dalam membantu 

penyelesaian persoalan. Heuristik adalah nilai 

yang memberi harga pada tiap simpul yang 

memandu A* mendapatkan solusi yang 

diinginkan. Dengan heuristik, maka A* pasti 

akan mendapatkan solusi (jika memang ada 

solusinya). Dengan kata lain, heuristik adalah 

fungsi optimasi yang menjadikan algoritma A* 

lebih baik dari pada algoritma lainnya.Namun 

heuristik masih merupakan estimasi/perkiraan 

biasa saja.Sama sekali tidak ada rumus 

khususnya.Artinya, setiap kasus memiliki fungsi 

heuristik yang berbeda-beda. 

4. Metodologo Penelitian 

Penulisan peper ini merupakan pemaparan 

mengenai Metodologi Penelitian dalam 

pembuatan game The Water , yang diambil dari 

beberapa sumber. salah satu sumber yang paling 

banyak digunakan adalah buku 2d Game 

Development with Unity3D serta media dan 

forum – forum dari internet . serta bimbingan 

dari dosern bapak Riwinoto yang merupakan 

salah satu dosen Politeknik Negeri Batam. 

Dalam upaya pencarian pengetahuan dan 

menunjukkan pada kita cara-cara mengatasi 

hambatan-hambatan itu. Serta berupa survei 

langusng guna untuk mengumpulkan data 

tentang nilai kelayakan dari sebuah game The 

Water.  

Penulisan paper ini, penulisakan mencoba 

memaparkan perancangan dan pembuatan game 

2d dalam engine 3D serta menjelaskan 

penggunaan pathfinding A* sebagai kecerdasa 

buatan dalam objek NPC. Harapannya, penulisan 

paper yang penulis kerjakan ini dapat mengulas 

bahasan kali ini dengan jelas dan tepat 

tanpamengurangi esensi dari tulisan dari 

berbagai sumber yang telah digunakan. 

15. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah game 

petualangan the water telah berjalan dengan baik dan 

tampilan visual telah digarap dengan sesuai yang 

diinginkan. 

3.1 Konsep Game 

Game 2D yang dibuat dinamakan  “The Water” 

dengan kategori gameplatformer adventure. Meskipun 

game berkategori petualangan game ini memiliki story 

yang memberi pesan kepada player tentang visualisasi 

langkanya air bersih. Dengan ini diharapkan player 

dapat mengambih pesan moral tentang pentingnya air 

bersih dari kehiduan makluk hidup di bumi. 

 

Pada bagian permainan utama, layer akan dihadapi 

berbagai rintangan seperti monter dan binatang 

binatang buas serta mesin dan tumbuhan berbahaya. 

Player akan mendaparkan poin ketika dapat 

mengalahkan musuh. Player juga akan dapat 

mengoleksi coin untuk menambah skor. Apabila 

player terkena serangan musuh maka lives point 

berkurang 1. Untuk menambah lives point yang 

berkurang, player dapat mencari icon Botol untuk 

menambah lives Poin. 
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Pada level 2, Player akan dihadapkan denga Boss 

Musuh. Apabila player dapat mengalahkannya. Maka 

akan menuju ke Level selanjutnya. Dan bila gagal 

maka akan respawn mengulang pada level tersebut. 

 

3.2 Rancangan Game 

 
Gambar 1.Diagram Kelas Game The Water Level 1 

 

Pada table di atas di jelaskan pada game The Water 

mgggunakan beberapa parameter sebagai fungsi untuk 

menghasilkan sistem yang akan di buat. Dapat 

dijelaskan bahwa setiap parameter akan memanggil 

parameter lainnya. Seperti pada parameter layar 

permainan, parameter ini akanmemanggil parameter 

lainnya ketika masuk ke dalam layar permainan. 

Parameter yang di panggil antara lain Background 

music, Environtment, cutscene opening, NPC, 

Finalchekpoint, dll 

 

 
Gambar 2.Diagram Squence Game The Water Level 1 

 

Pada table diagram squance ini dijelaskan bagaimana 

sistem pada game The Water di layar permainan 

berjalan. Dijelaskan bahwa pada layar permainan akan 

me load seluruh objek objek yang akan di panggil ke 

dalam layar permainan ini. Objek ini akan berinteraksi 

dengan objek lain sesuai dengan sistem yang dibuat. 

 
Gambar 3.Diagram Robustness Game The Water Level 1 

 

Sistem akan memunculkan layar utama sebagai 

pembuka. Pada layar utama terdapat 4 menu yang 

dapat dipilih oleh player yaitu menu tentang kami, 

cara bermain, keluar, dan main. Proses pemilihan 

menu terdapat pada proses layar utama. Jika menu 

tentang kami dipilih, maka akan masuk ke dalam 

antarmuka tentang kami yang berisi informasi tentang 

pembuat game. Pada layar ini juga terdapat menu 

untuk kembali ke layar utama. Jika player memilih 

menu cara bermain, maka akan masuk ke dalam 

antarmuka cara bermain yang berisi tentang informasi 

dasar mengenai kontrol pada game ini. Pada layar cara 

bermain ini juga terdapat menu untuk kembali ke layar 

utama.  

 

Jika player memilih menu main maka layar permainan 

ditampilkan. Pada proses layar peramainan, sistem 

akan memainkan musik dan menampilkan objek-objek 

seperti objek benda, karakter, kompas dan NPC. 

Karakter utama akan digerakkan oleh karakter. Jika 

menyentuh musuh / Enemy (NPC) dan lives point 

telah habis maka akan masuk kedalam layar restart. 

Jika karakter menyentuh trigger scene, maka akan 

menuju kedalam layar penutup 

 

16. IMPLEMENTASI 
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Gambar 4. Layout Game The Water 

 

Implementasi game menggunakan aplikasi Unity 3D, 

dimana game dibuat dalam bentuk 2D. Lingkungan 

dibuat di sebuah map gurun pasir yang gersang, yang 

disusun dengan beberapa objek yang dikembangkan 

dengan menggunakan Unitu 3D.dengan menggunakan 

pencahayaan abinent light. 

Adapun objek yang digunakan pada game petualangan 

The Water sebagai berikut : 

 

a) Monster Bomb (NPC) 

 

Gambar 5.Hasil Perancangan Karakter Monster Bomb 

 

Pada lingkungan game the water terdapat bermacam 

macam pohon yang bermutasi menjadi bentuk yang 

anek karena gersangnya pada ruang lingkup itu. 

 

b) Monster Lebah (NPC) 

 

Gambar 6. Hasil perancangan karakter Lebah 

Lebah adalah serangga jahat dan buas yang 

menyerang player kemanapun ia pergi. Serangga ini 

tumbuh menjadi hewan yang sangat buas saat air 

semakin susah ditemukan sehingga bertransformasi 

menjadi hewan buas penghisap darah dan haus akan 

darah. 

 

c) Karakter Utama (Ebba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Hasil Perancangan Karakter Utama 

Ebba adalah seorang pemuda yang berkelana seorang 

diri ditengah gersangnya dunia pada saat itu.Ia 

bepetualangan seorang diri untuk mendapatkan 

sumber mata air baru yang masih ada di bumi ini. 

Memiliki sifat yang tabah, pasrah namun memiliki 

semangat juang yang tinggi.Ia membawa senjata jenis 

shotgun sebagai pelindung diri dari bahaya yang akan 

mengancam nyawanya. 

 

d) Cactus Tree (NPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Hasil Perancangan Cactus Tree 

Cactus adalah tumbuhan yang berduri tajam.di tengah 

gersangnya bumi, tumbuhan ini mewabah dan 

berbahaya. Dahan tumbuhan ini sangat keras seperti 

baja hampir tidak bisa di dimusnahkan oleh apapun. 

Sehingga tumbuhan ini akan selalu menghalangi 

player sehingga player terpaksa untuk mencari jalan 

pintas lainnya. 

 

17. PENGUJIAN 

 

5.1 Pengujian Alpha 

Pengujian dilakukan melalui game the water 

menggunakan beberapa pengujian diantaranya adalah 

pengujian NPC dengan Target (Pathfinding A*). 

Apabila NPC Respawn maka NPC akan langsung 

mendeteksi keberadaan target. 

 

Berikut adalah contoh gambar pengujian yang 

dilakukan oleh NPC dari titik awal NPC menuju ke 

titik tujuan atau target.Berikut hasil pengujian 

Interaksi NPC  
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Gambar 9. Pengujian AI pada NPC ke target  

Menurut hasil pengujian diatas menggunakan 

pathfinding A*, menunjukkan pengujian pencarian 

rute oleh NPC sudah berhasil mendeteksi keberadaan 

target / player dengan rute optimal yang harus di 

tempuh . Pengujian NPC berhasil karena NPC akan 

langsung mendeteksi keberadaan target dan bergerak 

ke arah target dengan rute yang paling cepat. 

5.2 Pengujian Beta 

a) Profil Responden 

Pengujian dilakukan dengan acak yaitu semua 

kalangan dari berbagai macam profesi sebanyak 

30 orang responden dari 3 lokasi yang berbeda 

yaitu perkantoran, kampus, dana lingkungan 

perumahan yang di ambil dari umur 15 – 24 

tahun. 

 

b) Keriteria Variabel 

Kriteria variabel adalah tanggapan user setelah 

memainkan game ini. Kriteria tersebut terdiri 

dari 3 aspek yang telah ditentukan antara lain: 

1. Aspek Menguasai Komputer 

Aspek ini dilihat dari user menguasai 

menggunakan komputer/sistem tool pada 

keyboard. 

2. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Aspek ini dilihat dari tingkat kemudahan user 

memainkan game. 

3. Aspek Story/Cerita 

Aspek ini dilihat dari tingkat kemudahan dalam 

memainkan game The Water. 

4. Aspek Komunikasi Visual  

Tingkat visual pada game menarik 

5. Aspek Tingkat Kesulitan 

Tingkat kesulitan dalam menyelesaikan setiap 

level game The Water. 

 

Penentuan Skor atau Nilai 

A = Baik Sekali 

B = Baik 

C = Cukup 

  D = Kurang Sekali 

 

c) Hasil Pengujian 

1. Aspek Penguasaan Komputer 

Table 1 Aspek Penguasaan Komputer

 

Dari hasil responden pada aspek penguasaan komputer 

di atas disimpulkan bahwa responden sangat 

menguasai penggunaan komputer. Karena dari 10 

responden memilih pilihan A “Sering” dengan 

presentase 60% dan dan pilihan B “Cukup Sering” 

dengan presentasi 40% dari aspek penguasaan 

komputer. 

2. Aspek Perangkat Lunak 

Table 2 Aspek Perangkat Lunak 

 

Dari hasil responden pada aspek perangkat lunak di 

atas disimpulkan bahwa responden yang memilih 

pilihan A (Baik Sekali) sebanyak 20% , dan responden 

yang memilih pilihan B (Baik) sebanyak 80%, dari 

hasil tersebut menyimpulkan bahwa dari aspek 

perangkat lunak game the water sangat baik dalam 
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menjalankan aplikasi dan tidak mengalami kendala 

pada saat membuka aplikasi game the water di 

berbagai perangkat keras yang digunakan oleh 

responden. 

3. Aspek Story/Cerita 

Table 3 Aspek Story/Cerita 

 

Dari hasil responden pada aspek tingkat kesulitan di 

atas disimpulkan bahwa responden yang memilih 

pilihan A (Baik Sekali) sebanyak 10% , dan responden 

yang memilih pilihan B (Baik) sebanyak 50%, dan 

responden yang memilih pilihan C (Cukup) sebanyak 

35%, dan responded yang memilih pilihan D (Kurang 

Sekali) sebanyak 5%, sehingga sebanyak 60% 

mengatakan game The Water dapat menyampaikan isi 

cerita kepada para user tentang pentingnya hemat air 

dan mem visualisasikan para responden bagaimana 

ketika bumi mengalami kekeringan. Sedangkan 40% 

lainnya mengatakan game the water cukup dan masih 

kurang dalam menyampaikan cerita dan pesan kepada 

responden. Namun dengan dengan ini game the water 

masih baik dari segi cerita dan penyampaian pesan 

yang secara tidak langsung pemain akan 

menyadarinya. 

4. Aspek Komunikasi Visual 

Table 4 Aspek Komunikasi Visual 

 

Dari hasil responden pada aspek visual di atas 

disimpulkan bahwa responden yang memilih pilihan A 

(Baik Sekali) sebanyak 45% , dan responden yang 

memilih pilihan B (Baik) sebanyak 45%, sehingga 

sebanyak 90% mengatakan game The Water sudah 

memiliki kualitas visual yang baik. 

5. Aspek Tingkat Kesulitan 

Table 5 Aspek Tingkat Kesulitan 

 

Dari hasil responden pada aspek visual di atas 

disimpulkan bahwa responden yang memilih pilihan A 

(Baik Sekali) sebanyak 3% , dan responden yang 

memilih pilihan B (Baik) sebanyak 63%, sehingga 

sebanyak 66% mengatakan game The Water memiliki 

tingkat kesulitan yang baik dimana sebuah game tidak 

harus terlalu mudah dan terlalu susah untuk di 

selesaikan. 

18. KESIMPULAN 

Dari hasil keseluruhan survei yang telah di kerjakan 

mendapatkan kesimpulan berupa game the water 

mendapatkan respon ayng cukup bagus dan telah lulus 

dari uji kelayakan sebuah game petualangan dimana 

dari hasil responden sebanyak 63% menyatakan game 

sangat bagus, baik dari segi cerita, visual , perangkat 

lunak, dan tingkat kesulitan. Dengan hasil ini akan 

menjadi acuan dan patokan dari kekurangan dan 

kelebihan agar pengembangan game the water ke 

depannya lebih baik lagi. 
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Abstrak – Short movie animasi 3D merupakan sebuah film pendek dalam bentuk animasi 

3Ddengan tema seperti kehidupan sehari – hari, komedi maupun tentang persahabatan. Short 

movie animasi 3D”A Day To Remember” dibuat dengan tujuan menyampaikan pesan tentang 

persahabatan kepada penonton. Pembuatan short movie ini dibuat dengan metodologi 

pengembangan multimedia yaitu metode Luther Sutopo.Metodologi ini terdiri dari 6 tahapan 

yaitu concept, design, materialcollecting, assembly, testing dan distribution.Konsep short 

movie animasi 3D ini berdurasi 5 menit 4 detik dengan gaya desain low poly. Namun dalam 

pembuatan short movie ini dilakukan oleh dua orang yang mana masing – masing mendapat 

bagian ± 2.5 menit per-individu. 

 

Kata kunci: Animasi 3D, persahabatan, metodologi, Luther Sutopo, low poly 

 

 

Abstract – 3D Animation Short movie is a short movie in 3D animation with theme like a 

daily life, comedy and about friendship. 3D Animation Short Movie “A Day To Remember” 

be made with the purpose about the meaning of friendship to audience. The making of this 

short movie made by 6 phases they are concept, design, material collecting, assembly, testing, 

and distribution. The concept of this 3D Short Movie Animation  has a duration for 5 minutes 

4 seconds with low poly animation design. But in the making of this  short movie is made by 

two people which everyone have ±2.5 minutes. 

 

Keywords: 3D Animation, friendship, methodology, Luther Sutopo, low poly 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Animasi 3D telah  menarik perhatian masyarakat 

mulai kalangan anak – anak hingga dewasa.  Dari 

berbagai media sering kali terlihat animasi 3D, baik 

dalam permainan maupun  perfilman. Film animasi 

3D pada umumnya dipakai dan diterapkan untuk dunia 

hiburan. Film animasi 3D yang  ditayangkan dapat 

berupa short movie animasi atau pun movie. 

Film animasi dapat diangkat dari kisah kehidupan 

sehari – hari.Salah satu kisah kehidupan sehari – hari 

yang dapat diangkat menjadi sebuah film adalah kisah 

persahabatan. 

Dalam [1] menurut [2] karakteristik yang paling 

umum dari persahabatan adalah keakraban (intimacy) 

dan kesamaan (similiarity).Intimacy dapat diartikan 

sebagai penyingkapan diri.Karena kedekatan ini, anak 

mau menghabiskan waktunya dengan sahabat dan 

mengekspresikan efek yang lebih positif terhadap 

sahabat dibandingkan dengan yang bukan sahabat [3]. 

 

Dalam persahabatan yang paling dibutuhkan adalah 

kedekatan emosional antara masing – masing individu 

sehingga ikatan persahabatan tersebut menjadi 

kokoh.Untuk memupuk kedekatan emosional itulah 

kita harus sering melakukan berbagai macam kegiatan 

positif bersama sahabat. Bersama sahabat kita dapat 

saling bertukar pikiran, perasaan bahkan memiliki 

mimpi yang sama.  

Beberapa film dan musik video animasi yang 

bertemakan tentang persahabatan menjadi sumber 

referensi diantaranya film animasi Upin & Ipin [4], 

5cm per Second [5], Do You Remember the Day ? [6]. 

 

Berdasarkan pengamatan mengenai ketiga film 

animasi tersebut dapat disimpulkan banwa setiap 

orang memiliki perjalanan persahabatan yang berbeda 

– beda ada yang berakhir happy ending ada juga yang 

berakhir dengan sad ending. Beberapa faktor 

penyebab persahabatan tersebut menjadi renggang 

adalah pendidikan, pekerjaan, jarak dan waktu. 

 

Dalam pembuatan film animasi terdapat beberapa 

penelitian yang menggunakan metode Luther Sutopo. 

Pengembangan animasi masih menggunakan metode 

secara umum yaitu pra, pasca dan post produksi dan 

memiliki cakupan yg masih sempit oleh karena itu 

penulis mengembangkan metode yang lain yaitu 

metode pengembangan multimedia Luther Sutopo dan 

telah dicoba dengan baik oleh [7]. Metode Luther 

Sutopo memiliki keunggulan yaitu pada bagian 

distribusi. 

 

Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini 

untukmembuat sebuah short movie animasi 3D yang 

berjudul ”A Day to Remember” yang menceritakan 

tentang persahabatan antara dua anak laki – laki yang 

memiliki kerinduan untuk bertemu kembali. Melalui 

short movie ini diharapkan pesan yang tersirat dapat 

tersampaikan kepada penonton.Pembuatan short 

movie animasi 3D ini diperkirakan berdurasi 5 menit. 

 

20. LANDASAN TEORI 

2.1 Animasi 3D 

Dalam makalah [8] menurut [9] kata ”animasi” itu 

sendiri sebenarnya penyesuaian dari kata animation 

(dalam bahasa Inggris), berasal dari kata dasar to 

animate, dalam kamus umum Inggris – Indonesia 

berarti ”menghidupkan”. 

Secara umum animasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu sequence gambar yang ditampilkan pada 

tenggang waktu (timeline) tertentu sehingga tercipta 

sebuah ilusi gambar bergerak. Pengertian animasi 

pada dasarnya adalah menggerakkan objek agar 

tampak lebih dinamis. 

Animasi dibedakan menjadi dua yaitu animasi 2D dan 

animasi 3D dimana memiliki pengertian yang berbeda 

namun memiliki prinsip animasi yang sama. Sudut 

pandang pada animasi 2D menggunakan koordinat x 

dan y sedangkan pada animasi 3D menggunakan 

koordinat x, y dan z yang memungkinkan kita dapat 

melihat sudut pandang objek secara nyata.Properti 3D 

model didefinisikan dengan angka – angka.Dengan 

merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, 

karakteristik permukaan bahkan bentuk [10].3D 

adalah dimensi yang memiliki ruang artinya objek 

tersebut memiliki ruang dan volume. 

1. Prinsip Animasi 

Dalam [11, 12] yang dirangkum dari buku “Art of 

Animation”, Disney mengeluarkan 12 prinsip animasi 

sebagai berikut : 
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1. 2.2.1 Pose to Pose 

Pose to pose atau penentuan posisi gambar key 

animation dan inbetween adalah cara animator 

menentukan posisi gerak karakter dari posisi 

awal gerak, posisi gerak selanjutnya hingga pada 

posisi akhir gerak. Key animation hanya 

menentukan posisi arah gerak sedangkan detail 

gambar gerak dibuat diantara dua titik gerak 

tersebutdisebut inbetween. 

2. 2.2.2 Timing 

Suatu gambar dimungkinkan hidup dan bergerak 

karena serangkaian gambar dimana terdapat 

suatu perubahan beruntun dan apabila diputar 

pada mesin proyektor dalam satuan waktu 

tertentu akan memperlihatkan suatu gerak dari 

gambar tersebut. Satuan waktu tersebut disebut 

dengan timing.Pada umumnya, dalam membuat 

film animasi para animator membuat dalam satu 

detik ada 12 gambar. 

3. 2.2.3 Stretch & Squash 

Stretch & Squash merupakan prinsip animasi 

yang memberikan sentuhan kelenturan pada 

suatu benda tertentu sesuai dengan karakter 

materialnya, sehingga memberikan kesan obyek 

tersebut memiliki bobot dan muatan tertentu bila 

melakukan gerak animasi. 

4. 2.2.4 Anticipation 

Anticipation adalah suatu gerak ancang – ancang 

ketika hendak melakukan gerakan utama. 

Misalnya pada saaat kita meloncat kita akan 

menekuk kedua kaki kita, membungkukkan 

badan dan menarik kedua tangan kebawah, 

barulah kita meloncat. Kesan yang ingin 

disampaikan dalam prinsip animasi ini adalah 

untuk mengumpulkan tenaga secukupnya sebagai 

tenaga pendorong untuk mendapat hasil gerak 

maksimal pada saat memulai gerakan.Gerakan 

pendahuluan inilah yang disebut antisipasi. 

 

5. 2.2.5 Secondary Action 

Secondary action atau aksi kedua merupakan 

gerakan yang muncul dikarenakan adanya akibat 

suatugaya dari gerakan atau aksi pertama sebuah 

obyek benda animasi, setelah gerak atau aksi 

pertama itu berhenti tiba – tiba. 

6. 2.2.6 Follow Through & Overlapping 

Action 

Follow Through adalah tentang bagian tubuh 

tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang 

telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang 

tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. 

Overlapping Action adalah gerakan alami yang 

terjadi secara susul – menyusul.Pergerakan 

tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk 

didalamnya. 

7. 2.2.7 Ease In & Ease Out 

Setiap gerakan memiliki percepatan dan 

perlambatan yang berbeda-  beda. Hal ini disebut 

dengan prinsip animasi ease in&ease out. 

8. 2.2.8 Arch 

Prinsip animasi arch membuat gerak karakter 

animasi tampak menjadi luwes, dinamis, hidup 

dan indah. 

9. 2.2.9 Exaggeration 

Exaggeration merupakan teknik yang 

mendramatisasi adegan agar tampak lebih 

ekspresif dan komunikatif meskipun gerakannya 

dibuat agak berlebihan bahkan sangat 

ekstrim.Seperti mencoba mengekspresikan wajah 

yang sangat terkejut dengan mulut yang terbuka 

lebar dan mata yang terbelalak bila perlu bola 

mata sampai keluar.Hal ini menjadikan film 

animasi tampak lebih hidup, dinamis, dan lebih 

berkarakter. 

10. 2.2.10 Stagging 

Selain animasi yang bagus, cara menempatkan 

karakter dihadapan kamera juga mutlak 

diperlukan. Dengan menempatkan kamera atau 

karakter secara tepat, konsep yang kita inginkan 

dapat terbaca dengan mudah oleh penonton.Pada 

film animasi, prinsip animasi staging tidak jauh 

berbeda hanya terletak pada penentuan tata letak 

obyek gambar pada bidang (frame) gambar 

dengan format standar film atau televisi.Hal yang 

paling penting dalam hal ini adalah pehaman 

tentang prinsip sinematography dan prinsip 

siluet. 

11. 2.2.11 Appeal 

Prinsip appeal merupakan cara yang  baik untuk 

menyampaikan sesuatu pesan dalam bentuk 

kesan yang menarik, cantik dan komunikatif dari 
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sebuah karakter yang ingin disampaikan. Daya 

Tarik memungkinkan penonton untuk menaruh 

perhatian khusus pada karakter yang kita 

tampilkan. 

12. 2.2.12 Personality 

Karakter tokoh film animasi akan lebih kuat, 

bermakna, hidup dan berkarakter apabila 

dipahami terlebih dahulu segala sesuatunya 

tentang karakter tersebut sehingga dapat 

dideskripsikan dengan baik bentuk karakter apa 

yang akan dikembangkan.  

Penelusuran pehaman karakter semacam ini 

disebut dengan personality sebagai suatu bentuk 

prinsip animasi yang perlu dipahami. 

Pendalaman personality pada proses pembuatan 

film animasi tak cukup pada karakter tokoh saja 

tapi juga pada setting cerita, property dan jalinan 

cerita yang akan diangkat. Sehingga akan jelas 

arah karakter mana yang mau dibawa. Tentunya 

akan sangat berkaitan dengan karakter cerita 

apakah akan menjadi film komedi, action, 

petualangan ataupun drama. 

 

2.3 Metode Luther Sutopo 

Menurut [13] yang berpendapat bahwa metodologi 

pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan 

seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.1Metodologi Luther Sutopo 

13. 2.3.1 Concept 

Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk 

menentukan tujuan multimedia yangdibuat 

seperti sebagai media hiburan, pembelajaran dan 

lainnya. 

14. 2.3.2 Design 

Design (perancangan) adalah tahap membuat 

spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, 

tampilan dan kebutuhan material / bahan untuk 

program. Tahapan design (perancangan)  

merupakan tahap sketsa awal dalam 

pembuatanshort movie animasi 3D “A Day to 

Remember”. 

15. 2.3.3 Material Collecting 

Material Collecting adalah tahap dimana 

pengumpulan bahan yang sesuai dengan 

kebutuhan dilakukan. 

16. 2.3.4 Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap 

dimana semua objek atau bahan multimedia 

dibuat. 

17. 2.3.5 Testing 

Testing (pengujian) adalah tahap untuk 

menampilkan hasil film animasi yang telah 

dibuat kemudian diseuaikan dengan konsep awal 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pembuat atau tidak. 

18. 2.3.6 Distribusi 

Distribusi merupakan tahapan akhir setelah 

pengujian karena hasil yang sudah selesai akan 

disimpan. 

21. PERANCANGAN 

Pada bagian perancangan mengikuti tahapan 

Luther Sutopo yaitu concept, desain, material 

collectingdan  assembly. 

 

3.1 Concept 

3.1.1  Sinopsis Cerita Lengkap 

Sinopsis cerita dari short movie animasi 3D A 

Day To Remember ini tentang jalinan 

perasahabatan Sony dan Arya yang dimulai dari 

perkenalan mereka di taman. Setiap hari mereka 

menghabiskan waktu bermain layangan di taman. 

Sampai suatu hari ketika Arya mendatangi rumah 

Sony ingin mengajak Sony untuk bermain 

bersama lagi, Sony menolaknya.Arya melihat 

keberangkatan Sony dari jauh.Setelah sekian 

lama, Arya kembali mengunjungi taman itu 

begitu pula dengan Sony. Namun keduanya tidak 

pernah bertemu bersama di taman itu. 

3.2 Design 
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3.2.1 Desain Karakter, Latar dan Properti 

 a.  Karakter   

Tabel 3.1 Desain Karakter Dalam Short Movie Animasi 3d 

A Day To Remember 

 

1 

Sony 

Kepribadian: baik, periang, optimis, 

mudah bergaul 

Penampilan: bentuk muka bulat, 

memakai jaket coklat orange, celana 

pendek putih dan bersepatu coklat. 

Kelebihan    : pintar, disukai orang 

Cita - cita     : Menjadi arsitek 

 

2 Arya 

Kepribadian: baik, pemurung, susah 

bergaul 

Penampilan: memakai baju kaos biru 

muda, celana pendek putih dan 

bersepatu hitam 

Kelebihan    : pintar 

Cita - cita     : Menjadi arsitek 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Latar Tempat 

 

Gambar 3.2 Sketsa Taman 

 

Gambar 3.2 Sketsa Rumah 

c.  Properti 

 
Gambar 3.3 Sketsa Permen Tangkai yang Patah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Material Collecting 
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3.3.1  Texturing 

Setelah melakukan modelling dan rigging 

karakter selanjutnya melakukan texturing pada 

karakter dan latar tempat.  

 

 
   

Gambar 3.4Texture yang digunakan 

 

3.3.2  Dubbing 

Dalam proses editing audio yang digunakan 

untuk mendukung hasil film animasi agar tampak 

lebih menarik seperti dubbingyaitu menggunakan 

Adobe Audition CS6.  

 

 
 

Gambar 3.5 Proses Editing Audio 

 

3.4 Assembly 

 3.4.1  Modelling 

 
 

Gambar 3.6 ModellingKarakter  

 

 
 

Gambar 3.7Modelling Taman 

 

 

 
 

Gambar 3.8Modelling Rumah 

 

 

 
 

Gambar 3.9Modelling Properti Permen Tangkai yang Patah 

 

MODELLING 

 

Arya Sony 
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Gambar 3.10Modelling Properti Layang - layang 

3.4.2  Rigging 

Pembuatan rigging pada karakter ini dilakukan 

secara manual. 

 
 

Gambar 3.11Rigging Karakter 

 

3.4.3  Pewarnaan 

 
 

Gambar 3.12 Pewarnaan pada Karakter 

 

 
Gambar 3.13 Pewarnaan Taman 

 

 
Gambar 3.14 Pewarnaan Rumah 

 

 
Gambar 3.15 Pewarnaan Properti Permen Tangkai yang Patah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Pewarnaan Properti Layang – Layang 

 

Gambar 3.16  Pewarnaan Properti Permen Tangkai yang Patah 

3.4.4  Animating 

PEWARNAAN 

 

Arya Sony 

Arya Sony 
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Jumlah scene animating pada film ini berjumlah 

67. Berikut salah satu contoh animating berjalan 

pada short movie animasi 3D “A Day To 

Remember”. 

 
Gambar 3.17 Pergerakan Karakter pada scene 20.10 

 

22. PENGUJIAN 

Pada bagian pengujian mengikuti tahapan Luther 

Sutopo yaitu testing dan distribusi. 

19. 4.1 Testing 

20. 4.1.1 Rendering 

Untuk rendering short movie 3D “A Day to 

Remember” penulis menggunakan format .png. 

Proses rendering pada short movie ini 

membutuhkan waktu sekitar 20 – 30 menit tiap – 

tiap scene. 

 

Gambar 4.1  ProsesRendering 

 

4.1.2 Editing  

Dalam pengerjaan short movie animasi 3D A 

Day To Remember file project maya berbentuk 

.ma. 
 

 
Gambar 4.2 Proses Editing 

Pengujian (testing) dilakukan dengan dua pihak, 

yaitu pihak pembuat dan pihak penonton. 

Pengujian oleh pihak pembuat dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana prinsip animasi 

telah diterapkan dalam film animasi 3D “A Day 

to Remember”, sedangkan pengujian oleh pihak 

penonton yaitu melaluisurvey yang dilakukan 

dengan mengisi kuisioner. 

 4.1.3 Prinsip Animasi 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana prinsip animasi telah diterapkan 

dalam film animasi 3D “A Day to Remember”. 

 

Gambar 4.3Rata – rata Persentasi Penerapan Prinsip Animasi 

pada Shot Film  

Keterangan : 

Prinsip 1 : Pose to Pose 

Prinsip 2 : Timing 

Prinsip 3 : Stretch & Squash 

Prinsip 4 : Anticipation 

Prinsip 5 : Secondary Act 

Prinsip 6 : Followthrough & Overlapping 

Prinsip 7 : Ease In & Ease Out 

Prinsip 8 : Arch 

Prinsip 9 : Exaggeration 

RENDERING 
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Prinsip 10 : Stagging 

Prinsip 11 : Appeal 

Prinsip 12 : Personality 

Nilai setiap prinsip animasi dalam Gambar4.3 

adalah rata – rata persentase frame pada seluruh 

shot yang mengandung prinsip animasi tersebut. 

Sebagai contoh, prinsip pertama mempunyai 

persentase 60 % pada shot 1. Misalkan shot 1 

terdiri dari 100 frame. Maka terdapat 60 frame 

yang mengandung penerapan prinsip animasi 1. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

maka dapat dikertahui bahwa semua prinsip 

animasi telah diterapkan.Persentase kemunculan 

tertinggi ada pada prinsip animasi stagging yaitu 

94,96 % dan urutan kedua ada pada prinsip 

animasi personality yaitu 74,71 %. Gambar 4.3 

juga menunjukkan adanya persentase 

kemunculan prinsip animasi pose to pose dan 

timingyang bernilai sama yaitu 72,47%. Artinya, 

prinsip pose to pose dan timing memberikan 

peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan film animasi dan keduanya 

memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. 

Sedangkan persentase kemunculan yang rendah 

terdapat pada prinsip animasi exaggeration yaitu 

7,17% dan prinsip animasi arch yaitu 8,44 %. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa film ini tidak 

terlalu banyak mengangkat adegan yang dilebih 

– lebihkan. 

 4.1.4 Survey 

 Survey merupakan salah satu pengujian untuk 

mengetahui tanggapan audiens terhadap short 

movie animasi 3D A Day To Remember ini. 

Survey dilakukan terhadap audience yang 

berjumlah 32 orang yang terdiri dari mahasiswa 

dan pelajar di Batam dengan menggunakan 

kuisioner.Pengisian kuisioner dilakukan setelah 

pemutaran film. 

 

Gambar 4.4Grafik Tingkat Kepuasan Penonton dalam 

film 

 Berdasarkan keseluruhan perolehan data tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menarik 

pada short movie ini masih sangat rendah yaitu 

47 % .Hal menarik yang dimaksudkan adalah 

tingkat ketertarikan penonton terhadap sebagian 

atau keseluruhan adegan film.Hasil 47% 

mengindikasikan bahwa penonton tidak terlalu 

mengingat adegan dalam film. 

Hal tersebut disebabkan kurangnya penerapan 

prinsip exaggeration.Hal ini terlihat pada hasil 

Gambar 4.3.Prinsip animasi exaggerationdalam 

short movie ini juga sangat rendah yaitu 

7.17%.Sehingga short movie ini membutuhkan 

adanya pengembangan yaitu dengan 

menambahkan lebih banyak lagi exageration 

pada short movie ini. 

4.3 Distribusi 

Distribusi dilakukan setelah tahap pengujian. Karena 

hasil pembuatan short movie yang sudah selesai akan 

disimpan. Tetapi sebelum melakukan penyimpanan 

terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap data – 

data yang akan disimpan. Pada tahapan ini media 

penyimpanan dilakukan dengan menggunakan CD-

R.Untuk format video adalah .mp4.Resolusi video 

1280 x720. 

23. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasakan hasil pengujian pada short movie animasi 

3D A Day To Remember ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pesan tentang persahabatan dalam short 

movie animasi 3D A Day To Remember 

sudah tersampaikan dengan baik kepada 

penonton. 

2. Secara umum film ini sudah bagus hanya saja 

pesan dalam film masih kurang dengan durasi 

waktunya serta kemunculan exaggeration-nya 

masih sangatrendah . 
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5.2 Saran 

Adapun saran bagi pengembang short movie animasi 

3D “A Day To Remember” selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat dikembangkan dengan mempersingkat 

durasi opening 

2. Untuk pengembangan  selanjutnya, agar 

dapat menambahkan exaggeration pada short 

movie ini. 

3. Dapat menambah durasi waktu dengan 

mengembangkan ide cerita dalamshort movie 

animasi 3D " A Day to Remember". 

IV. Menambahkan seri yang berhubungan 

dengan cita – cita. 
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Abstrak –  Banyak cara dilakukan orang untuk memiliki tubuh yang lebih ideal dan 

proporsional. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan yang terdapat pada pusat kebugaran. 

Pada pusat kebugaran ini latihan yang harus dilakukan cukup banyak dan harus benar baik 

secara urutan maupun gerakan. Oleh karena itu banyak pusat kebugaran yang menawarkan 

jasa pelatih pribadi untuk membantu anggotanya menguasai teknik latihan yang benar. Selain 

itu pelatih pribadi juga membantu menyusun jenis makanan yang dibutuhkan dalam 

mengoptimalkan proses pembentukan tubuh menjadi lebih bagus. Akan tetapi biaya untuk 

menyewa pelatih pribadi ini relatif cukup mahal. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah 

aplikasi multimedia yang dapat memberikan alternatif solusi untuk berlatih kebugaran dengan 

biaya yang lebih murah dan dapat digunakan secara mandiri. Aplikasi berisi program latihan 

yang cocok bagi pengguna, urutan serta latihan yang benar yang disajikan dalam bentuk 

video, penggunaan alat yang benar, serta jadwal latihan. Hasil uji coba dan evaluasi dari 

aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi telah dapat membantu pengguna dalam berlatih 

kebugaran secara mandiri dalam membentuk tubuh yang sehat dan ideal. 

 

KataKunci : aplikasi multimedia, pusat kebugaran. 

 

 

Abstract–  There are many ways that people do to get an ideal and proportional human body.  

One of them is by joining a fitness center to do some exercise. There are a lot of exercise 

types in the fitness center and they have to do the sequence and the movement correctly. That 

is the reason why a lot of fitness centers offer a personal trainer for members in order to 

master the right exercise techniques.  Furthermore, the personal trainer also helps arranging 

the required diet in order to optimize the process of building a better body.  However, the cost 

of hiring a personal trainer is quite expensive.  A better and cheaper solution is by using a 

multimedia application that can act as a personal trainer and can be used anywhere and 

anytime.  The application consists of an exercise program for users, with the correct sequence 

demonstrated in a video, the right way of using fitness equipment, and an exercise schedule.  

The evaluation and testing results showed successful users in doing the exercise and getting 

the ideal body. 

 

Keywords: multimedia application, fitness. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Saat ini pilihan masyarakat untuk melakukan olah raga 

semakin beragam. Hal ini ditunjang dengan 

banyaknya pusat pelatihan kebugaran di tempat yang 

relatif mudah dijangkau seperti di mall. Kegiatan oleh 

raga yang bisa dilakukan pada tempat kebugaran 

cukup banyak seperti senam, yoga, angkat berat, lari, 

bersepeda serta masih banyak lainnya. Terdapat 

bermacam tujuan dari kegiatan olah raga di pusat 

kebugaran diantaranya untuk kesehatan, hobi, maupun 

untuk membentuk tubuh agar lebih ideal. 

 

Untuk membentuk tubuh yang lebih ideal, latihan 

harus dilakukan dengan langkah yang benar dengan 

menggunakan alat yang sesuai. Oleh karena itu 

biasanya pusat kebugaran menyediakan jasa pelatih 

pribadi untuk memberikan petunjuk mengenai 

program latihan yang cocok. Adapun keuntungan 

menggunakan jasa pelatih pribadi adalah membantu 

anggota dalam memahami cara penggunaan alat 

dengan benar sehingga tidak menimbulkan cidera. 

Selain itu pelatih pribadi juga dapat memberikan 

informasi yang akurat mengenai asupan nutrisi yang 

benar untuk menunjang program latihan yang 

dilakukan. 

 

Sebenarnya peranan dari pelatih pribadi ini sangat 

penting apalagi untuk pemula. Akan tetapi dalam 

kenyataannya sangat sedikit anggota pusat kebugaran 

yang menggunakan jasa pelatih pribadi ini. Terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota antara 

lain biaya menyewa pelatih pribadi relatif mahal. 

Selain itu beberapa anggota merasa kurang nyaman 

dengan pelatih pribadi yang ada.  

 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas maka pada 

makalah ini akan dibuat sebuah aplikasi multimedia  

sebagi media alternatif yang dapat membantu anggota 

pusat kebugaran untuk membentuk tubuh yang ideal 

secara mandiri tanpa bantuan pelatih pribadi. Aplikasi 

multimedia ini berisi informasi cara pemanasan serta 

penggunaan alat yang benar dalam bentuk teks dan 

video. Selain itu aplikasi juga menyajikan informasi 

secara mendetail tentang asupan nutrisi yang 

diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

adanya aplikasi ini maka diharapkan anggota pusat 

kebugaran dapat berlatih dengan benar sehingga tidak 

menimbulkan cidera untuk membentuk tubuh ideal 

yang diinginkan secara mandiri.  

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Sebelum membahas lebih detail tentang aplikasi yang 

dikembangkan maka perlu diketahui pemahaman dari 

multimedia. Adapun definisi dari multimedia adalah 

gabungan dari dua atau lebih media penyampaian 

informasi yang disampaikan dalam bentuk teks, 

gambar, animasi, grafik, video atau audio [3].  

Gambar 1 menunjukkan semua komponen dari 

multimedia yaitu teks, video, grafik, animasi, gambar, 

dan audio. Terdapat dua jenis multimedia yaitu 

multimedia linear dan multimedia interaktif. 

Interaktifitas menunjukkan bahwa user dapat 

mengontrol semua konten dan aliran informasi yang 

ada [6]. Aplikasi multimedia yang dikembangkan pada 

makalah ini adalah multimedia yang interaktif dimana 

user dapat mengontrol semua komponen yang ada.  

 

 

 

Gambar 1: Komponen Multimedia 

Saat ini aplikasi multimedia telah banyak diterapkan 

di berbagai bidang seperti bisnis (untuk pelatihan, 

presentasi, dan kiosks), edukasi (computer aided 

education), hiburan (games) dan masih banyak lainnya 

[3]. Aplikasi multimedia yang dikembangkan pada 

makalah ini adalah penerapan multimedia di bidang 

edukasi. 

 

Metodologi yang digunakan diawali dengan 

pengumpulan data, analisis dan perancangan aplikasi, 

implementasi dan yang terakhir adalah uji coba. 

Secara umum terdapat beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam membuat sebuah aplikasi multimedia 

[2]. Bagan pengembangan aplikasi multimedia dapat 

terlihat pada Gambar 2. Pada bagan terlihat bahwa 

tahapan awal yang harus dilakukan adalah briefing 

awal serta penentuan tim desain aplikasi. Setelah itu 

dilanjutkan dengan perencanaan dan pembuatan 

semua aset dimana aktivitas ini parallel dengan 

aktivitas perancangan dan implementasi program.  
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Gambar 2: Fase Pembuatan Aplikasi Multimedia 

 

Setelah semua kegiatan paralel selesai dilakukan 

selanjutnya semua aset yang telah dibuat 

diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk kemudian 

dievaluasi oleh tim pengembang aplikasi. Apabila 

aplikasi telah berjalan dengan benar dan tidak ada 

kesalahan maka langkah terakhir adalah melakukan uji 

coba ke user. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan 

kebutuhan user.  

 

Salah satu komponen multimedia yang penting pada 

aplikasi ini adalah video. Hal ini dikarenakan jumlah 

video yang cukup banyak pada aplikasi yang dibuat. 

Dalam pembuatan video terdapat hal penting yang 

harus dilakukan antara lain: sudut pandang (angle), 

bidang pandang (framing), hukum sepertiga (the rule 

of third), serta pergerakan kamera (camera movement) 

[4]. 

 

Untuk komponen foto, secara teori fotografi terdapat 

beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pengambilan foto. Hal penting tersebut antara lain: 

aperture (diafragma), kecepatan penutup lensa 

(shutter speed), ISO, kecepatan (speed of film), serta  

komposisi [5].  

 

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN  
 
Langkah pertama yang dilakukan pada pengembangan 

aplikasi multimedia ini adalah melakukan analisis 

kebutuhan aplikasi. Analisis dilakukan dengan 

melakukan wawancara terhadap beberapa pelatih 

pribadi serta beberapa anggota pusat kebugaran. 

Adapun tujuan dari wawancara yang dilakukan ke 

pelatih pribadi adalah untuk mengetahui langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk membentuk 

tubuh yang ideal. Selain itu wawancara juga 

digunakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi 

oleh pelatih pribadi dalam memberikan pelatihan. 

Sedangkan wawancara yang dilakukan ke beberapa 

anggota ditujukan untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi oleh anggota pada saat berlatih. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

didapatkan kesimpulan bahwa masalah utama yang 

dihadapi oleh para anggota pusat kebugaran adalah 

tidak mengetahui kegunaan dari tiap alat yang ada 

karena alat sangat beragam, serta cara penggunaan alat 

yang benar untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Selain itu anggota juga tidak menyadari pentingnya 

pemanasan sebelum latihan dimulai sehingga sering 

mengalami cidera. Anggota juga tidak memahami 

asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk 

mendukung pembentukan tubuh yang ideal 

diinginkan. 

 

Sedangkan masalah utama dari pelatih pribadi adalah 

apabila anggota itu masih baru seringkali pelatih harus 

memperagakan penggunaan alat secara berulang-

ulang. Hal ini dikarenakan anggota tidak paham atau 

kurang jelas terhadap apa yang telah diperagakan. Hal 

ini menimbulkan keletihan tersediri bagi pelatih 

pribadi. 

  

Selain melakukan wawancara, pada fase analisis ini 

juga dilakukan pengamatan terhadap pelatih pribadi 

pada saat menggunakan alat. Hal ini diperlukan dalam 

perancangan pembuatan video yang akan diletakkan 

pada aplikasi dimana sudut pengambilan gambar 

(angle) merupakan teknik penting dalam pembuatan 

video [1].  

 

Berdasarkan hasil analisis selanjutnya dilakukan 

perancangan aplikasi. Perancangan dimulai dengan 

melakukan perancangan struktur materi yang akan 

ditampilkan pada aplikasi. Menu utama dibagi 

menjadi empat bagian utama yaitu: Training, 

Schedule, Equipment, dan Exit. 

 

Pada menu „Training‟ akan ditampilkan postur tubuh 

seseorang. Aplikasi dibuat sangat interaktif karena 

anggota pusat kebugaran dapat memilih salah satu 

bagian otot yang ingin dilatih pada gambar tersebut. 

Adapun bagian otot tubuh yang bisa dipilih adalah 

bagian dada, kaki, bahu, belakang, perut dan lengan. 

Apabila salah satu bagian telah dipilih maka akan 

muncul sub menu latihan yang harus dilakukan yang 

dilengkapi dengan video latihan yang disertai 

penjelasan lengkap dari bagian otot yang dipilih 

tersebut. 

 

Pada bagian menu „Schedule‟, terdapat beberapa jenis 

latihan yang bisa dilatih yang telah diatur dalam 

bentuk jadwal per minggu selama 4 bulan atau 16 

minggu.  

 

Sedangkan apabila menu „Equipment‟ dipilih maka 

akan ditampilkan informasi secara lengkap tentang 
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alat yang bisa digunakan selama proses latihan. 

Adapun alat yang ditampilkan adalah Dumbbell dan 

Flat Bench. Pada Gambar 3 berikut menujukkan 

rancangan Interface Flow Diagram dari aplikasi yang 

dibuat. 

 

 
Gambar 3: Rancangan Interface Flow Diagram 

 

4. IMPLEMENTASI APLIKASI 
 
Setelah tahap perancangan selesai dilakukan maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi 

rancangan menjadi sebuah aplikasi yang bisa 

dijalankan oleh user. Adapun software yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi multimedia ini 

antara lain: Adobe Flash yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi dan animasi, Adobe Photoshop 

dan Adobe Lightroom yang digunakan untuk 

pengeditan gambar atau foto, dan yang terakhir Adobe 

After effects yang digunakan untuk mengedit video. 

 

Selanjutnya pada Gambar 4 menunjukkan hasil 

implementasi yang ditampilkan apabila user memilih 

bagian tubuh yaitu Abdominal. Setelah bagian tubuh 

yang diinginkan dipilih maka akan muncul sub menu 

latihan yang harus dilakukan secara urut. Hasil 

implementasi dapat terlihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4: Hasil Implementasi Sub Menu Abdominal 

Hasil implementasi pada sub menu dapat terlihat pada 

Gambar 5. Apabila salah satu sub menu dipilih maka 

aplikasi multimedia akan menampilkan cara berlatih 

yang benar yang dilengkapi dengan panduan dalam 

bentuk video. Semua video yang ada pada aplikasi 

multimedia dibuat dengan memperhatikan teori 

pembuatan video yang benar sesuai dengan dasar teori 

yang benar sehingga semua langkah terlihat dengan 

jelas. 

 

 

Gambar 5: Hasil Implementasi Video 

Hasil implementasi pada menu Schedule berupa 

panduan yang dikelompokkan per minggu selama 16 

minggu. User dapat mengikuti arahan yang diberikan 

secara urut mulai dari minggu pertama. Informasi yang 

diberikan tiap minggu sangat lengkap serta terdapat 

video juga untuk memperjelas arahan yang diberikan. 

Gambar 6 menunjukkan hasil implementasi dari menu 

Schedule sedangkan Gambar 7 menunjukkan hasil 

implementasi detail informasi pada saat user memilih 

minggu pertama. 
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Gambar 6: Hasil Implementasi Menu Schedule 

 
 

Gambar 7: Hasil Implementasi Minggu Pertama 

 

5. HASIL UJI COBA 
 
Uji coba aplikasi dilakukan dalam dua tahapan. Tahap 
pertama adalah uji coba verifikasi yang dilakukan oleh 
tim pengembang aplikasi. Adapun tujuan dari uji coba 
yang pertama adalah menemukan kesalahan sebelum 
aplikasi dijalankan oleh user. Uji coba verifikasi 
dilakukan dengan cara mencoba semua menu, sub 
menu dan link yang ada kemudian dilihat apakah 
aplikasi sudah berjalan dengan benar. Selain itu uji 
coba juga dilakukan untuk memastikan semua video 
yang ada telah berada pada tempat yang benar sesuai 
rancangan yang dibuat serta berjalan dengan baik. 
Hasil uji coba verifikasi menunjukkan bahwa aplikasi 
multimedia telah bebas dari kesalahan dan siap untuk 
diujicoba ke user. 
 
Setelah uji coba verifikasi telah selesai dijalankan 
maka selanjutnya dilakukan uji coba validasi. Tujuan 
utama dari uji coba ini adalah untuk meyakinkan 
bahwa aplikasi telah sesuai dengan keinginan user. 
User yang dimaksud adalah anggota pusat kebugaran 
yang ingin untuk membentuk tubuh yang ideal. 
Aplikasi ini diharapkan dapat menggantikan peran 
pelatih pribadi.  
 

Proses validasi dilakukan dengan mengujicobakan 
aplikasi kepada 30 responden yang belum maupun 
sudah pernah melakukan latihan pembentukan tubuh 
sebelumnya. Pelaksanaan uji coba aplikasi ini 
dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama user 
menjalankan semua menu, sub menu dan link yang 
tersedia. Setelah mencoba kemudian responden 
diminta untuk mengisi kuesioner yang telah 
disediakan. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai 
kemudahan aplikasi digunakan, aset yang mudah 
dimengerti, materi yang mudah dipahami, serta yang 
paling utama adalah apakah aplikasi dapat membantu 
dalam membentuk tubuh yang ideal. Hasil kuesioner 
dapat terlihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1: Hasil Kuesioner 

No Pertanyaan S RR TS 

1 

Aplikasi mudah digunakan 

dan membantu untuk 

membentuk tubuh yang ideal. 
30 - - 

2 

Semua video, gambar, dan 

teks yang ada sangat 

membantu dalam memahami 

gerakan yang dilakukan. 

29 1 - 

3 

Jadwal latihan yang ada 

berguna untuk mengetahui 

porsi latihan yang harus 

dilakukan selama 4 bulan. 

28 2 - 

4 
Anggota tertarik untuk 

menggunakan aplikasi ini. 
28 2 - 

 
 
Adapun hasil yang diperoleh dari kuesioner 
menunjukkan bahwa aplikasi multimedia ini memiliki 
materi yang mudah diikuti serta dapat membantu user 
untuk belajar membentuk tubuh yang ideal. 
 

Untuk lebih meyakinkan bahwa aplikasi memang 

mudah dijalankan dan dimengerti maka selain 

diberikan kuesioner responden juga diminta untuk 

mempraktekkan beberapa gerakan yang ada pada 

video. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa video 

yang ada sudah bagus sehingga semua responden 

dapat mengikuti semua gerakan dengan benar.  

 

Validasi diakhir dengan melakukan wawancara 

terhadap sejumlah responden untuk mengetahui 

apakah jadwal yang telah disusun pada menu Schedule 

bermanfaat atau tidak. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa jadwal yang ada dirasa sangat membantu user 

dalam membentuk tubuh ideal yang diinginkan. 

Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan 

masukan saran untuk penyempurnaan aplikasi 

multimedia berikutnya. 

  

 

6. KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 Aplikasi telah dapat membantu anggota pusat  

kebugaran dalam berlatih untuk membentuk tubuh 

yang ideal. 

 Semua aset yang ada terutama video yang ada telah 

membuat anggota pusat kebugaran dapat 

melakukan latihan secara mandiri tanpa bantuan 

pelatih pribadi. 

 Aplikasi dapat memberikan pemahaman yang 

bagus mengenai teknik pemanasan yang baik, cara 

menggunakan alat sehingga dapat terhindar dari 

cidera. 

 Aplikasi bermanfaat untuk mengetahui porsi serta 

jadwal latihan yang benar sehingga tubuh ideal 

yang diinginkan bisa tercapai.  
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Abstrak - Racing Game 3D R-CAR Barelang merupakan game yang bertema racing atau 

balapan yang bertujuan untuk memperkenalkan wisata-wisata yang berada di daerah 

kawasan Barelang. Racing Game 3D R-CAR Barelang dikembangkan dengan Game Engine 

Unity 3D. Racing Game 3D R-CAR Barelang dapat mengukur tingkat kemahiran dari 

pemain. Pengukuran tersebut menggunakan metode artificial intelligence yaitu fuzzy logic. 

Dengan penambahan implementasi fuzzy logic pada permainan Racing Game 3D R-CAR 

Barelang dapat menentukan apakah pemain tersebut mahir, cukup mahir atau kurang mahir. 

Pada sistem fuzzy logic terdapat dua variabel  yang  menjadi  input dalam penilaian nilai 

akhir permainan yaitu variabel total waktu dan variabel waktu ketangkasan. Dari kedua 

variabel tersebut menghasilkan 9 aturan yang diimplementasikan ke dalam tampilan akhir 

permainan. Defuzzifikasi sistem fuzzy menggunakan Metode Sugeno weighted 

average.Berdasarkan hasil pengujian terhadap 30 orang responden menunjukkan bahwa 

tingkat keakuratan sistem fuzzy logic dalam prediksi tingkat kemahiran pemain mencapai 

87%. 

 

Katakunci: Racing  Game 3D R-CAR Barelang, Fuzzy Logic, Metode Sugeno Weighted 

Average, Barelang. 

 

 

Abstract -Racing Game 3D R-CAR Barelang is a racing themed video game that purposed to 

introduce Barelang Bridge and it’s vacation spot. Racing Game 3D R-CAR Barelang was 

created using Unity 3D Game Engine.Racing Game 3D R-CAR Barelang could measure the 

player’s level of proficiency. Those measurements are using Artificial Intelligence method 

fuzzy logic. By the implementation of fuzzy logic the game could determines if the player is 

adept, average, or bad.There’s two variable that becomes an input for proficiency assessment 

inside fuzzy logic system, which is total time variable and dexterity time variable. Both of this 

variable produce 9 rules that implemented in the result of the game. Defuzzification fuzzy 

systems using Sugeno Method the weighted average.Based on the test results of 30 

respondents indicated that the level of accuracy of the system of fuzzy logic in the prediction 

of the level of proficiency of players reached 87%.  

 

Keywords: Racing  Game 3D R-CAR Barelang, Fuzzy Logic, Sugeno Method the weighted 

average, Barelang 
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1. PENDAHULUAN 

 

Racing Game adalah jenis game dengan tema 

kompetisi kecepatan yang diwujudkan dalam berbagai 

kendaraan, seperti sepeda motor, mobil, perahu dan 

lain sebagainya. Setiap peserta berlomba dalam 

sebuah kompetisi untuk mengendalikan kendaraan, 

melewati rintangan, dan meraih finish pada posisi 

pertama dalam sebuah kompetisi [1]. Kota Batam 

memiliki berapa kawasan wisata, salah satunya yaitu 

kawasan wisata Barelang. Barelang merupakan suatu 

daerah wisata yang terdiri dari berberapa pulau yaitu 

Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau 

Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. 

Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh enam buah 

jembatan [2]. Kawasan ini unik dan indah untuk 

diperkenalkan kepada wisatawan lokal dan 

mancanegara. Oleh karena itu, penulis tertarik 

menciptakan suatu game dengan membuat lintasan 

yang berada di kawasan Barelang dengan judul Racing 

Game 3D R-CAR Barelang. Game tersebut 

merupakan game tiga dimensi dengan menggunakan 

mobil rally berjenis sedan dan lintasan yang 

digunakan adalah daerah perbukitan. Didalam game 

ini terdapat rintangan yang memerlukan ketangkasan 

pemain yaitu berupa jalan yang tidak rata dengan 

waktu yang terbatas serta terdapat checkpoint yang 

berfungsi sebagai penambah waktu permainan. Game 

dapat lebih menarik jika pemain dapat mengetahui 

kemahiran kemampuannya dalam bermain game. 

Game mampu  memberi feedback kepada pemain. 

Feedback pada game ini berupa informasi level 

permainan pemain. Untuk itu game memerlukan 

penambahan kemampuan cerdas untuk menghitung 

kualitas permainan pemain. 

Penulis mengusulkan metode fuzzy logic untuk 

menentukan kualitas pemain. Fuzzy logic dipilih 

karena cepat dan mampu menyelesaikan persoalan 

yang bersifat samar-samar. Hal ini cocok untuk game 

balap, dimana variable persoalannya sering kali samar. 

Contohnya waktu yang ditempuh oleh pembalap 

dikategorikan cepat, sedang dan lama. Sedangkan 

kategori cepat itu terkadang dekat nilai kategori 

sedang. 

Dalam perhitungan akhir fuzzy logic menggunakan 

metode sugeno weighted average untuk proses 

deffuzifikasi [3]. Metode tersebut dipilih karena 

sederhana dan cukup akurat. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1.Pengertian Game 

Game atau Permainan merupakan sebuah aktivitas 

rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi  

waktu luang, atau berolahraga ringan. Dalam game,  

ada target-target yang ingin dicapai pemainnya.   

Menurut [4] terdapat dua pengertian mengenai 

permainan. Pengertian pertama, permainan 

merupakan aktivitas bermain memang mencari 

mencari kesenangan tanpa menentukan siapa yang 

menang dan kalah. Pengertian kedua, permainan 

Kedua, permainan adalah aktivitas bermain yang 

selain mencari kesenangan juga mencari pemenang. 

 

2.2 Diagram UML (Unified Modeling Language) 

Diagram UML adalah standar terbuka pengembangan 

software untuk merancang model sebuah sistem. 

Diagram UML merupakan pengembangan dari hasil 

metode Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), 

Jim Rumbaugh OMT (Object Modeling Technique), 

dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering) yang dikembangkan lebih lanjut sehingga 

menjadi standard Object Management Group (OMG) 

[5]. Pada penelitian ini, Diagram yang digunakan 

adalah diagram use case, diagram sekuens, diagram 

kelas dan tambahan diagram robustness [6]. 

2.3 Scriptwriting dan Storyboard 

a. Scriptwriting 

Scriptwriting adalah naskah yang menguraikan urutan 

adegan, tempat, keadaan dan dialog yang disusun oleh 

seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan 

yang diinginkan. Scriptwriting bertujuan untuk 

menjelaskan apa yang akan dilihat dan didengar oleh 

orang yang menontonnya. Komponen-komponen 

utama dalam scriptwriting terdiri dari aksi dan dialog. 

Aksi merujuk kepada apa yang kita lihat dan dialog 

merujuk kepada apa yang dituturkan oleh tokoh [7]. 

b. Storyboard 

Storyboard merupakan rancangan visual dari 

scriptwriting atau perencanaan yang menggambarkan 

urutan kejadian berupa kumpulan gambar dalam sketsa 

sederhana.Dalam storyboard ada beberapa hal yang 

perlu dibahas, antara lain : perencanaan penampakan 

kamera, menampilkan visual effect (VFX) dan sound 

effect (SFX) yang mungkin saja terjadi, pose karakter, 

durasi, serta scene apa saja yang akan ditampilkan 

dalam pembuatan game tersebut [8]. 

2.4 Fuzzy Logic 
Menurut Asus Naba, fuzzy logic adalah: “Sebuah 

metodologi berhitung dengan variabel kata-kata 

(linguistic variable) sebagai pengganti berhitung 

dengan bilangan. Kata-kata digunakan dalam fuzzy 

logic memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-

kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia”. 

Mengenai logika fuzzy pada dasarnya tidak semua 

keputusan dijelaskan dengan 0 atau 1, namun ada 

kondisi diantara keduanya, daerah diantara keduanya 

inilah yang disebut dengan fuzzy atau tersamar [9]. 
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Suatu sistem berbasis aturan fuzzy yang lengkap terdiri 

dari tiga komponen utama, yaitu [3] : 

.  
Gambar 1. Sistem Berbasis Aturan Fuzzy 

a. Fuzzification 

Suatu proses pengubahan masukan-masukan yang 

nilai kebenarannya bersifat pasti (crisp input) ke 

dalam bentuk fuzzy input. Contoh Fuzzy misalnya 

Misalkan, untuk suhu udara kita menggunakan fungsi 

keanggotaan trapesium dengan lima variabel 

linguistik: Cold, Cool, Normal, Warm, dan Hot 

 
Gambar 2.  Himpunan Fuzzy Variabel Fungsi Keanggotaan 

Suhu 

b. Inference (Penalaran) 

Melakukan penalaran menggunakan fuzzy input dan 

fuzzy rules yang telah ditentukan sehingga 

menghasilkan fuzzy output. Secara sintaks, suatu fuzzy 

rule (aturan fuzzy) dituliskan sebagai IF antecendent 

THEN consequent. Terdapat dua model aturan fuzzy 

yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, 

yaitu Model Mamdani dan Model Sugeno. 

Model Mamdani 

Pada model ini, aturan fuzzy didefinisikan sebagai: 

IF x1 is A1 AND …AND xn is An THEN y is B 

Dimana A1, …, An, dan B adalah nilai-nilai linguistik 

(fuzzy set) dan “x1 is A1” menyatakan bahwa nilai x1 

adalah anggota fuzzy set A1. 

Model Sugeno 

Model ini dikenal juga sebagai Takagi-Sugeno-Kang 

(TSK) model, yaitu suatu varian dari Model Mamdani. 

Pada model ini, aturan fuzzy didefinisikan sebagai: 

IF x1 is A1 AND …AND xn is An THEN y is B 

Dimana A1, …, An, dan B adalah nilai-nilai linguistik 

(fuzzy set) dan “x1 is A1” menyatakan bahwa nilai x1 

adalah anggota fuzzy set A1. 

c. Defuzzification 

Mengubah fuzzy output menjadi crisp value 

berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah 

ditentukan. Terdapat berbagai metode defuzzifikasi 

yang telah berhasil diaplikasikan untuk berbagai 

macam masalah, metode di antaranya yaitu : 

Centroid method 

 

Metode ini disebut juga sebagai Center of Area atau 

Center of Gravity.  

Height method 

Metode ini dikenal sebagai prinsip keanggotaan 

maksimum karena metode ini secara sederhana 

memilih nilai crisp yang memiliki derajat keanggotaan 

maksimum. Oleh karena itu, metode ini hanya bisa 

dipakai untuk fungsi keanggotaan yang memiliki 

derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp tunggal 

dan dan 0 pada semua nilai crisp yang lain. Fungsi 

seperti ini sering disebut sebagai singleton. 

First (or Last) of Maxima 

Metode ini juga merupakan generalisasi dari height 

method untuk kasus di mana fungsi keanggotaan 

output memiliki lebih dari satu nilai maksimum. 

Sehingga nilai crisp yang digunakan adalah salah satu 

dari nilai yang dihasilkan dari maksimum pertama 

atau maksimum terakhir (tergantung pada aplikasi 

yang akan dibangun). 

Mean-Max method 

Metode ini disebut juga sebagai Middle of Maxima. 

Merupakan generalisasi dari height method untuk 

kasus di mana terdapat lebih dari satu nilai crisp yang 

memiliki derajat keanggotaan maksimum. 
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Weighted Average 

Metode ini mengambil nilai rata-rata dengan 

menggunakan pembobotan berupa derajat 

keanggotaan. 

 

  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perancangan Game 

a. Diagram Use Case 

 
Gambar 3. Diagram Use Case 
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b. Diagram kelas 

 

Gambar 4. Diagram Kelas  

c. Scriptwriting 

 
Gambar 5. Penggalan salah satu scriptwriting 

 

d. Storyboard 

 
Gambar 6. Penggalan salah satu storyboard 

e. Diagram Robustness 

 
Gambar 7. Diagram robustness permainan 

f. Diagram sekuens 
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Gambar 8. Salah satu contoh Diagram sekuens permainan 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah  

1. Mengembangkan game dengan kemampuan 

fuzzy logic, dimana rule fuzzynya 

didapatkan dari pemain yang mempunyai 

pengalaman bermain game balap minimal 

selama 3 tahun. 

2. Melakukan uji coba terhadap responden. Uji 

coba ini untuk mengetahui seberapa akurat 

hasil prediksi sistem fuzzy pada game 

terhadap kondisi real pemain game. 

 

3.3 Komponen Utama Sistem Berbasis Aturan 

Fuzzy 

a. Fuzzifikasi 

Dalam permainan atau game yang dibuat terdapat dua 

variabel yang akan menjadi nilai dari fuzzy logic, yaitu 

variabel total waktu dan variabel waktu ketangkasan.  

Variabel Total Waktu 

Untuk total waktu menggunakan fungsi keanggotaan 

dengan tiga variabel linguistik yaitu total waktu cepat, 

total waktu sedang, total waktu lama 

 

Gambar 9. Grafik Nilai Variabel Total Waktu 

Pada gambar grafik diatas dijelaskan dengan beberapa 

warna, untuk nilai pada variabel total waktu, nilai 

cepat diberi warna hijau, nilai parameter kategori 

cepat adalah dibawah 180 detik, nilai sedang diberi 

warna kuning, nilai parameter sedang adalah 190 

detik, sedangkan untuk nilai lama diberi warna merah 

untuk nilai parameternya adalah diatas 200 detik. 

Untuk menentukan nilai fuzzy yang samar-samar pada 

variabel total waktu menggunakan rumus prinsip 

perhitungan derajat keanggotaan. 
 

Untuk menentukan nilai fuzzy yang samar-samar pada 

variabel total waktu yaitu nilai antara lebih 180 dan 

kurang 190 menggunakan rumus prinsip perhitungan 

derajat keanggotaan dengan hasil nilai fuzzy 

mendekati angka 1, yaitu : 

µwaktu_cepat (waktu) = (190 – waktu) / (190 – 180); 

= (190 – waktu) / 10; 180> waktu <190; 

atau 

µwaktu_sedang (waktu) = (waktu – 180) / (190 – 

180); 

 = (waktu – 180) / 10; 180>waktu<190; 

 

Untuk menentukan nilai fuzzy yang samar-samar pada 

variabel total waktu yaitu nilai antara lebih 190 dan 

kurang 200 menggunakan rumus prinsip perhitungan 

derajat keanggotaan dengan hasil nilai fuzzy 

mendekati angka 1, yaitu : 

µwaktu_sedang (waktu) = (200 – waktu) / (200 – 

190); 

 = (200 – waktu) / 10; 190>waktu<200; 

atau 

µwaktu_lama (waktu) = (waktu – 190) / (200 – 190); 

= (waktu – 190) / 10; 190> waktu <200; 
 

Variabel Waktu Ketangkasan 

Untuk waktu ketangkasan menggunakan fungsi 

keanggotaan dengan tiga variabel linguistik yaitu 

waktu ketangkasan cepat, waktu ketangkasan sedang, 

waktu ketangkasan lama. 
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Gambar 10. Grafik Nilai Variabel Waktu Ketangkasan 

Pada gambar grafik diatas, untuk nilai pada variabel 

waktu ketangkasan, nilai baik diberi warna hijau, nilai 

parameter kategori cepat adalah dibawah 65 detik, 

nilai sedang diberi warna kuning, nilai parameter 

sedang adalah 70 detik, sedangkan untuk nilai lama 

diberi warna merah untuk nilai parameternya adalah 

diatas 75 detik. Untuk menentukan nilai fuzzy yang 

samar-samar pada variabel waktu ketangkasan 

menggunakan rumus prinsip perhitungan derajat 

keanggotaan.  

Untuk menentukan nilai fuzzy yang samar-samar pada 

variabel waktu ketangkasan yaitu nilai antara lebih 65 

dan kurang 70 menggunakan rumus prinsip 

perhitungan derajat keanggotaan dengan hasil nilai 

fuzzy mendekati angka 1, yaitu : 

µwaktu_ketangkasan_cepat (waktu_ketangkasan) = 

(70 – waktu_ketangkasan) / (70 –  65);   

= (70 – waktu_ketangkasan) / 5;   65> 

waktu_ketangkasan <70; 

atau 

µwaktu_ketangkasan_sedang (waktu_ketangkasan) = 

(waktu_ketangkasan – 65) / (70 – 65);  

= (waktu_ketangkasan – 65) / 5;   

65>waktu_ketangkasan<70; 

 

Untuk menentukan nilai fuzzy yang samar-samar pada 

variabel waktu ketangkasan yaitu nilai antara lebih 70 

dan kurang 75 menggunakan rumus prinsip 

perhitungan derajat keanggotaan dengan hasil nilai 

fuzzy mendekati angka 1, yaitu : 

µwaktu_ketangkasan_sedang (waktu_ketangkasan) = 

(75 - waktu_ketangkasan) / (75 – 70);  

= (75 - waktu_ketangkasan) / 5;   

70>waktu_ketangkasan<75; 

atau 

µwaktu_ketangkasan_lama (waktu_ketangkasan) = 

(waktu_ketangkasan – 70) / (75 – 70) ;  

= (waktu_ketangkasan – 70) / 5;   

70>waktu_ketangkasan<75; 

 

b. Inference (Penalaran) 

Dalam menentukan kategori tingkat kemahiran 

pemain dibutuhkan aturan fuzzy. Kategori tingkat 

kemahiran pemain menggunakan fungsi keanggotaan 

dengan nilai linguistik yaitu mahir, cukup mahir dan 

kurang mahir. 

 

Berdasarkan 2 variabel himpunan fuzzy yaitu variabel 

total waktu dan variabel waktu ketangkasan. Metode 

yang digunakan pada aturan dasar fuzzy sistem 

inferensi adalah metode Sugeno, maka diperoleh 

kombinasi 9 aturan. 9 aturan tersebut diperoleh dari 

kompilasi rumusan pemain yang sudah mempunyai 

pengalaman bermain game balap minimal selama 3 

tahun dan mampu menilai kemampuan pemain dalam 

bermain game balap. Aturan tersebut adalah sebagai 

berikut.  

 

1. IF total_waktu_lama and waktu_ketangkasan_lama 

THEN kategori kurang_mahir. 

2. IF total_waktu_lama and 

waktu_ketangkasan_sedang THEN kategori 

kurang_mahir. 

3. IF total_waktu_lama and 

waktu_ketangkasan_cepat THEN kategori 

cukup_mahir. 

4. IF total_waktu_sedang and 

waktu_ketangkasan_lama THEN kategori 

kurang_mahir. 

5. IF total_waktu_sedang and 

waktu_ketangkasan_sedang THEN kategori 

cukup_mahir. 

6. IF total_waktu_sedang and 

waktu_ketangkasan_cepat THEN kategori mahir. 

7. IF total_waktu_cepat and 

waktu_ketangkasan_lama THEN kategori 

cukup_mahir. 

8. IF total_waktu_cepat and 

waktu_ketangkasan_sedang THEN kategori 

mahir. 

9. IF total_waktu_cepat and 

waktu_ketangkasan_cepat THEN kategori mahir. 

 

 

c. Defuzzifikasi 

Untuk menentukan output dari hasil aturan fuzzy, 

dapat dilakukan dengan proses defuzzifikasi. Input 

dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy 

yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, 

sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Pada 

metode Sugeno defuzzifikasi dilakukan dengan 

perhitungan weighted average. Metode ini mengambil 

nilai rata-rata dengan menggunakan pembobotan 

berupa derajat keanggotaan. Sehingga y* didefinisikan 

sebagai [5] : 
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                 Persamaan (5) 

Dimana y adalah nilai crisp dan (y) adalah derajat 

keanggotan dari nilai crisp y. 

Rancangan sistem defuzzifikasi pada game 

menggunakan fungsi keanggotaan model sugeno 

dengan 3 kategori pada fungsi keanggotaan output 

yaitu ref_hebat, ref_sedang dan ref_rendah. 

 

Gambar 11. Defuzzifikasi Output Menggunakan Model 
Sugeno 

4. Pengujian 

a. Profil Responden 

Pengujian dilakukan kepada responden yang berada di 

daerah Tiban, Batu Aji dan Batam Center. Dilakukan 

pengujian sebanyak 30 orang dengan rentang umur 15 

- 48 tahun. 

b. Metode Pengujian 

Sebelum bermain game, penguji bertanya apakah 

responden merupakan orang yang mahir, cukup mahir, 

atau kurang mahir bermain game. Jawaban pertanyaan 

prediksi responden dibandingkan dengan hasil 

prediksi level pemain setelah bermain game.  

c. Hasil Pengujian 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan kepada 30 

responden, diperoleh sebanyak 26 orang yang 

kemampuan hasil prediksi dengan fuzzy sama dengan 

kemampuan real pemain. 

 
Tabel 1. Data Pengakuan Pemain Dan Pengujian Hasil 

Prediksi Dengan Fuzzy  

 
 

Pada tabel diatas sehingga menunjukkan bahwa 

tingkat keakuratan sistem fuzzy logic dalam 

memprediksi tingkat kemahiran pemain mencapai 

87%.   

 

5. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

fuzzy logic sudah dapat menentukan kategori tingkat 

kemahiran pemain berdasarkan total waktu dan waktu 

ketangkasan pada Racing Game 3D R-CAR Barelang 
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Abstrak –  Penelitian yang berjudul “Tahap Produksi dan Paska Produksi Film Dokumenter Tentang 

Kehidupan Suku Sakai di Riau Menggunakan Teknik Sinematografi” ini, di latarbelakangi oleh 

banyaknya sineas Indonesia yang berminat membuat film dokumenter, di lihat dari 

diselenggarakannya ajang-ajang kompetisi film dokumenter seperti FFD (festifal film dokumenter), 

ProDokumenter (Project Dokumenter) dan Eagle Award.  Teori dan konsep pendekatan film 

dokumenter dianggap mampu mempertengahkan realita visual secara sederhana dan apa adanya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan kepada penonton tentang kehidupan Suku Sakai di 

Riau melalui film dokumenter yang menggunakan teknik sinematografi dalam tahap produksi film 

yang berjudul ”Sepenggal Harapan Suku Sakai” ini. Kemudian dilanjutkan pada penyelesaian akhir 

dari produksi yaitu tahap paska produksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif, 

menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga dapat dianalisa menggunakan statistik deskriptif 

dengan tujuan menggambarkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang 

audiens dari berbagai kalangan, sehingga memperoleh penilaian “Sangat Layak” untuk film 

dokumenter ini. Hasil dari proses desain ini adalah film dokumenter berdurasi 30 menit diharapkan 

mampu menjadi media penyampaian informasi yang efektif sehingga pembaca dan penonton lebih 

mengenal dan mencintai adat, budaya dan tradisi Indonesia yang merupakan hal yang menjadi 

prioritas dalam muatan film dokumenter  ini. 

 

Kata kunci: Film Dokumenter, Sakai, Riau, Sinematografi 

Abstract -The study, entitled "Stage Production and Post Production Documentary Film About Life 

Sakai people in Riau Using Cinematography Techniques", in the wake of the many Indonesian 

filmmakers are interested in making a documentary, in view of the convening of the event-competition 

documentaries such as FFD (festival films documentaries), ProDokumenter (Documentary Project) 

and Eagle Award. Theories and concepts documentary approach is considered capable 

mempertengahkan visual reality in a simple and candid. The purpose of this study was to introduce to 

the audience about life Sakai people in Riau through documentary that uses techniques of 

cinematography in the stage production of a movie called "Piece of Hope Sakai tribe" is. Then 

proceed to the final completion of the production ie post-production stage. This type of research is an 

evaluative study, using a quantitative approach, so it can be analyzed using descriptive statistics with 

the aim of describing without intending to apply to the general conclusions or generalizations. Data 

collected through questionnaires distributed to an audience of 100 people from various circles, so as 

to obtain ratings "Very Decent" for this documentary. Results of this design process is a 30-minute 

documentary is expected to be an effective medium to deliver information so that readers and viewers 

know and love their customs, culture and traditions of Indonesia which is the priority in this 

documentary cargo. 

 

Keywords: Documentary Film, Sakai, Riau, Sinematografi 
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1. PENDAHULUAN 

Film semakin berkembang dari masa ke masa, 

demikian pula jenis film itu sendiri juga ikut 

berkembang. Salah satu jenis  film yaitu film 

dokumenter. Dokumenter adalah sebutan yang 

diberikan untuk film pertama karya Lumiere 

bersaudara yang berkisah tentang perjalanan 

(travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an Teori 

dan konsep pendekatan film dokumenter dianggap 

mampu mempertengahkan realita visual secara 

sederhana dan apa adanya, karena dapat 

mempertahankan atau menjaga spontanitas aksi dan 

karakter sesuai realita (Gerzon 2008:15).  

Salah satu film dokumenter yang bagus adalah “Satu 

Harapan” karya Yuli Andari hal ini terbukti dengan 

diraihnya penghargaan South to South Festival Award 

di jakarta pada tahun 2010. 

Terinspirasi dari karya Yuli Andari peneliti tertarik 

untuk membuat film dokumenter tentang komunitas 

asli atau pedalaman yang hidup di daratan Riau. 

Mereka selama ini sering dicirikan sebagai kelompok 

terasing yang hidup berpindah-pindah di hutan. 

Banyak cerita dan versi mengenai asal usul Suku 

Sakai. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk 

mengenal lebih dekat dan lebih dalam suku Sakai di 

Riau yang merupakan suku nenek moyang masyarakat 

Riau yang merupakan tempat asal dan tanah kelahiran 

peneliti sendiri. 

 

Peneliti ingin mempertengahkan realita visual secara 

sederhana dan apa adanya, karna dapat 

mempertahankan atau menjaga spontanitas aksi dan 

karakter sesuai realita suku Sakai, melalui dokumenter 

expository peneliti ingin menyampaikan informasi 

atau pesan kepada penonton melalui presenter sebagai 

orang ketiga antara penonton dan masyarakat suku 

Sakai dalam bentuk narasi melalui rangkaian gambar 

yang bergerak yang di sebut dengan istilah 

sinematografi. 

Sinematografi merupakan bentuk produk teknologi 

audiovisual pertama yang memadukan unsur audio 

dan visual gerak.  

Secara teoritis aspek sinematografi tidak dapat 

dipisahkan dalam pembuatan sebuah film. Pada 

umumnya  pembuatan film di industri televisi 

menggunakan  standard operation procedure (SOP), 

yaitu tahap pra produksi, produksi dan Paska produksi. 

Tahap – tahap ini berkesinambungan, saling berkaitan 

satu sama lain.  

 

Tahap produksi merupakan implementasi tahap pra 

produksi, disini semua unsur teknis dan kreatif di 

eksekusi serta proses paska produksi Setelah melalui 

tahap produksi dilanjutkan pada tahap akhir yaitu 

tahap paska produksi. Menurut Naratama dibuku 

Menjadi Sutradara Televisi (2004: 213). Paska 

Produksi adalah penyelesaian akhir dari produksi.  

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Produksi  

Produksi dengan teknik sinematografi dengan dasar-

dasar: 

a. Framing: Kegiatan membatasi adegan atau 

mengatur kamera sehingga mencakup ruang 

penglihatan yang diinginkan 

b. Angle: Menurut Gerzon, dalam pemilihan sudut 

pandang kamera dengan tepat akan mempertinggi 

visualisasi dramatik dari suatu cerita.  

c. Shot Size: Ukuran pengambilan gambar selalu 

dikaitkan dengan ukuran tubuh manusia.  

d. Pergerakan kamera: Pergerakan kamera pada 

saat dilakukan pengambilan gambar dapat 

menimbulkan kesan yang hidup, gembira atau 

bahkan juga sebaliknya  

2.2. Paska Produksi 

Terdapat beberapa teknik dalam paska produksi yaitu: 

a. Capturing: adalah proses memindahkan sumber 

gambar dari pita video atau media penyimpanan 

lain ke dalam data komputer dan disimpan di 

ruang hardisk.  

b. Editing: Dalam tahap ini shot-shot yang telah 

diambil dipilih, diolah dan dirangkai menjadi satu 

rangkaian kesatuan yang utuh. 

c. Rendering: Proses rendering merupakan proses 

yang membentuk sebuah penggabungan file-file 

manjadi satu file yang bisa dibuka atau di edit.  

d. Mastering: Mastering merupakan proses dimana 

file yang telah di render dipindahkan ke dalam 

media kaset, VCD, DVD atau media lainya.  

2.3.  Pengertian Sinematografi dan Film 

Sinematografi sebagai ilmu serapan merupakan bidang 

ilmu yang membahas tentang teknik menangkap 

gambar dan menggabung - gabungkan gambar 

tersebut hingga menjadi rangkaian gambar yang dapat 

menyampaikan ide. Pengertian secara harfiah film 

(sinema) adalah Cinemathographie yang berasal dari 

Cinema + tho = phytos (cahaya) + graphie = grahp 

(tulisan = gambar = citra), jadi pengertiannya adalah 

melukis gerak dengan cahaya.  

5 2.4. Tentang Suku Sakai 

Suku Sakai adalah komunitas asli atau pedalaman 

yang hidup di daratan Riau. Mereka selama ini sering 

dicirikan sebagai kelompok terasing yang hidup 

berpindah-pindah di hutan.   

2.5. Metodologi Penelitian  
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2010:2). 

Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai 

suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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peneltian ini jenis penelitian yang digunakan adalan 

penelitian evaluatif 

2.6 Penelitian Terkait 

Penelitian ini juga mengacu pada sebuah jurnal artikel 

penelitian ilmiah tentang pembuatan film documenter 

oleh Diana Ayu hapsari pada Indonesia Journal on 

networking and Security yang menyatakan bahwa 

metode penelitian yang digunakan adalah model 

pendataan, yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, 

meteodologi pendekataan masalah yaitu Analisis, 

Perancangan, Pengambilan Gambar dan Capturing, 

editing, rendering dan dubbing, Uji coba, 

implementasi. 

 

3. ANALISA DAN PERANCANGAN                                                  

3.1. Survey atau Hunting  

Survey dilakukan selama 3 hari sebelum tahap 

produksi, berikut hasil survey yang kami lakukan. 

a. Lokasi, transportasi , lingkungan dan 

keamanan. 

Suku Sakai membangun tempat tinggal dipinggir jalan 

lintas namun tetap berada disekitar anak sungai. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Permukiman Suku Sakai 

(Sumber: Hasil Survey) 

Mereka tak lagi berada dihutan belantara seperti yang 

dibayangkan hal ini dikarenakan banyak pembukaan 

lahan dan hutan oleh perusahaan-perusahaan untuk 

dijadikan perkebunan, tambang minyak dan lain 

sebagainya. Menemui tokoh masyarakat, tokoh adat, 

tokoh agama serta ketua pemuda menjelaskan maksud 

kedatangan kami dan meminta izin atas kegiatan yang 

kami lakukan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

keamanan selama kami berada dilingkungan Suku 

Sakai. 

 

b.  Cuaca  

Cuaca pada saat kami di permukiman Suku Sakai 

berada pada musim pancaroba.  

 

3.2. Analisis Masalah.  

Di lapangan apa saja bisa terjadi, mulai dari segi 

peralatan (audio). Kurangnya komunikasi antara kru, 

narasumber yang tidak bersedia diwawancarai, kondisi 

alam atau cuaca yang tidak mendukung, kekurangan 

personil, waktu yang terbatas dan lain sebagainya. 

  

3.3.  Metodologi 

Jenis penelitian adalah penelitian evaluative, 

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu 

program, produk atau kegiatan tertentu . 

Menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan 

statistic. 

 

3.4. Subjek dan Objek penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini mencakup tradisi, 

ajaran dan tingkah laku Suku Sakai itu sendiri. 

b. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah teknik-teknik 

yang di terapkan pada tahap produksi dan paska 

produksi dalam penggarapan film documenter. 

 

3.5. Pengumpulan atau Pengukuran Data dan 

Study Eksisting 

3.5.1. Pengumpulan atau Pengukuran Data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket. 

Skala yang digunakan yaitu skala persentase.  Rumus 

yang digunakan yaitu: 

Pencapaian = 0
0100

idealskor

riilskor
  

Kriteria pencapaiannya adalah sebagai berikut: 

a) Sangat Layak  =  81% - 100% 

b) Layak   =  61% - 80% 

c) Kurang Layak  =  41% - 60%  

d) Tidak Layak  =  21% - 40% 

e) Sangat Tidak Layak =  0% - 20%  

Juga dilakukan analisis data dengan SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versi 22  

 

3.5.2. Study Eksisting  

Study Eksisting berguna untuk memperdalam ide dan 

konsep diwujudkan dalam karya ini. Strenght, 

Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dari film 

dokumenter “Sepenggal Harapan Suku Sakai” sebagai 

berikut: 
Tabel. 1.  Analisis SWOT 

Analisis SWOT 

“Sepenggal 

Harapan Suku 

Sakai” 

 Strenght 
(Kekuatan)  

1. Adanya 

narator yang 
men-

jelaskan alur 

cerita 
sehingga 

penonton 

lebih mudah 
memahami 

informasi 

yang 
disampaikan

. 

 

Weakness  
(Kelemahan) 

1. Tehnik 

pengambilan 
gambar yang 

masih standar 

karena peralatan 
terbatas. 

2. Kekurangan 

personil 
3. Peralatan tidak 

bekerja dengan 

baik. 
4. Ilmu broadcast 

masih sebatas 

belajar, belum 
memenuhi 

standar 
professional. 
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Oppurtunity  

(Kesempatan) 
Menyisipkan pesan 

dan informasi 

penting sehingga 
bisa dijadikan 

acuan. 

Menyisip pesan 

moral untuk 
memberikan 

pengertian bahwa 

masyarakat sakai 
yang masih 

menjunjung adat 

istiadat dan 
bagaimana 

mereka 

memelihara adat 
dan budaya. 

 

Karena ini film 

dokumenter 
mempertengahkan 

visual sederhana dan 

apa adanya, maka 
tidak diperlukan 

artis, tata rias, 

pencahayaan buatan 
sehingga ini lebih 

mempermudah 

proses produksi 

Threat (Ancaman) 
1. Masyarakat 

mempunyai 

daya serap 

tertentu dalam 

menyimak 

atau 
menafsirkan 

cerita, 

mungkin tak 
semua pihak 

bisa mencerna 

dan menerima 
dengan baik 

maksud dan 

tujuan film 
ini. 

2. Kondisi cuaca 

yang tidak 
mendukung. 

1. Menyusun 
alur yang 

kuat, 

membuat film 

akan mudah 

dipahami.  

2. Penjelasan 
lebih lanjut 

oleh narator 

diharapkan 
mampu 

memperkuat 

pesan dari 
gambar 

3. Pengaturan 

jadwal 
produksi dan 

memanfaatka

n waktu 
sebaik 

mungkin. 

1. Salah tafsir 
penonton dari 

pesan atau 

informasi yang 

ingin 

disampaikan. 

2. Cuaca yang 
tidak 

mendukung 

menghambat 
pengambilan 

gambar 

sehingga 
membuang 

waktu yang 

memang dengan 
tempo terbatas. 

 

Dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa 

pembuatan film dokumenter diperlukan keahlian 

khusus untuk dapat menerapkan teknik, agar film 

dokumenter semakin menarik untuk dilihat. 

 

3.6. Perancangan Film Dokumenter 
Ada 3 tahap dalam pembuatan film ini yaitu Pra 

produksi, Produksi, dan Paska produksi. Seperti yang 

digambarkan pada bagan dibawah ini : 

 

  
Gambar 2. Bagan Sruktur  Produksi Dan Paska Produksi 

 

3.6.1.  Tahap Pra Produksi  

Berikut beberapa kegiatan pada tahap Pra Produksi 

1. Menentukan ide dan judul film 

2. Sinopsis 

3. Membuat Alur Cerita ( Plot ) 

4. Menerapkan Unsur – Unsur Sinematografi  

5. Menyusun Naskah Skenario 

 

Berikut salah satu potongan naskah dari film 

dokumenter Sepenggal Harapan Suku Sakai. 

 

FADE IN : 

001.EXT DI TROTOAR KOTA 

PEKANBARU – PAGI 

 

Cast : Yogi mardion/reporter 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh Storyboard (Reporter berjalan 

dipinggir kota) 
 

KAMERA subjektif Long shot pada perjalanan 

reporter yang melangkah berjalan di  pinggiran 

jalan raya kota Pekan baru yang ramai akan 

aktifitas kendaran bermotor, lalu lalang di jalan 

raya. 

 

6. Storyboard 

Berikut merupakan potongan dari Storyboard film 

Sepenggal Harapan Suku Sakai  

 

 

3.6.2. Tahap Produksi  

Ada empat garis besar teknik sinematografi yang 

diterapkan yaitu Framing, Angle Kemera, Shot size 

dan komposisi.  

 

3.6.3.  Paska produksi  

Terdapat beberapa teknik yang akan diterapkan dalam 

tahap paska produksi yaitu : 

1. Capturing: Adalah memindahkan data dari media 

penyimpanan lain ke dalam komputer dan 

disimpan di ruang hardisk.  

2. Editing: Proses yang dilakukan adalah 

menggabungkan video-video sesuai urutan naskah 

film, pemberian efek dan penyamaan warna, 

pemberian narasi dan background music. 
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3. Rendering: Proses rendering menggunakan  

aplikasi yang digunakan untuk editing adalah 

Adobe Premiere Pro CS6. 

4. Mastering: Merupakan proses dimana file yang 

telah di render dipindahkan ke dalam media kaset, 

VCD, DVD atau media lainya. 

 

4. Implementasi Karya 

Dalam implementasi karya ini, terdapat dua proses 

utama yang dilakukan, yaitu  tahap produksi dan 

Paska Produksi. 

 

4.1. Tahap Produksi dengan Teknik Sinematografi. 

Dalam  pengambilan  gambar  menggunakan double 

kamera jenis Canon EOS Kiss X5 dan Canon EOS 

650D, Tripod, monopod, Microphone Capdase, Lensa 

Fix atau Prime 50 mm, Lensa Standar 18-55 mm , 

Lensa Tele 55-250 mm. Untuk implementasi teknik 

tersebut seperti yang diuraikan sebagai berikut 

  

4.1.1. Framing  
Sudut pengambilan gambar yang digunakan adalah 

framing kamera subyektif, framing kamera objektif 

dan framing kamera point of view (POV). 

1). Framing Kamera Subyektif 

Framing kamera subjektif dominan diterapkan 

pada 8 sequence pada film  “Sepenggal Harapan 

Suku Sakai”. 

2). Framing Kamera Objektif 

Terdapat pada 6 pada film dokumenter ini. 

3). Framing Kamera point of view (POV) 

terdapat sebanyak 6 sequence diterapkan pada 

film dokumenter ini. 

 

4.1.2. Angle Kamera 

Beberapa variasi sudut pengambilan gambar yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1). High Angle: Sudut pengambilan gambar High 

Angle diterapkan pada 4 sequence dalam 

penggarapan film dokumenter “Sepenggal 

Harapan Suku Sakai” ini.  

2). Normal Angle (Eye Angle): Diterapkan 8 

sequence dalam produksi film dokumenter ini. 

3). Frog Eye: Diterapkan pada sequence 3 dalam 

produksi film dokumenter ini. 

4.1.3. Shot Size (Ukuran Gambar) 

Beberapa variasi ukuran gambar yang digunakan dan 

diterapkan diantaranya adalah  

1). Long Shot (LS): Teknik Sinematografi Long 

Shot diterapkan sebanyak 7 sequence dalam 

produksi film dokumenter “Sepenggal Harapan 

Suku Sakai” ini. 

2). Medium Shot (MS): Diterapkan pada 9 sequence 

dalam produksi film dokumenter “Sepenggal 

Harapan Suku Sakai. 

3). Close Up (CU): Diterapkan pada 6 sequence 

dalam produksi film dokumenter “Sepenggal 

Harapan Suku Sakai”. 

4). Over Shoulder Shot (OSS): Pengambilan ukuran 

gambar Over Shoulder Shot minim diterapkan 

dalam produksi film dokumenter, hanya 2 scene, 

karena keterbatasan kru pada saat pengambilan 

gambar. 

 

4.1.4.  Pergerakan Kamera. 

1.  Pan 

a.  Pan right : Pergerakan kamera Pan right terdapat 

2 sequence pada film “Sepenggal Harapan Suku 

Sakai”.  

b. Pan left: Pergerakan kamera Pan right terdapat 4 

sequence pada film “Sepenggal Harapan Suku 

Sakai”.  

2.  Tilt  

a. Tilt Up: Pergerakan kamera Tilt Up  terdapat 2 

sequence pada film “Sepenggal Harapan Suku 

Sakai”.  

b. Tilt Down: Pergerakan kamera Tilt Down  

terdapat 1 sequence pada film “Sepenggal 

Harapan Suku Sakai”.  

3. Zoom  
a. Zoom out: terdapat 4 sequence pada film 

“Sepenggal Harapan Suku Sakai”. 

b. Zoom In: terdapat 2 sequence pada film 

“Sepenggal Harapan Suku Sakai”. 

 

4.1.5.  Komposisi 

1). Elemen Pencahayan: Menggunakan cahaya apa 

adanya agar terlihat keaslian film dokumenter 

sehingga tidak terkesan dibuat-buat atau 

direkayasa. 

2). Objek: Meliputi wawancara beberapa 

narasumber.   

 

4.2. Paska Produksi 

Tahap paska produksi dilakukan menggunakan satu 

unit laptop jenis  Asus K43SD core i7 untuk 

melakukan kegiatan capturing, editing, rendering dan 

mastering. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini : 

 

4.2.1. Capturing 

Jumlah video keseluruhan dari hasil shooting 

berjumlah 477 file video dengan size 154 GB 

(165,573,400,234 bytes) dan disimpan di ruang 

hardisk dengan kapasitas 500 GB.  

 

4.2.2. Editing (Melalui Non Linear Editing) 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan video yang layak 

dari stock shot, dilakukan penataan video. Lalu  

penggabungan antara scene per scene hingga menjadi 

sebuah alur cerita. Disini juga dilakukan penambahan 

efek transisi, pemberian Subtitle (Terjemahan), 

backsound guna mendukung tatanan visual. Pada film 

dokumenter ini menggunakan instrument musik Zapin 

Melayu, Zapin Ghalit, Soleram, Gondang Barogong 

dan Gambus Melayu Riau. Pada tahap ini juga 

dilakukan proses dubbing (merekam suara) untuk 
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narasi, agar audience tidak bosan dengan pembacaan 

narasi saja.  

 

4.2.3. Rendering  

Rendering dilakukan menggunakan  aplikasi Adobe 

Premiere Pro CS6. Hasil Rendering di export 

menggunakan format mp4 dengan resolusi video 

1280-720, format ini dipilih karena merupakan standar 

video yang sering digunakan. 

 

4.2.4. Mastering. 

Mastering merupakan proses dimana file video yang 

sudah di export dengan size 1.5 GB (1,611,489,280 

bytes) dipindahkan ke dalam media DVD-R dengan 

kapasitas 4.7 GB. 

 

5. Pengujian 

Untuk mengukur keberhasilan dari film ini peneliti 

menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner.  Data 

yang terkumpul dianalisis secara manual dengan 

bantuan Microsoft Excel dan secara komputasi 

menggunakan SPSS (Statistical Paackage for Social 

Sciences)  versi 22.  

 

5.1.  Karakteristik audiens 

Audiens berjumlah 100 orang. Karakteristik audiens 

berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan.  

5.2. Hasil Analisa Data Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

Penilaian audiens terhadap variabel Informasi/pesan 

yang ingin disampaikan melalui film ini, variabel 

visual dan variabel audio adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Berdasarkan Informasi atau Pesan yang 

ingin disampaikan melalui film 

Berikut ini hasil dari pengujian dengan tanggapan 

audiens  berdasarkan pesan/ informasi dri film 
 

Tabel 2 Tanggapan Audiens Berdasarkan Pesan/Informasi 

dari Film Dokumenter“Sepenggal Harapan Suku Sakai” 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Dari hasil pengujian terlihat bahwa pesan/ informasi 

dari film dokumenter tersebut sangat layak 

ditayangkan dan menyampaian pesan serta informasi 

yang akan disampaikan 

 

5.2.2. Berdasarkan Visual 

Berikut ini hasil dari pengujian dengan tanggapan 

audiens  berdasarkan visual pada Film Dokumenter 
Tabel 3 Tanggapan Audiens Berdasarkan Visual pada Film 

Dokumenter “Sepenggal Harapan Suku Sakai” 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Dari hasil pengujian terlihat bahwa pesan/ informasi 

dari film dokumenter tersebut sangat layak 

ditayangkan berdasarkan tampilan visual film 

documenter tsb 

 

 

4. KESIMPULAN 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

1. Penyampaian informasi merupakan hal yang 

menjadi prioritas dalam muatan film dokumenter 

”Sepenggal Harapan Suku Sakai” ini. Berdasar 

hasil penilaian audiens dapat disimpulkan bahwa 

film dokumenter ini berhasil mengenalkan 

tentang kehidupan suku sakai kepada para audien 

2. Teknik sinematografi yaitu framing, Angle 

Kamera dan shot size serta komposisi dapat 

diterapkan dangan baik walaupun tidak 

memenuhi standar professional. Namun cukup 

memadai untuk tahap pembelajaran. 

3. Kegiatan capturing, editing dan rendering serta 

mastering pada tahap paska produksi dapat 

diterapkan secara keseluruhan pada film 

dokumenter “Sepenggal Harapan Suku sakai”. 
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Abstrak –  Masalah yang sering dihadapi para wisatawan dan warga Kota Batam adalah 

sulitnya mendapatkan taksi resmi sesuai keinginan. Beberapa situs pencari taksi yang tersedia 

belum maksimal dalam memberikan pelayanan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan 

para wisatawan dan warga Kota Batam dalam mendapatkan taksi resmi yang tersedia sesuai 

keinginan dengan cepat serta memudahkan dalam melakukan pemesanan taksi resmi. 

Dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan emulator Eclipse, 

OS Android, bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL dan dengan menggunakan konsep 

pemrograman berorientasi objek. Manfaat aplikasi ini yang dapat diberikan adalah tentang 

system informasi perusahaan taksi dan pemesan taksi dengan menggunakan teknologi 

Android. 

 

Katakunci: Taksi, Online, Java, Eclipse, Android, PHP

 

Abstract – The problem that usually faced by tourist and residents of Batam city is the 

difficulty of getting necessary official taxi. Some sites of taxi services don’t have maximum 

ability to fulfill customer requirements. This application is designed to facilitate tourists and 

residents of Batam to get information about official and necessary taxi quickly and easy to 

reserve official taxi. Developing using Java programming with Eclipse emulator, OS Android, 

PHP programming and MySQL database with object oriented concepts. The benefit from 

these application that can be given is about system information and ordering a taxi cab 

companies using Android technology. 

 

Keywords: Taxi, Online, Java, Eclipse, Android, PHP 
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1. PENDAHULUAN 

 

Batam sebagai Kota yang letak geografisnya sangat 

strategis karena posisinya yang sangat dekat dengan 

Singapura menjadi salah satu pintu masuk baik itu 

wisatawan asing maupun lokal dengan tujuan yang 

berbeda-beda seperti bekerja bahkan berlibur pada 

umumnya. Seringkali wisatawan dan masyarakat tidak 

mengetahui letak lokasi tempat di Kota Batam 

sehingga diperlukan alat transportasi umum. Dengan 

adanya transportasi ini dapat membantu para 

wisatawan dan masyarakat pergi ke tempat-tempat 

rekreasi yang ada di Kota Batam. Taksi merupakan 

salah satu contoh alat transportasi darat yang cukup 

terkenal di Kota Batam. Biasanya wisatawan tidak 

mengetahui keberadaan taksi resmi di Batam sehingga 

kesulitan untuk mencari taksi yang resmi di Kota 

Batam. 

 

Masalah tersebut dipandang penting dan perlu 

ditangani sehubungan dengan semakin maju dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

era globalisasi yang dirasakan pada saat ini. Tujuan 

mengatasi masalah tersebut adalah untuk membantu 

khususnya para wisatawan agar dapat mengetahui 

informasi dari sebuah taksi resmi yang ingin 

digunakan. 

 

 

 

 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, 

dibutuhkan suatu aplikasi untuk memberi informasi 

mengenai beberapa perusahaan taksi dengan 

menampilkan nama perusahaan, alamat perusahaan, 

nomor telepon, harga tarif, dan jenis taksi dari 

perusahaan taksi seperti “Blue Bird, Silver Cab, dll”. 

Aplikasi ini dioperasikan ditelepon seluler berbasis 

android. 

 

Pada saat ini, sistem penyajian informasi yang berlaku 

sebatas pada promosi seperti baliho, penyebaran 

brosur dan lain-lain. Masih banyaknya masyarakat 

yang belum mengetahui bagaimana caranya 

melakukan pemesanan taksi dengan cara lain selain 

melalui telepon. Oleh karena itu, dengan belum 

adanya sistem pemesanan yang memadai, maka 

dibuatlah aplikasi ini.  

 

CabInfo merupakan penggabungan dan singkatan dari 

Cab Information, diambil dari bahasa Inggris yang 

artinya informasi taksi. Aplikasi ini digunakan untuk 

melihat informasi taksi resmi yang ada di Kota Batam 

berdasarkan letak posisi titik koordinat yang sudah 

ditentukan. Aplikasi ini juga dapat melakukan 

pemesanan taksi sesuai kebutuhan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Taksi 
Taksi adalah jenis kendaraan untuk disewa dengan 

sopir, yang digunakan oleh seorang penumpang 

tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Sebuah 

taksi mengantarkan penumpang ke lokasi pilihan 

mereka. Dalam mode angkutan umum, lokasi pick-up 

dan drop-off ditentukan oleh penyedia layanan bukan 

oleh penumpang. Meskipun permintaan transportasi 

responsif dan saham taksi memberikan modus 

bus/taksi hibrida.
[1]

    

 

2.2. Taksi di Kota Batam 
Taksi adalah salah satu alat transportasi darat yang 

paling mudah digunakan. Di Kota Batam sendiri 

terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang 

transportasi. Taksi atau disebut juga dengan operator 

taksi. Mobil-mobil yang digunakan oleh operator taksi 

Batam tersebut juga merupakan mobil keluaran 

terbaru, diantaranya seperti mobil toyota vios, 

chevrolet dan proton sehingga penumpang dapat 

menikmati perjalanan yang lebih nyaman. 

 

2.3. Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang 

memungkinkan untuk melakukan mobilitas dengan 

menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon 

selular atau handphone. Dengan menggunakan 

aplikasi mobile, dapat memudahkan melakukan 

berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, 

berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, 

browsing dan lain sebagainya. Pemanfaatan aplikasi 
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mobile untuk hiburan paling banyak digemari oleh 

hampir 70% pengguna telepon seluler karena dengan 

memanfaatkan fitur game, music player, video player 

membuat para pengguna menjadi semakin mudah 

menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun.[2]
 

 

Pada umumnya aplikasi mobile spesifik 

dikembangkan berdasarkan masing-masing platform. 

Aplikasi mobile biasanya di-install ke mobile device 

dengan cara yang mudah, yaitu dengan OTA atau 

Over The Air, Bluetooth, Send File via (Email, Direct 

Download by URL, send file BBM or Chat ).  

 

Keuntungan aplikasi mobile yaitu kesempatan akses 

informasi setiap saat bagi pengguna, sarana 

komunikasi dengan pelanggan secara 24 x 7 bahkan 

realtime, mengelola komunitas, perusahaan dapat 

mem-push info ke pelanggan, tidak tergantung 

internet, mudah dan ringan untuk dijalankan. 

 

2.4. Google Map 

Google Map merupakan Google Maps API adalah 

kumpulan API yang memungkinkan Anda 

menghamparkan data Anda di Google Map yang 

disesuaikan. Anda dapat membuat aplikasi web dan 

seluler menarik dengan platform pemetaan canggih 

dari Google termasuk basis data citra satelit, 

pemandangan jalan, profil ketinggian, petunjuk arah 

mengemudi, peta dengan sentuhan gaya, demografi, 

analisis, dan tempat yang luas. Dengan cakupan global 

yang paling akurat di dunia dan komunitas pemetaan 

yang aktif dalam membuat pembaruan setiap harinya, 

pengguna akan mendapatkan manfaat dari layanan 

yang terus-menerus ditingkatkan.[3] 

 

Pengguna dapat menambahkan layanan Google Map 

ke-website sendiri menggunakan Google Maps API. 

Google Maps API dapat ditambahkan ke website 

pengguna menggunakan JavaScript. API tersebut 

menyediakan banyak fasilitas dan utiliti untuk 

memanipulasi peta dan menambahkan konten kepeta 

melalui berbagai layanan, memungkinkan pengguna 

untuk membuat aplikasi peta yang kuat pada website 

pengguna. 

 

Pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan 

Google Maps API adalah tentang HTML dan 

JavaScript, sedangkan peta sudah disediakan oleh 

Google.  

 

2.5. HTML 

HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup 

Language dan pengertiannya adalah sekumpulan text 

atau file ASCII yang berisi intruksi atau perintah  

program untuk web browser  untuk menampilkan  

tampilan grafis sebuah halaman website. File HTML 

dapat dibuat menggunakan aplikasi text editor pada 

semua sistem operasi seperti Notepad di windows atau 

simple text di Macintosh. HTML merupakan cross 

platform karena walau pembuatannya menggunakan 
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operating system tertentu, namun akan memiliki 

tampilan yang sama disemua operating system.
[4]

 

 

Lembaga resmi HTML adalah World Wide Web 

Consortium (W3C), yang bekerja sama 

dengan Internet Engineering Task Force (IETF). W3C 

telah menerbitkan beberapa versi spesifikasi HTML, 

termasuk HTML 2.0, HTML 3.0, dan yang mutakhir 

adalah HTML 3.2. Namun pada saat yang sama, 

pencipta browser, seperti Netscape dan Microsoft, 

seringkali juga telah mengembangkan berbagai tag 

"perluasan" bagi HTML mereka, di luar proses 

standard, serta menerapkannya dalam browser mereka. 

Pada kasus tertentu seperti tag <CENTER> dari 

Netscape, tag perluasan ini telah menjadi standard de 

facto yang diterapkan oleh banyak pencipta browser 

lainnya. 

 

2.6. Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat 

mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi 

middleware, dan aplikasi.
[5]

 

 

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem 

operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan 

penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) 

dan kedua adalah yang benar–benar bebas 

distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau 

dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). 

 

Salah satu penyebab mengapa sistem operasi Android 

begitu gampangnya diterima pasar dan dengan begitu 

cepatnya menjadi "raja" adalah karena kelebihannya 

sebagai software yang memakai basis kode komputer 

yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) 

sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di 

dalamnya. 

 

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengembang 

software yang mengembangkan aplikasi berbasis 

Android. Hasilnya, sekarang ini bila dibandingkan 

dengan OS yang lainnya untuk perangkat smartphone 

dan PC tablet, Android memiliki dukungan aplikasi 

dan games yang tentu saja hal tersebut menyebabkan 

banyak pengembang piranti lunak yang 

mengembangkan aplikasinya yang berbasis Android, 

sehingga saat ini bila dibanding OS yang lain untuk 

perangkat handphone dan PC tablet, Android adalah 

yang mempunyai dukungan aplikasi dan game non 

berbayar terbanyak yang bisa diunduh oleh 

penggunanya melalui Google Play. 

 

2.8. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam 

pembuatan tugas akhir ini yaaitu dengan Proyek Akhir 

III “mobile application sistem informasi pangkalan 

taksi  di kota batam”
1
 

Tabel 1 Perbandingan Sistem 

                                                           

 

1
 Proyek Akhir III “Mobile application sistem 

informasi pangkalan taksi dikota batam” 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.ietf.org/
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Judul Mobile 

Application 

Sistem Informasi 

Pangkalan Taksi 

Dikota Batam 

cabinfo : aplikasi 

sistem informasi 

perusahaan taksi 

dan pemesanan 

taksi kota batam 

berbasis android 

 

Tema Media Informasi Media Informasi 

dan 

Pemesanan 

Sistem 

Operasi 

Android 

Gingerbread 2.3 

Android 

Gingerbread 2.3 

Software Eclipse 23.0.7 Eclipse 23.0.7 

Fitur Hanya 

Menampilkan 

Informasi 

Terdapat Main 

Menu, Melihat 

Peta dan Form 

Pemesanan 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Deskripsi Umum Sistem 

 

 
 
Gambar 1: Deskripsi Umum Sistem 

 

Keterangan:  

1. User meng-install aplikasi CabInfo pada 

sistem. 

2. Marker terdeteksi oleh sistem. 

3. Sistem dapat menampilkan  objek animasi 3D 

dan suara. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode pengumpulan data, 

studi literatur dan pengujian dalam menganalisis 

sistemnya. Langkah pertamanya ialah mengumpulkan 

data taksi resmi yang berada di Kota Batam melalui 

Dinas Perhubungan Kota Batam. Melalui data yang 

telah terkumpul ini akan digunakan sebagai informasi 

yang disediakan oleh aplikasi tersebut. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

Dinas Perhubungan Kota Batam.  

 

3.4. Data Informasi 

Data yang diperlukan untuk dasar perancangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor 

telepon dan  harga tarif dari taksi tersebut 

2. Letak koordinat dari posisi perusahaan taksi 

resmi 

 

3.5. Menu Beranda 

 

 

Gambar 2: Menu Beranda 

Pada Gambar 2 merupakan hasil pengujian menu 

beranda pada client aplikasi CabInfo dimana pada saat 

client membuka aplikasi, maka akan muncul tampilan 

yang memiliki 3 menu yaitu menu beranda,  daftar 

taksi resmi dan pesan taksi.  
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3.6. Implementasi Client dan Server 

 

 

Gambar 3: Proses pembuatan aplikasi 

 

Pada gambar 3 merupakan salah satu implementasi 

dalam proses pembuatan aplikasi CabInfo. Pada 

aplikasi ini menggunakan bahasa program HTML, 

PHP dan Java. 

 

3.7. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan proses dan 

informasi yang harus ada dan dihasilkan oleh aplikasi. 

Berikut kebutuhan fungsional pada aplikasi yang akan 

dibangun ialah sebagai berikut : 

1. Sistem dapat menampilkan marker lokasi 

perusahaan taksi yang berisi data perusahaan 

taksi. 

2. Sistem dapat melakukan pemesanan sebuah 

taksi. 

 

Kebutuhan non fungsional merupakan sarana 

untuk mengetahui kelayakan sistem dalam 

mengetahui spesifikasi kebutuhan. Kebutuhan 

non fungsional dari system ini adalah user 

friendly (tampilan aplikasi yang simpel dan 

menarik). 

 

3.8. Instalasi Aplikasi 

Tahap ini merupakan tahap utama dalam pengujian 

sistem. Instalasi sistem merupakan proses pemasangan 

perangkat lunak yang sudah dibuat ke dalam sebuah 

sistem. Untuk dapat meng-install aplikasi ini, maka 

tahap pertama adalah melakukan proses pembuatan 

file dengan extention  .apk. File .apk merupakan file 

yang dapat dibaca oleh sistem operasi Android.  

 
Gambar 4 Tampilan Smartphone Android 

 
Pada gambar 4 adalah tampilan smartphone android 

dan terlihat aplikasi CabInfo pada Kotak berwarna 

merah yang telah ter-install pada perangkat 

smartphone android.  

 

Langkah-langkah proses instalasi aplikasi kedalam 

perangkat android adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan CabInfo.apk 

2. Hubungkan smartphone dengan komputer 

menggunakan kabel usb 

3. Copy CabInfo.apk yang telah dibuat 

4. Install ke dalam perangkat smartphone 

 

3.9. Menu Daftar Taksi Resmi 
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Gambar 5: Pengujian Menu Daftar Taksi Resmi 

Gambar 5 merupakan hasil pengujian menu daftar 

taksi resmi pada client. Client memilih salah satu 

koordinat, maka akan muncul tampilan informasi yang 

diinginkan. 

 

3.10. Menu Pesan Taksi 

 

Gambar 6: Menu Pesan Taksi 

Pada Gambar 6 merupakan hasil pengujian menu 

pesan taksi pada client. Saat client ingin memesan 

taksi, ia harus mengisi form yang telah tersedia agar 

dapat terkirim ke dalam database. 

 

3.11. Hasil Pengujian Form Kosong pada Menu 

Pemesanan 

 

 

Gambar 7: Pengujian Pada Form Yang Kosong 

 

Pada gambar 7 merupakan hasil pengujian pada form  

yang kosong pada menu pemesanan. Apabila ada 

salah satu form yang kosong, maka tidak bisa 

melakukan pemesanan dan muncul pesan “pemesanan 

gagal, mohon isi semua form 

 

3.12. Interface Antarmuka Server 

Interface ini digunakan untuk pengelola server yaitu 

adminmuntuk mengelola data taksi resmi yang 

terdapat pada database. 

 

 

 

3.13. Interface Insert, Update, Delete 

Digunakan untuk meng-insert, update dan delete.  

 
Gambar 8: Tampilan GUI Insert 

 

Interface GUI insert digunakan untuk menambahkan 

data baru pada informasi taksi. Admin dapat 

menambahkan data taksi baru yaitu nama taksi, alamat 

perusahaan taksi, tarif, nomor telepon, titik koordinat 

taksi yaitu latitude dan longitude. 

 

 
 
Gambar 9: Tampilan GUI Update 
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Mengubah data taksi yang sudah ada, yaitu nama 

taksi, alamat perusahaan taksi, tarif, nomor telepon, 

titik koordinat taksi yaitu latitude dan longitude. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Untuk CabInfo: Aplikasi Sistem Informasi Perusahaan 

Taksi Dan Pemesanan Taksi Kota Batam Berbasis 

Android, dapat disimpulkan : 

1. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi 

perusahaan taksi resmi melalui titik koordinat dari 

masing-masing perusahaan taksi dengan bantuan 

menggunakan peta.  

2. Aplikasi ini dapat melakukan pemesanan sebuah 

taksi berdasarkan taksi yang pengguna inginkan.  
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Abstrak – Perkembangan dunia pertelevisian saat ini menunjukkan peningkatan karena 

televisi merupakan sarana informasi dan hiburan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat.Saat ini setiap stasiun televisi memiliki berbagai format program acara unggulan 

demi memuaskan para penontonnya.Namun, dibalik suksesnya suatu program acara tidak 

terlepas dari peran orang-orang di balik layar, salah satunya adalah bagian penata 

gambar.Penulispun menerapkan Tugas Akhir ini untuk Mengimplementasikan dan 

Menganalisis Teknik Penataan Gambar Dalam Acara Talk Show "Camp_Us".Teknik-teknik 

penataan gambar yang digunakan pada acara ini adalah timing on switching, eye monitoring, 

dan switching by moment.Program acara talk show Camp_Us merupakan sebuah acara yang 

dibuat untuk membahas topik-topik hangat tentang kehidupan seputar kampus.Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan terhadap responden tentang program acara dan teknik-teknik 

penataan gambar, program acara ini cukup menghibur dan layak ditanyangkan untuk ditonton 

civitas kampus sedangkan untuk teknik-teknik penataan gambarnya responden cukup 

memahami peran dan teniknya. 

 

Kata kunci: Penata Gambar, Camp_Us, Kampus, Timing on Switching, Eye Monitoring, 

Switching by Moment 

 

 

Abstract – The development of the television world today shows an increase because 

television is a means of information and entertainment that is needed by society. Nowadays 

every television station has a variety of program formats flagship event in order to satisfy the 

audience. However, behind the success of the program can not be separated from the role of 

the people behind the scenes, one of which is part of the switcherman. Authors implement this 

final project and Analyzing Techniques for Implementing Switcherman In Talk Show 

"Camp_Us". Switcher techniques used in this event are on Switching Timing, Eye Monitoring, 

and Switching by Moment. Camp_Us talk show program is a program created to discuss the 

hot topics of the life around campus. Based on testing conducted with respondents about the 

programs and techniques of switherman, this program is quite entertaining and worth aired 

to watch the campus community while structuring techniques swither the respondents quite 

understand the role and technique. 

 

Keywords: Switcherman, Camp_Us, Campus, Timing on Switching, Eye Monitoring, 

Switching by Moment 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya program acara yang tayang di televisi 

menunjukkan persaingan yang ketat di dalam dunia 

pertelevisian.Setiap stasiun televisi memiliki berbagai 

format unggulan.Sehingga setiap stasiun televisi 

menginginkan program acara unggulan yang memiliki 

rating tertinggi diantara program televisi lainnya. 

 

Namun, dibalik kesuksesan suatu tayangan televisi, 

tidak terlepas dari peran seorang penata gambar atau 

lebih dikenal dengan sebutan switcherman yang 

bertugas memadukan stok gambar sehingga menjadi 

deretan gambar yang baik dan nyaman untuk 

ditonton.Oleh karena itu penulis ingin mengangkat 

tentang peran pemandu gambar dan beberapa teknik 

dalam penataan gambar yang berperan menentukan 

kesuksesan tayangan acara televisi.Dalam hal ini 

penulis menampilkan beberapa sudut pandang, seperti 

bagaimana memadukan gambar yang baik dan benar 

dari kamera dan komputer sehingga sesuai dengan 

hasil yang diinginkan. 

 

Banyak yang kurang mengetahui peran seorang 

switcherman dalam sebuah tayangan di televisi.Fungsi 

dasar seorang switcherman dalam sebuah tayangan di 

televisi adalah memilih sumber video yang sesuai 

dengan naskah produksi, melakukan transisi dasar 

antara dua sumber.Namun diluar dari hal itu seorang 

switcerman harus mengusai alur dari setiap acara yang 

dikontrolnya, seorang switcherman harus kreatif dan 

cepat bertindak.Dimana dibutuhkan ketelitian dan 

ketekunan untuk dapat memilih gambar yang sesuai 

dengan alur cerita. Begitu pula yang dilakukan 

seorang pemandu gambar di acara talk show yang 

akan dibuat oleh tim kami yaitu Camp_Us. 

 

Talk Show Camp_Us ini diharapkan dapat menjadi 

tolak ukur bagi perkembangan broadcasting di 

kalangan kampus khususnya bagi pembelajaran 

multimedia, dimana dapat memahami peran orang-

orang yang bekerja diballik layar, seperti 

switcherman, soundman, kameramen, lighting, dll. 

 

 

e. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Switcherman (Penata Gambar) 

Switcherman (pemadu gambar) adalah seorang yang 

mempunyai seni atau seseorang yang mempunyai 

tingkat abstraksi tinggi dalam memprediksi dan 

mengolah input gambar yang ada menjadi sebuah 

karya seni yang mempunyai keserasian dan 

harmonisasi. Oleh karena itu biasanya seorang 

switcherman adalah seorang yang memiliki kedekatan 

persepsi atau memiliki kecocokan karakter dengan 

sutradara yang diikutinya. Dengan kata lain 

switcherman adalah tangan kanan dari sutradara, 

karena keberhasilan terciptanya output gambar yang 

baik sangat ditentukan dari bagaimana seorang 

switcherman dapat mengarahkan kru produksi 

 

1. Broadcasting 

Jika di lihat dari kamus Bahasa Inggris broadcast 

berarti siaran, sedangkan broadcasting adalah proses 

pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara 

bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi dan 

media lainnya dan bisa juga didefinisikan sebagai 

layanan server ke client yang menyebarkan data 

kepada beberapa client sekaligus dengan cara paralel 

dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau 

audio. Dalam broadcasting juga memperdalam ilmu 

kemasyarakatan, artinya bagaimana cara kita untuk 

terjun langsung dan berhadapan denga masyarakat 

luas. 

 

2. Format Acara Televisi 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar 

dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi 

landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan 

terbagi dalam berbagai kriteria utama yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara 

tersebut. (Naratama, 2004 : 62 ) 

3. Hasil Produksi Acara Televisi 

Di dalam produksi sebuah program acara televisi 

dapat dibedakan menjadi dua bentuk hasil produksi, 

yaitu : 

1. Program Acara Langsung 

Adalah sebuah program acara yang disiarkan 

secara langsung atau live kepada pemirsa. 

2. Program Acara Tidak Langsung 

Adalah Sebuah program acara yang disiarkan 

secara tidak langsung. Sehingga program acara 

tersebut kejadiannya sudah dilakukan terlebih 

dahulu, baru kemudian dilakukan proses 

penyempurnaan baik sistem audio melalui mixing 

atau dubbing dan sistem video melalui proses 

editing, titling, chroma key, pemberian effect dan 

sebagainya. 

 

4. Naskah Produksi 

1. Sinopsis 

Sinopsis ini diperlukan untuk memberikan 

gambaran secara ringkas dan padat tentang tema 

atau atau produk materi yang akan digarap. 

2. Treatment 

Treatment mencoba memberikan gambaran secara 

deskriptif tentang bagaimana suatu episode cerita 

atau rangkaian peristiwa pembelajaran nantinya 

akan digarap. 
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3. Storyboard 

Rangkaian kejadian seperti dilukiskan dalam 

treatment tersebut kemudian divisualkan dalam 

perangkat gambar atau sketsa sederhana pada 

kartu berukuran lebih kurang 8x12 cm. 

4. Script/Naskah Program 

Tujuan utama suatu script atau naskah program 

adalah sebagai peta atau bahan pedoman bagi 

sutradara dalam mengendalikan penggarapan 

substansi materi ke dalam suatu program. 

 

5. Panasonic Live Switcher AV-HS410N 

AV - HS410 yang kompak dan serbaguna dengan 

sembilan input standar (delapan HD - SDI , satu 

scalable HD DVI - D) , dan dapat diupgrade 

menggunakan papan pilihan untuk maksimal 13 

HD/SD input sinyal switchable. Lima HD-SDI dan 

satu DVI-D output standar juga dengan papan opsi 

yang memungkinkan ekspansi maksimum 10 output. 

Dua slot ekspansi memungkinkan penggunaan 

simultan hingga dua AV-HS04M Series dual-channel 

input atau output papan. 

 

Empat bus Aux disediakan untuk memungkinkan 

serbaguna alur kerja produksi, dengan transisi 

campuran yang tersedia di AUX1.Ganda PinP 

(dengan kenangan transisi), satu DSK, dan pengunci 

hulu dengan kemampuan Tombol 3D dan Primatte ® 

Chroma juga disediakan.Dengan kualitas tinggi 3D 

dan 2D efek yang tersedia untuk transisi untuk kedua 

latar belakang dan kunci. Semua saluran input fitur 

built-in switchable bingkai sinkronisasi, sedangkan 

upconverters tersedia untuk empat saluran dan 

koreksi warna 16 - axis untuk delapan masukan HD-

SD/SDI standar. Sistem Frekuensi HS410 adalah 

switchable antara 60Hz, 50Hz, 24Hz dan, 

memungkinkan operasi internasional dan gaya hidup 

sinema digital switching. 

 

User-friendly interface HS410 yang dibedakan oleh 

7" WVGA (800×480 piksel ) monitor LCD warna, 

selain menampilkan pengaturan dan menu, dapat 

menunjukkan input dan output video, monitor 

gelombang pembacaan dan bahkan tampilan 

Multiviewer. Konfigurasi MultiViewer termasuk divisi 

layar dialihkan menjadi 4, 5, 6, 9, 10 atau 16 bagian 

dan mendukung tampilan waktu, tingkat audio yang 

meter dan 04:03. Fitur sederhana dan tata letak panel 

switcher didedikasikan tombol untuk berbagai fungsi 

umum, seperti PinP 1/2, serta A bus dan B bus baris 

dengan 12 tombol crosspoint (22 dengan fungsi shift), 

memungkinkan akses mudah ke berbagai internal dan 

eksternal sumber . 

 

Fitur canggih termasuk dual- channel video/klip 

player/recorder, 100 event memories, Efek Preview 

(untuk melihat secara offline efek diprogram), editing 

waktu , dan program Plug-in disesuaikan untuk 

kontrol perangkat eksternal dan banyak aplikasi 

lainnya. SDK (Software Development Kit) tersedia 

dari Panasonic untuk memungkinkan penciptaan 

program Plug-in kustom yang kuat. 

 

2.7. Teknik Switcher 

Timing on Switcher adalah teknikmemindahkan 

gambar dari kamera satu kepada kamera lainnya 

sesuai dengan tuntutanacara atau cerita. 

Teknik Eye Monitoring ini, switchermantidak hanya 

berkonsentrasi kepada monitorswitcher saja tetapi 

monitor dari seluruh kamera yang memberikan 

tawaran shot 

Teknik Switching by Moment adalah pemindahan 

gambar berdasarkan momen atau kejadian.Dimana 

switchermanmerekam dan mengambil gambar dari 

kejadian-kejadian yang tidak terduga dan tidak 

direncanakan. 

 

2.7. Metodologi Penelitian 
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untukmendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2010:2). 

Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai 

suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Dalam 

peneltian ini jenis penelitian yang digunakan adalan 

penelitian evaluatif 

 

f. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Konsep Dasar 

Definisi konsep menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah rancangan atau buram surat; 

ide atau pengertian yang diabtsrakkan dari peristiwa 

konkret; satu istilah dapat mengandung dua – yang 

berbedaKonsep dasar dari pembuatan Acara Talk 

Show Camp-Us ini tentang topik-topik hangat seputar 

mahasiswa, dosen, manajemen kampus, dll yang 

berhubungan seputar kampus. Acara ini dibuat untuk 

memenuhi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan 

informasi tentang kampus bagi mahasiswa. 

 

 

3.2 Deskripsi Umum Sistem 

Secara umum alur kerja sistem adalah sebagai berikut: 

a. Penata Gambar (Switcherman) mengontrol semua 

hasil kamera dari setiap sisi. 

b. Lalu dimasukkan kedalam switcher untuk 

dikontrol dalam komputer. 

Setelah dikontrol oleh penata gambar lalu dilakukan 

prosese editing 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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Gambar 1  Desain Sistem 

Setelah dilakukan proses editing maka video siap 

untuk disiarkan. 

 

3.3 Script Writer/Naskah Produksi 

Script Writing diperlukan dalam sebuah produksi 

acara. Berikut ini adalah naskah produksi untuk acara 

Talkshow Camp Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabel 1 Contoh Naskah Produksi pada Acara Talk 

Show Camp_Us 

 

 

3.4 Sistematika Perancangan 

Setelah mendeskripsikan desain sistem acara talk 

show Camp-Us maka perlu adanya perancangan 

terhadap pembuatan acara talk show Camp-Us untuk 

menyampaikan pesan moral terhadap akademisi yang 

menonton acara yang akan kami buat ini. Maka 

sistematika perancangan sebagai berikut: 
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Gambar 2 Sistematika Perancangan Talk Show 

Camp_Us 

 

 

 

 

3.5 Mekanisme Produksi Acara Televisi 

Merencanakan sebuah produksi program TV 

memerlukan waktu yang cukup lama dan berliku-liku 

karena itu perlu direncanakan dengan cermat dan baik 

dari segi isi, format, maupun pelaksanaan 

produksinya.Berfikir tentang produksi program TV 

bagi pengelola profesional berarti mengembangkan 

gagasan bagaimana materi produksinya dapat menjadi 

suatu sajian yang bernilai dan memiliki makna. 

 

3.5.1 Rancangan Materi Produksi 

Materi produksi dapat berupa apa saja. 

Kejadian pengalaman, hasil karya, benda, 

binatang, manusia, merupakan bahan yang 

dapat diolah menjadi produksi yang bermutu. 

Tetapi semua itu masih harus dilengkapi 

dengan latar belakang yang jelas, untuk itu 

perlu melakukan riset yang mendalam agar 

semua data yang diperlukan lengkap 

sehingga mudah diolah menjadi program 

yang baik. 

 

3.5.2 Rancangan Sarana Produksi 

Sarana produksi menjadi sarana penunjang 

terwujudnya ide menjadi hasil 

produksi.Tentu saja diperlukan kualitas alat 

standar yang mampu menghasilkan gambar 

dan suara secara bagus. 

 

3.5.3 Rancangan Biaya Produksi 

Merencanakan biaya untuk setiap produksi 

acara tidaklah mudah. Hal ini perlu 

dipikirkan sampai sejauh mana produksi itu 

kiranya akan memperoleh dukungan financial 

dari suatu pusat produksi. 

 

3.5.4 Rancangan Organisasi Produksi 

Pada suatu produksi acara televisi akan 

melibatkan banyak orang, seperti pengisi 

acara, crew, dan fungsionalis lembaga 

penyelenggara. Agar pelaksanaan shooting 

dapat berjalan lancar perlu menyusun 

organisasi pelaksanaan produksi yang serapi–

rapinya. Karena apabila suatu organisasi 

produksi tidak diatur secara rapi akan 

menghambat jalannya produksi. 

 

3.5.5 Tahap Prosedur Pelaksanaan Acara 

Dalam proses pembuatan produksi sebuah 

program acara live, memerlukan tahapan 

pelaksanaan produksi yang jelas dan 

efisien.Prosedur kerja untuk memproduksi 

program acara dapat dibagi menjadi empat 

tahapan penting.Keempat tahapannya adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3 Prosedur Perancangan Acara 

Talk Show Camp_Us 

 

3.6 Acara Camp_Us 

Acara Camp_Us merupakan acara Talk Show kampus 

yang membahas tentang topik-topik hangat seputar 

mahasiswa, dosen, manajemen kampus, dll yang 

berhubungan seputar kampus.Acara ini dibuat untuk 

memenuhi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan 

informasi tentang kampus bagi mahasiswa. Siaran ini 

akan sangat berguna karena seluruh civitas kampus 

dapat melihat tayangan ini dengan sistem LAN. 
 

g. IMPLEMENTASI HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

5.1 4.1 Teknik Pengambilan Gambar 

Keberhasilan acara talkshow Camp_Us yang 

sudahberlangsung ini perlu dilakukan implementasi 

teknik-teknik penataan gambar (switcher) agar 

menghasilkan tampilan gambar yang baik.Banyak 

teknik-teknik switcher yang dapat digunakan dalam 

sebuah acara, namun tidak semua dapat dipakai. 

Tergantung pada sistem acara dan bentuk acara yang 

akan disiarkan. Berikut adalah penerapan teknik 

pengambilan gambar dalam pembuatan talkshow 

Camp_Us yang berupa teknik Timing on Switching, 

Eye Monitoring, danSwitching by Moment. 

 

4.2 Penerapan Teknik-teknik Switcher 

4.2.1 Opening 

Opening merupakan pembukaan dari acara talk show 

Camp_Us dimana pada sesi opening ini, pembawa 

acara memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit 

tentang topik acara yang akan dibahas bersama 

narasumber. 

 

Sony 
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Gambar 4Ilustrasi Scene 1 

 
Gambar 5Pembukaan Acara Camp_Us 

 

4.2.2 Teknik Timing On Switching 

Teknik timing on switching ini memindahkan gambar 

dari kamera satu kepada kamera lainnya sesuai dengan 

tuntutanacara atau cerita. 

 

 
Gambar 5 Ilustrasi Scene 2-3 

 

 
Gambar 6Pembawa Acara Memperkenalkan 

Kedua Narasumbernya 

 

4.2.3 Teknik Eye Monitoring 

Teknik Eye Monitoring ini, switchermantidak hanya 

berkonsentrasi kepada monitorswitcher saja tetapi 

monitor dari seluruh kamera yang memberikan 

tawaran shot. 

 

 
Gambar 7 Ilustrasi Scene 4-5-6 

 
Gambar 8 Pembahasan Tema Oleh Pembawa 

Acara dan Kedua Narasumbernya. 

 

4.2.4 Teknik Switching by Moment 

Teknik Switching by Moment adalah pemindahan 

gambar berdasarkan momen atau kejadian.Dimana 

switchermanmerekam dan mengambil gambar dari 

kejadian-kejadian yang tidak terduga dan tidak 

direncanakan. 

 

 
Gambar 9  Ilustrasi Scene 20-21 

Berikut ini adalah proses ilustrasi teknik ilustrasi 

penggunaan teknik switching  
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Gambar 10Pembawa Acara dan Narasumber 

Saling Bercanda 

 

4.2.5 Analisis Teknik Switcher 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini menunjukkan 

bahwa penggunaan teknik timing on switching pada 

acara talk show Camp_Us sangat mendominasi 

dikarenakan switcherman dituntut mengikuti alur 

cerita dari acara yang akan ditayangkan dan pada 

acara ini juga lebih banyak memerlukan shot-

shotClose Up dari kamera. Berikut adalah tabel teknik 

switcher yang digunakan. 

 

h. PENGUJIAN 

Kuisioner merupakan instrumen atau alat yang 

digunakan untuk melakukan pengumpulan data baik 

untuk keperluan penelitian atau pun suatu 

survei.Teknik penataan gambar dalam acara talk show 

Camp_Us ini merupakan Tugas Akhir yang tidak 

untuk diperjualbelikan.Maka dari itu untuk mengukur 

tingkat pemahaman dari teknik penaatan gambar dan 

kelayakan tayangan dari acara ini, peneliti 

menggunakan analisis statistik deskriptif. 

 

Data yang terkumpul dianalisis secara manual dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Excel.Analisa data 

dilakukan berdasarkan pertanyaan dari setiap variabel 

yang ada. 

 

5.1 Data Audiens 

Audiens dalam penelitian ini berjumlah berjumlah 75 

orang.Data audiens dibagi berdasarkan jenis kelamin, 

jurusan dan angkatan dari mahasiswa Politeknik 

Negeri Batam.Data terserbut dibuat hanya sebagai 

gambaran identitas audiens yang berpartisipasi 

memberi penilaian. 

 

1. Hasil Data Kuisioner Berdasarkan 

Variabel Tentang Acara dan Pesan atau Informasi 

yang Ingin Disampaikan 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner menunjukkan 

bahwa pembuatan acara talk show Camp_Us 

mendapat berbagai macam tanggapan dari para 

responden.Mengacu pada tabel dibawah dapat 

disimpulkan bahwa acara talk show Camp_Us sangat 

layak untuk disiarkan dan menjadi sumber informasi 

bagi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. 

 

Tabel 2Jumlah Responden yang Menjawab 

Pertanyaan 1 sampai 6 

 
 

Dapat terlihat bahwa penyampaian pesan dalam acara 

tersebut tersampaikan kepada audiens sehingga 

tayangan talk show ini layak di tampilkan. 

 

i. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tahapan analisa, perancangan, serta hasil 

implementasi pada Teknik Switching Dalam 

Pembuatan Acara “Camp_Us”, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Peran switcherman atau penata gambar sangat 

diperlukan sebuah acara televisi untuk memonitor 

jalannya acara. 

2. Peran switcherman atau penata gambar dapat 

memadukan, mengatur serta menyeimbangkan 

sudut pandang dan komposisi gambar. 

3. Respon yang ditunjukkan mahasiswa sangat 

positif terhadap acara ini, dapat dilihat bahwa dari 

semua pertanyaan yang ada pada kuisioner 

mendapatkan banyak jawaban „Ya‟. 

 

5.2 Saran 

Untuk pengembangan switcerdalam pembuatan 

acaratalk show Camp_Us, saran yang dapat diberikan 

adalah: 

V. Dapat meningkatkan peran seorang switcherman 

dengan acara on air. 

VI. Dapat menambah kamera agar proyek yang 

dijalankan switcherman tidak terpaku pada tiga 

buah kamera saja. 
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Abstrak - Sistem pengontrolan jarak jauh adalah sebuah sistem yang memungkinkan 

seseorang melakukan kontrol terhadap sebuah alat dari jarak jauh, tanpa orang tersebut 

mendatangi alat tersebut secara langsung.Pengontrolan kelistrikan jarak jauh saat ini belum 

banyak diimplementasikan, karena terkendala besarnya arus dan tegangan yang digunakan 

yaitu tegangan AC atau bolak-balik.Pengontrolan perangkat dengan arus dan tegangan AC bisa 

dilakukan oleh sebuah komputer atau server dengan menggunakan interfacing 

mikrokontroller.Pada penelitian ini digunakan mikrokontroler arduino sebagai interface yang 

menghubungkan komputer dengan perangkat arus kuat,dan sebuah aplikasi user interface 

untuk mengirimkan perintah dari komputer ke arduino.Serta digunakan web site sebagai user 

interface dan di upload dalam sebuah web server, yang  terhubung ke arduino melalui port 

USB. Pada penelitian ini, penulis menggunakan WIFI hotspot untuk koneksi wireless, sehingga 

web server bisa diakses melalui komputer, laptop, smartphone dengan mudah.Setelah sistem ini 

di implementasikan, pengontrolan perangkat listrik dapat dilakukan tanpa harus mendatangi 

perangkat tersebut secara langsung, atau  pengguna tidak perlu mendatangi saklar untuk 

melakukan kontrol.Sistem ini juga memudahkan kita untuk mengetahui status dari perangkat 

listrik kita, saat kita berada di luar rumah. 

 

Kata kunci: Web Site, Mikrokontroller, WIFI hotspot, User Interface 

 

 

Abstract - Remote controlsystem is a system that allows someone to control a system remotely, 

without that person went near to the tool directly. Remotecontrolling electrical current has not 

been widely implemented, because it has constrained about high magnitude of AC current and 

voltage which is used. Controlling devices with AC voltage and AC current can be done by a 

computer or server using microcontroller interfacing. In this research, the author use 

arduinomicrocontroller as an interface that connects the computer to the high voltage 

peripheral, and an application user interface which send commands from the computer to the 

arduino.Also a website as anuser interface and uploaded into a web server, which is connected 

to the microcontroller through the USB port.In this research, the authors use WIFI hotspot for 

wireless connection,so the web server can be accessed easily via computer, laptop, and 

smartphone. Once the system is implemented correctly,controlling electrical devices can be 

done without having to go to the device direclty, or the user does not need to go to the switch to 

control. This system also allows us to know the status of our electrical devices, while we were 

mailto:kirnosutopo@gmail.com
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outside the house. 

 

Keywords: Web based, Microcontroller, WIFI hotspot, User interface 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
530 

 

1. Pendahuluan 

Kontrol jarak jauh adalah sebuah sistem yang di 

rancang untuk melakukan kontrol terhadap sebuah 

sistem dari jarak jauh untuk memudahkan 

pengguna.Misalkan pengguna ingin menyalakan 

lampu teras, pengguna hanya mengakses web yang 

telah di sediakan melalui laptop, PC atau smartphone 

dan pengguna tinggal menekan tombol yang ada di 

web tersebut, dan lampu teras pun akan menyala, 

demikian juga jika pengguna ingin mematikan lampu 

tersebut. Dalam penelitian ini digunakan web site 

sebagai interface untukmicrokontroller arduino, yang 

berfungsi untuk menghubungkan server dengan 

perangkat listrik yang berada di rumah, contohnya 

lampu kamar, lampu teras, TV, AC, Kompor listrik 

dan lain – lain, yang bisa kita kontrol dari jarak jauh 

menggunakan sebuah web site yang telah kita siapkan 

sebelumnya, untuk memudahkan pengguna atau 

penghuni rumah dalam melakukan pengontrolan dan 

pengecekan setiap saat.  

2. Identifikasi Masalah  

1. Sistem konvensional penghuni rumah sulit 

memantau kelistrikan di rumah. 

2. Sistem konvensional lebih berpotensi 

terjadinya pemborosan listrik 

3. Sistem konvensional ada potensi terjadinya 

bahaya karena meninggalkan perangkat listrik 

tidak pada keadaan yang seharusnya. 

4. Pembuatan sistem otomatis dan terkontrol dari 

jarak jauh sangat di butuhkan untuk mengatasi 

masalah yang dijelaskan di atas. 

5. Performance dari sistem ini perlu di uji karena 

berhubungan dengan sistem jarak jauh, yang 

juga mempengaruhi kemampuan dari sistem 

ini. 

3. Tujuan Penelitian  

1. Membuat sistem kelistrikan baru yang bisa di 

kontrol dari jarak jauh berbasis web. 

2. Mengetahui performace dari sistem yang 

dibuat,dengan melakukan analisa tentang 

delay dari sistem, Sehingga akan di ketahui 

requirement yang butuhkan untuk 

memaksimalkan kinerja dari sistem. 

3. Dapat melakukan monitoring jarak jauh 

terhadap status peralatan listrik di rumah. 

4. Metodologi 

1. Pelaksanaan Komunikasi 

a. Melakukan wawancara dengan dosen 

pembimbing 

b. Melakukan studi literatur dari beberapa 

buku dan informasi dari internet 

c. Mengikuti workshopArduino 

2. Model Pelaksanaan 

a. Mengumpulkan requirement dari hasil 

wawancara dan studi literatur 

b. Menganalisis requirement 

c. Perencanaan dan  pembuatan Aplikasi 

d. Perencanaan dan pembuatan rangkaian 

hardware  

3. Pembuatan Aplikasi 

Dalam  pengembangan perangkat lunak 

pada penelitian ini menggunakan metode 

waterfall, yaitu sebuah metode pengembangan 

software yang bersifat sekuensial dan terdiri 

dari 5 tahap yang saling terkait dan 

mempengaruhi seperti terlihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 1 Teknik Pembuatan Aplikasi 

a. Analisa kebutuhan (Requirements) 

Merupakan tahap pertama yang menjadi 

dasar proses pembuatan aplikasi. 

Kelancaran proses pembuatanaplikasisecara 

keseluruhan dan kelengkapan fitur 

aplikasiyang dihasilkan sangat tergantung 

pada hasil analisa kebutuhan ini.Untuk 

memperoleh informasi tentang aplikasi 

berbasis web, dilakukan wawancara, diskusi 

dan mencari informasi dari internet. 

b. Desain sistem (Design) 

Merupakan tahap penyusunan proses data, 

aliran proses dan hubungan antar data yang 

paling optimal untuk menjalankan aplikasi 

pengontolrolan listrik di rumah sesuai 

dengan hasil analisa kebutuhan. 

c. Penulisan program (Implementation) 

Merupakan tahap penerjemahan desain 

sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk 

perintah-perintah yang dimengerti komputer 

dengan mempergunakan bahasa 

pemrograman yang menjadi standar aplikasi 

web. 

d. Pengujian program (Verification)Pengujian 

aplikasidilakukan untuk memastikan bahwa 

http://www.etunas.com/web/contoh-proposal-penelitian-aplikasi-inventory-control-dengan-metode-eqonomic-order-quantity-eoq-multiproduk-pada-pt-etunas-sukses-sistem.htm
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aplikasiyang dibuat telah sesuai dengan 

desain dan semua fungsi dapat dipergunakan 

dengan baik tanpa ada kesalahan. 

e. Penerapan dan perawatanprogram 

(Maintenance) 

Merupakan tahap dimana penerapkan 

aplikasiyang telah selesai dibuat dan diuji ke 

dalam lingkungan Teknologi Informasi dan 

memberikan pelatihan kepada pengguna. 

5. Landasan Teori 

5.1 Arduino 

Arduino Uno adalah arduino board yang 

menggunakan mikrokontroler ATmega328. Arduino 

uno memiliki 14 pin kaki digital, 6 input analog, 

osilator kristal 16 MHz, koneksi Universal Serial Bus 

(USB), konektor sumber tegangan, header In-Circuit 

Serial Programming (ICSP), dan tombol reset. 

Arduino Uno segala hal yang dibutuhkan untuk 

mendukung sebuah mikrokontroler. 

Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah 

komputer melalui USB atau memberikan tegangan 

Direct Current (DC) dari baterai atau adaptor 

Alternating Current (AC) to DC Sebagai sumber 

tegangan untuk arduino. Arduino mengggunakan 

Firmware ATmega16U2  yang diprogram sebagai 

USB to serial converter untuk komunikasi serial ke 

komputer melalui port USB[9]. 

 

Gambar 2  Arduino R2[5] 

5.2 Pemrograman PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman web, yang 

membutuhkan server untuk mengeksekusi script yang 

yang telah dibuat[7]. Artinya untuk PHP 

membutuhkan server untuk memproses file-file PHP, 

kemudian hasil pemrosesan akan ditampilkan pada 

browserclient, sehingga PHP merupakan server-side 

scripting (script yang diproses di sisi server). Saat ini 

sudah tersedia aplikasi yang sudah terintegrasi antara 

web server(Apache), database(MySQL), PHP binary 

(PHP) antara lain LAMP,XAMPP,MAMP,WAMP,  

tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan 

XAMPP sebagai aplikasi untuk kebutuhan web server 

, database dan PHP binary. Dalam penelitian ini 

digunakan PHP karena open source dan dalam 

implementasi pembuatan webnya sangat mendukung 

untuk menjadi web yang dinamis. Salah satu 

kelebihan dari PHP adalah memiliki kemampuan 

untuk mengakses port serial yang berada dalam server 

atau komputer, sehingga sangat mendukung dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan PHP sebagai 

Bahasa pemrograman utama, yang berfungsi untuk 

melakukan perintah ke Arduino melalui serial port dan 

melakukan update di database, untuk memberikan 

informasi tentang status dari perangkat, apakah sudah 

dalam kondisi ON atau OFF. 

Berikut adalah cara kerja dari PHP : 

 

Gambar 3 Cara kerja PHP[8] 

A. Web browser mengirim request ke web server 

B. Web server memberikan halaman web/script yang 

di minta browser 

C. Dalam web server ada aplikasi server yang 

berfungsi untuk melayani request dari browser 

D. Application server memberikan script hasil 

pengolahan dari data yang direquest browser 

E. Web server memberikan respon sesuai request yang 

di minta oleh browser 

 

5.3 Kelistrikan  
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Untuk mengoperasikan perangkat listrik di rumah kita 

membutuhkan daya listrik, Daya listrik yang perlu kita 

ketahui adalah tentang perhitungan daya (P), arus(I) 

dan tegangan(V).Karena dalam penelitian ini 

digunakan arus dan tegangan ACuntuk 

mengoperasikan perangkat listrik di rumah. 

 

Gambar 4  Arah Arus AC[10] 

 

Rumus mengitung Daya[10] : 

         𝑹 

Rumus menghitung Arus[10] : 

  
 

𝑹
 

Rumus menghitung Tegangan [10]: 

    𝑹 

 

5.4 Penelitian terkait 

Penelitian yang sama telah dibuat oleh   Karomah 

dariSTT Telkom Purwokerto (2014) yaitu berupa 

“Rancang Bangun Sistem Kendali Jarak Jauh On/Off 

Lampu Dan Air Conditioner (Ac) Berbasis Arduino 

Melalui Internet”. Secara garis besar penelitian 

terserbut terlihat pada gambar berikut ini : 

 

 
Gambar 5 design system[9] 

 Kesamaan dengan sistem yang dibuat oleh 

penulis dengan yang dibuat oleh karomah adalah 

sebagai berikut : 

- Sama-sama mengunakan Arduino sebagai 

interface untuk mengontrol tegangan tingginya 

- Keduanya sama-sama melakukan kontrol jarak 

jauh  

Sementara itu beberapa hal yang membedakan 

antara penelitian yang dibuat oleh karomah dengan 

yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Tabel Perbedaan sistem 

 

 

6. Desain Sistem 

6.1 Deskripsi umumsistem 

Sistem pengontrolan kelistrikan jarak jauh ini 

adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk 

bisa melakukan kontrol terhadap semua perangkat 

listrik yang berada di dalam rumah dari jarak jauh. 

Dalam sistem ini akan menggunakan sistem web 

sehingga pemgguna bisa mengakses sistem ini dari 

manapun dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya 

harus memiliki perangkat atau gadget yang bisa 

terkoneksi ke internet, kemudian server yang kita 

gunakan di dalam rumah sudah terdaftar atau 

mendapatkan IP public dari provider internet. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan 

membuat produk yang bersifat lokal, karena untuk 

mendapatkan IP public saat ini sangat sulit dan 

membutuhkan dana. Karena keterbatasan tersebut 

penelitian ini akan menggunakan wireless sebagai 

piranti penngontrolan jarak jauh yang akan mengakses 

N
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ke server yang telah kita sediakan. 

Dengan sistem wireless dalam rumah maka 

jangkauan dari wirelesspun terbatas tergantung dengan 

akses point yang kita gunakan. Minimal akses point 

akan bisa menjangkau seluruh bagian rumah. sehingga 

nanti pengontrolan kelistrikan ini bisa diakses dengan 

menggunakan laptop dengan wifi dan gadged yang 

terkoneksi ke server kita dengan menggunakan wifi 

tersebut. Penghuni rumah bisa melakukan kontrol 

terhadap semua perangkat kelistrikan yang ada di 

rumah tersebut, hanya dengan menekan tombol yang 

telah di konfigurasi di halaman web yang kita buka. 

Untuk menjaga keamanan dari akses web 

tersebut, dalam aplikasi ini di buat hak akses yang 

berbeda-beda tergantung pengguna yang akan 

melakukan akses terhadap sistem kita.Dalam sistem 

ini akan di buat tiga buah akses yaitu akses untuk 

anak, ayah, ibu dari masing-masing user tersebut dan 

memiliki hak akses yang berbeda-beda, misalnya anak 

hanya akan mendapatkan akses untuk menghidupkan 

TV, Radio dan perangkat entainment yang ada di 

dalam rumah. Sistem akan mengidentifikasi user 

dengan menggunakan level dari user tersebut, 

Kemudian untuk user ayah akan mendapatkan akses 

penuh untuk semua perangkat yang ada di dalam 

rumah demikian juga untuk ibu akan mendapatkan 

akses sesuai kebutuhan di dalam rumah tersebut. 

Dalam sistem ini akan di buat 3 buah level yaitu user 

level 1, 2, dan 3  Masing-masing level memiliki hak 

akses yang berbeda-beda. Level 1 untuk 

administrator, level 2 untuk user ayah dan ibu dan 

level 3 untuk user anak. 

 

Gambar 6  Desain Sistem 

Pada gambar Desain Sistem digambarkan beberapa 

alat yang akan bisa di control oleh arduino melalui 

web, tetapi dalam Sistem ini peneliti hanya akan 

mengontol beberapa point yang sering digunakan 

dalam rumah tangga pada umumnya. Cara kerjanya 

adalah sebagai berikut, Gudget atau laptop atau Tablet 

pc melakukan koneksi ke hotspot yang sudah 

disediakan di dalam rumah. Setelah terkoneksi maka 

gudget tersebut akan bisa mengakses web yang di 

pasang web server yang telah di siapkan. Saat 

memasuki web tersebut pengguna harus memasukan 

user dan password, dalam pengaturannya user di bagi 

menjadi 3 yaitu Ibu, Ayah dan Anak. Masing-masing 

memiliki akses yang berbeda, untuk user anak hanya 

akan bisa mengakses berbagai peralatan permainan 

dan multimedi di dalam rumah, sedangkan ibu hanya 

akan mendapatkan akses untuk semua perlengkapan 

rumah, dan untuk user Ayah akan mendapatkan full 

akses sehingga dapat melakukan pengatuan sesuai 

kebutuhan. 

7. Implementasi dan pengujian 

Proses implementasi dalam penelitian ini, adalah  

proses pembuatan GUI (Graphic User Interface) untuk 

mengendalikan Arduino atau mikrokontroller  yang 

akan digunakan. 

7.1 Aplikasi Web 

 

 
Gambar 7. Laman Form Login 

Aplikasi web yang digunakan dalam penelitian ini 

salah satu bagiannya adalah form login dalam Bahasa 

pemrograman PHP dan HTML, form login ini 

berfungsi untuk menjaga keamanan dari aplikasi web 

yang kita bangun, serta pengontrolan hak akses bagi 

pengguna sesuai dengan haknya, misalnya hak akses 

ayah dan ibu setelah login berhasil akan memunculkan 

semua tombol yang ada, tetapi saat login sebagai 

pengguna anak, maka ada beberapa tombol yang tidak 

dimunculkan demi keamanan, contohnya kompor 

listrik, lampu, AC tidak diberikan akses untuk user 

anak 

script html sebagaiberikut : 

 

<form id="form-login" name="login" method="post" 

action="cek_login.php" onSubmit="return 

validasi(this)"> 

 

 

Fungsi validasi usernya dalam PHP sebagai berikut : 

<?php 

include "koneksi.php"; 

 

$username = $_POST['username']; 

$pass     = $_POST['password']; 

 

$login=mysql_query("SELECT * FROM user 
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WHERE user='$username' AND password='$pass'"); 

$ketemu=mysql_num_rows($login); 

$r=mysql_fetch_array($login); 

 

if ($ketemu > 0){ 

  session_start(); 

  $_SESSION[leveluser]    = $r[level]; 

  $_SESSION[namauser]     = $r[user]; 

  $_SESSION[passuser]     = $r[password]; 

 

if($_SESSION[leveluser]==1){ 

 header('location:myhomestatus.php'); 

  } else if($_SESSION[leveluser]==2){ 

 header('location:myhomestatus.php'); 

  } if($_SESSION[leveluser]==3){ 

 header('location:myhomestatus_anak.php'); 

  } 

} 

else{ 

include "error-login.php"; 

}  

?> 

Dari script diatas di jelaskan saat user dan password 

ditemukan dan sesuai maka script PHP akan 

memilihkan halaman web yang sesuai dengan level 

dari user yang melakukan login tersebut. 

 

 
Gambar 8. Laman Web Kontrol 

Dalam proses implementasi ini penulis membuat 

interface atau GUI yang berfungsi untuk mengontrol 

mikrokontroller yang terkoneksi dengan server 

melalui port USB. GUI yang digunakan adalah script 

PHP yang akan mengakses port USB secara langsung 

untuk mengirim perintah ke mikrokontroller. Dalam 

penulisan script tersebut ada bagian terpenting yang 

perlu diperhatikan yaitu script untuk mengakses dan 

mengirim pesan ke mikrokontroller melalui port USB 

script adalah sebagai berikut : 

try { 

exec("mode com5: BAUD=9600 PARITY=n DATA=8 

STOP=1 to=off dtr=off rts=off"); 

  $fp =fopen("com5", "w"); 

  openSerialOK = true; 

 }  

Kode program di atas menjelaskan bahwa, web akan 

mengakses port serial / usb di port 5 dengan baud rate 

9600, tanpa parity dan panjang tiap pengiriman dan 

penerimaan data panjangnya 8 bit. Port serial 

kemudian akan di buka sesuai setting yang 

dideklarasikan diatas, gunanya untuk menerima dan 

mengirim data sesuai kebutuhan sistem  yang akan 

kita buat. Berikut ini adalah potongan perintah dari 

salah satu tombol saat ditekan : 

//lampu depan 

if (isset($_POST['submit1']) && $status1=="OFF") { 

openSerial("a"); 

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", 

"myhome"); 

if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){ 

$sql="UPDATE homestatus SET status = 'ON' 

WHERE name = 'Lampu depan'"; 

 mysqli_query($link,$sql);  

} 

} 

else 

 { 

if (isset($_POST['submit1']) && $status1 =="ON"){ 

openSerial("b"); 

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "", 

"myhome"); 

if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') 

 { 

 $sql="UPDATE homestatus SET status = 

'OFF' WHERE name = 'Lampu depan'"; 

 mysqli_query($link,$sql); 

 } 

} 

} 

Script diatas berfungsi untuk mengontrol lampu 

depan, dengan memberikan perintah ke arduino 

berupa karakter yaitu karakter ”a” untuk menyalakan 

lampu dan mengupdate status di database menjadi 

”ON”. Saat status dari database adalah ”ON” maka 

tombol tersebut berfungsi untuk mematikan lampu 

dengan mengirimkan karakter ”b” ke arduino dan 

mengupdate database menjadi ”OFF”. 

 

7.2 Pemrograman mikrokontroller 

Selain pemrograman dalam interface di perlukan juga 

script yang di tuliskan kedalam mikrokontroller untuk 

menerima atau merespon perintah yaang diterima dari 

port USB. Pada penulisan program di mikrokontroller 

menggunakan bahasa pemrograman C, yang akan di 

conversi secara otomatis oleh aplikasi arduino menjadi 

bahasa assembly sesuai dengan bahasa yang dikenali 

oleh mikrokontroller. Pada 

pemrogramanmikrokontroller tersebut ada bagian 

script yang perlu diperhatikan yaitu script untuk 

membuka port serial (USB) dengan menggunakan 

baudrate yang disesuaikan dengan baudrate yang di 

setting dari perintah atau kontrol.Scriptnya adalah 

sebagai berikut : 

 

Serial.begin(9600); 
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Kemudian setelah menentukan setting penggunaan 

rate yang digunakan, kita mulai membuat variable 

yang dibutuhkan untuk input dan output yang akan 

kita gunakan. Dalam penelitian ini menggunakan 

variable dan nomor pin untuk input dan output sebagai 

berikut : 

int incomingByte = 0; 

int out1 = 13; 

int out2 = 12; 

int out3 = 11; 

selanjutnya kita menentukan pin mana saja yang 

digunakan sebagai input dan pin mana sebagai output. 

Dalam proyek ini penulis menggunkan konfigurasi 

sebagai berikut : 

pinMode(out1,OUTPUT); 

pinMode(out2,OUTPUT); 

pinMode(out3,OUTPUT); 

Setelah semua yang dibutuhkan dalam program 

tersedia saatnya kita menulis logika pemrograman 

sesuai dengan kebutuhan kita dengan arduino tersebut. 

Dalam penelitian ini arduino akan menerima perintah 

dari PC melalui serial port atau USB, yang berupa 

karakter atau string,yang berupa huruf dari a – z, 

sesuai kebutuhan.Contoh potongan programnya adalah 

sebagai berikut : 

if (Serial.available()>0) 

    { 

     val = Serial.read(); 

    Serial.println(val); 

    if (val == 'a') 

    { 

      Serial.println(val); 

      digitalWrite(out1,HIGH); 

    } 

      if (val == 'b') 

    { 

    Serial.println(val); 

    digitalWrite(out1,LOW); 

    } 

Script diatas menjelaskan bahwa saat di port serial 

menerima data berupa karakter ”a” maka arduino akan 

melakukan perintah untuk variable ”out1” high artinya 

variable out1 = pin 13, maka pin 13 akan high atau 

akan terdapat tegangan 5V pada pin output 13 

tersebut, dan saat port serial menerima data berupa 

karakter ”b” maka out1 akan LOW artinya pin 13 akan 

berubah kondisi dari 5V dc akan berubah menjadi 0V 

dc. 

 

 

7.3 Aplikasi untuk menangani pengontrolan 

konvensional 

Gambar 9Status Dan Update Database 

Pengontrolan dengan sistem jarak jauh ini penulis 

masih tetap menggunakan sistem pengontrolan 

konvensional yaitu dengan menggunakan kontrol 

langsung dari dari saklar atau switch, Sehingga di 

butuhkan interface untuk menangani dan mengupdate 

database jika penghuni melakukan kontrol secara 

konvensional, sehingga jika kita mengakses dari jarak 

jauh kita bisa mengetahui status terkini dari perangkat 

yang ada di rumah.  

Dalam pembuatan interface dan update database 

tersebut penulis menggunakan aplikasi berbasis Visual 

Basic (VB.net), di karenakan sampai saat ini bahasa 

pemrograman PHP belum bisa membaca data dari port 

USB yang dikirimkaan dari peripheral lain. Sehingga 

penulis memutuskan menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic yang lebih umum dan 

fleksibel. Script untuk aplikasi ini ada bagian 

terpenting yang perlu di perhatikan yaitu pada script 

berikutini : 

Private Sub 

SerialPort_DataReceived 

(ByVal sender As Object, ByVal e As 

Sistem.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs)Handl

es SerialPort.DataReceived 

dim str As String  

str = serialPort.ReadExisting() 

Invoke(myD1, str)  

End Sub 

Script diatas berfungsi untuk menerima atau membaca 

port serial atau USB yang terkoneksi dengan 

mikrokontroller.Berikut ini adalah scriptyang 

berfungsi untuk mengupdate database jika melakukan 

kontrol secara konvensional : 

Public Sub update1ON() 

Try 

dbconnmy.Open() 

Dim cmdupdate As New MySqlCommand("update 

homestatus set status = 'ON' where name ='Lampu 

Depan'", dbconnmy) 

cmdupdate.ExecuteNonQuery() 

Catch ex As Exception 

MsgBox(ex.ToString()) 

        End Try 

dbconnmy.Close() 

    End Sub 

Public Sub update1OFF() 

Try 

dbconnmy.Open() 
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    Dim cmdupdate As New  

MySqlCommand("update homestatus set status = 

'OFF' where name ='Lampu Depan'", dbconnmy) 

cmdupdate.ExecuteNonQuery() Catch ex 

As Exception 

MsgBox(ex.ToString()) 

    End Try 

dbconnmy.Close() 

End Sub 

Script diatas berfungsi untuk mengupdate database, 

sehingga di ketahui status terakhir dari perangkat 

rumah. Dalam script tersebut akan mengupdate table 

homestatus yang memiliki nama kolom “Lampu 

Depan”, akan di update ON atau OFF sesuai dengan 

yang dilakukan pengguna. 

8. Pengujian Produk 

 

Gambar10PengujianLampu Neon AC ON 

 

Pengujian yang dilakukan peneliti dalam produk ini 

hanya sebatas pengujian fungsi dari aplikasi, apakah 

berjalan sesuai keinginan dan kebutuhan peneliti, 

Berikut data hasil pengujian produk tersebut : 

 

Tabel 2Tabel Pengujian Sistem 

 

No Jenis Pengujian Hasil 

1 Pengujian Login  Berhasil 

2 Pengujian Penambahan User Berhasil 

3 Pengujian tombol ON / OFF Lampu 

Depan 

Berhasil 

4 Pengujian tombol ON / OFF Kamar Berhasil 

5 Pengujian tombol ON / OFF TV Berhasil 

6 Pengujian tombol ON / OFF AC Berhasil 

7 Pengujian tombol ON / OFF Radio Berhasil 

8 Pengujian tombol ON / OFF Kunci 

Pintu 

Berhasil 

9 Pengujian tombol ON / OFF Siram 

Taman 

Berhasil 

10 Pengujian tombol ON / OFF 

Kompor 

Berhasil 

11 Pengujian Real case (Lampu 

Depan) 

Berhasil 

12 Pengujian tombol matikan semua Berhasil 

13 Pengujian update database dari 

switch 

Berhasil 

 

9. Data Analisa delay 

Penulis melakukan analisa delay dalam melakukan 

perintah pengontrolan dari perangkat lain dengan  2 

smartphone dengan spesifikasi berbeda dan 

menggunakan laptop dengan menggunakan jaringan 

WIFI, data hasil pengujian bisa di tampilkan sebagai 

berikut : 

Percobaan ke-1 dengan smartphone 1 CPU 

 

Gambar 11 ChartDelay Smartphone ARC S 

 

Percobaan ke-2 dengan menggunakan smartphone 2 

CPU  

 

 
Gambar 12 ChartDelay Smartphone A7S 

 

 

 

 

Percobaan ke-3 menggunakan laptop core i5 4 CPU 
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Gambar 13Chart Delay Laptop Core I5 

 

Dilihat dari chart hasil percobaan diatas diketahui 

bahwa spesifikasi perangkat yang kita gunakan sangat 

mempengaruhi delay dari proses pengiriman perintah 

ke perangkat melalui jaringan WIFI yang kita 

gunakan. 

 

10. Kesimpulan 

1. Pembuatan sistem pengontrolan listrik jarak jauh 

berbasis web berhasil dilakukan, setelah dilakukan 

pengetesan dengan menggunakan smartphone dan 

laptop melalui jaringan WIFI. 

2. Pengujianperformance dari produk yang dibuat 

penulis memiliki kinerja yang cukup baik,hal ini 

terlihat  saat dilakukan analisa pengiriman perintah 

melalui smartphone dengan WIFI,di dapatkan 

data-data delay yang masih masuk dalam 

spesifikasi excelent.Dengan rata-rata transfer 

perintah sebagai berikut : 

 Smartphone 1 =  140.1703846 ms 

 Smartphone 2 =  122.2956 ms 

 Laptop  =  113.5982294 ms 

3. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengiriman 

perintah dari laptop sedikit lebih baik di 

bandingkan menggunakan smart phone.Penyebab 

yang memungkinkan terjadinya perbedaan tersebut 

adalah spesifikasi dari alat yang 

digunakan,semakin tinggi spesifikasi alat yang 

digunakan maka akan menghasilkan delay yang 

semain kecil. 

11. Saran – Saran 

1. Web server yang digunakan dalam proyek ini 

hanya menggunakan laptop,jika akan dibuat untuk 

digunakan dalam rumah tangga,disarankan 

menggunakan PC atau Server yang bisa di design 

untuk hidup selama 24 jam sehari. 

2. Demi kenyamanan dan kontrol dari tempat yang 

berbeda atau tidak di dalam lingkup rumah, 

disarankan untuk menggunakan IP public untuk 

web server.Sehingga penghuni rumah bisa 

mengakses kapan saja dan dimana saja dengan 

syarat terdapat jaringan internet.Untuk bisa 

mendapatkan IP public biasanya dengan 

berlangganan internet dari internet provider yang 

ada. 

3. Penggunaan dalam rumah tangga, disarankan 

untuk menggunakan relay pada output modul yang 

bisa melakukan koneksi tegangan tinggi arus AC 

atau bolak-balik. 

4. Pada penerapan keadaan sebenarnya sangat disaran 

menggunakan 2 buah arduino, 1 arduino berfungsi 

untuk menangani kontrol secara wireless atau 

melalui server dan 1 arduino berfungsi untuk 

menangani kontrol perangkat rumah secara manual 

atau konvensional, yang berfungsi untuk 

memberikan flag atau sinyal untuk melakukan 

update terhadap database. 
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Abstrak –  Pengembangan aplikasi untuk pencarian lokasi dan informasi toko di mall didasari 

atas kebutuhan pengujung sebagai orang baru di kota Batam. Berkembangnya teknologi 

informasi seperti keberadaan gadget yang semakin murah dan mudah dimiliki oleh 

masyarakat memungkinkan untuk memanfaatkan media ini dalam mencari informasi ketika 

ingin berbelanja.  

Aplikasi dirancang dengan suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak berorientasi 

obyek. Metode penentuan rute menuju toko menggunakan teknik TileMaping 2D dengan tipe 

Two Dimensional Array. Denah atau rute menuju toko didesain terlebih dahulu menggunakan 

perangkat lunak CorelDraw selanjutnya diolah pada aplikasi Tiled agar data denah dapat 

digunakan untuk membangun aplikasi. Aplikasi dirancang untuk dapat digunakan oleh 

pengguna sebagai client melalui media gadget atau smartphone dengan sistem operasi 

Android dan sebuah server web untuk mengelola data-data toko berupa lokasi, nama, dan 

informasi tentang produk.  

Hasil penelitian adalah aplikasi dapat menyediakan rute menuju toko yang diinginkan beserta 

informasi yang berhubungan dengan toko tersebut melalui antarmuka yang mudah digunakan 

berupa tombol pilihan. Rute toko yang ingin dituju dimulai dari tempat keberadaan pengguna 

saat berada di Megamall yaitu dari pintu Barat, Utara 1, Utara 2, atau Timur.  

 

Katakunci: Tile Mapping, Pencarian Lokasi, Toko, Mall, Android 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pusat berbelanja yang banyak dimanfaatkan sebagian 

orang tidak hanya sebagai tempat untuk berbelanja, 

melainkan sebagai tempat untuk orang berkumpul, 

mencari hiburan, dan lain sebagainya atau disebut 

dengan istilah populernya adalah mall. Salah satu mall 

yang sering dikunjungi di kota Batam adalah 

Megamall yang berlokasi di daerah Batam Center. 

Letaknya yang strategis dan terintegrasi dengan 

perkantoran pemerintahan dan fasilitas umum 

membuatnya ramai dikunjungi. Perbedaannya yang 

lain dengan sejumlah mall di kota Batam adalah 

Megamall merupakan satu-satunya mall yang 

memiliki jembatan penghubung langsung ke 

pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Ferry 

International Batam. Oleh karena itu, tidak hanya 

wisatawan lokal yang berkunjung ke kota ini, 

melainkan wisatawan internasional. Pihak pengelola 

Megamall ini juga mengupayakan adanya toko-toko 

atau pihak-pihak yang menjual produk dan jasa yang 

banyak dan bervariasi, mengingat pusat perbelanjaan 

ini cukup besar untuk menampung hal tersebut. 

Diketahui bahwa Batam adalah kota industri sehingga 

penanam modal asing banyak dari berbagai kota dan 

negara yang berkunjung, seiring dengan itu juga 

pencari kerja selalu meningkat setiap tahunnya. Hal 

ini dapat dipastikan bahwa kota yang terletak di pulau 

perbatasan dengan Singapura ini cenderung menjadi 

tempat tinggal-nya orang-orang baru. Salah satu 

tempat yang cenderung dikunjungi adalah mall karena 

selain untuk berbelanja, tempat ini dapat digunakan 

untuk bertemu dengan kerabat, mencari hiburan, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, toko-toko, tempat hiburan 

seperti bioskop, tempat bermain seperti Timezone, 

tempat makan seperti KFC, supermarket untuk 

berbelanja, dan lain sebagainya perlu secara cepat dan 

mudah untuk ditemukan oleh pengunjung. 

Berdasarkan hal tersebut pengunjung semestinya dapat 

difasilitasi dengan adanya sebuah cara untuk 

menemukan atau mencari arah menuju toko atau 

tempat-tempat yang ingin dikunjungi di mall beserta 

informasi terkait produk atau jasa yang dijualnya. 

Cara tersebut diupayakan juga bisa menghemat waktu 

pengunjung untuk mencari lokasi yang dituju. Oleh 

karena itu, aplikasi berbasis mobile diperkirakan dapat 

menjawab hal tersebut. Hal ini didasarkan pada 

banyaknya teknologi mobile baik handphone, maupun 

gadget atau tablet yang bisa dengan mudah dan murah 

dimiliki oleh masyarakat. 

Pada handphone atau gadget sudah banyak difasilitasi 

aplikasi-aplikasi pemetaan karena dapat membantu 

arah menuju suatu lokasi. Salah satu teknik pemetaan 

yang ada dikenal dengan tilemap. Teknik ini pada 

dasarnya menyusun gambar-gambar kecil (disebut 

sebagai tile) yang ditampilkan dengan berurut 

sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah gambar 

yang utuh. Teknik Tile Maping pernah dimanfaatkan 

untuk memvisualisasi jalan[2]. Pada tile yang 

diperoleh, dapat memberikan informasi kepada 

pengguna. Salah satu tipe Tile Maping yang dapat 

digunakan untuk memberikan informasi lokasi disebut 

Two Dimensional Array yaitu menggunakan nilai 

integer sebagai representasi objek di dalam tile. Oleh 

karena gambar yang digunakan untuk menentukan 

arah menuju toko di mall, sehingga metode ini 

diharapkan dapat digunakan, selain itu tipe Two 

Dimensional Array ringan dan mudah diakses yaitu 

dengan menentukan lokasi saja selanjutnya langsung 

diperoleh objek menggunakan array index.   

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan antara lain: (1)Bagaimana 

mengimplementasikan teknologi 2D Tile Mapping 

untuk menentukan arah menuju toko di mall; (2) 

Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile untuk 

mencari lokasi dan informasi toko di mall. Oleh 

karena itu diharapkan luaran penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna (khususnya pengunjung 

mall)  untuk membantu pencarian lokasi dan informasi 

toko di Megamall melalui gadget atau media 

smartphone. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Aplikasi Pencarian Lokasi 
Aplikasi (tools) untuk pencarian lokasi sudah banyak 

dikembangkan, bahkan metode atau teknologi yang 

digunakan juga bermacam-macam. Beberapa yang 

dimaksud seperti:(1) Pencarian lokasi fasilitas umum 

berdasarkan data Foursquare dengan memanfaatkan 

teknologi GPS sehingga dapat diakses melalui 

smartphone[3]; (2) Pencarian lokasi dengan 

menggunakan metode Cell ID juga memanfaatkan 

perangkat mobile [1,4]; (3) Pencarian lokasi fasilitas 

pelayanan dengan memanfaatkan teknologi Open 

Street Map [2,6]; dan lain-lain.  

 

Umumnya aplikasi dikembangkan pada Sistem 

Operasi Android karena bersifat open source 

sehingga memungkinkan pengembang aplikasi untuk 

memanfaatkannya dalam mengembangkan aplikasi 

berbasis mobile.  Selain itu, dilengkapi dengan 

berbagai aplikasi utama seperti SMS, email, peta, 

browser, kalender, dan lain sebagainya[3]. Pencarian 

lokasi tentu memungkinkan karena adanya fasilitas 

peta pada sistem operasi yang digunakan pada 

smartphone ini.  

 

2.2. Tile Maping  
Tile Maping merupakan sebuah teknik yang pada 

dasarnya untuk menyusun gambar-gambar kecil yang 

disebut dengan tile yang ditampilkan dengan urutan 

sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah gambar 

yang utuh. Teknik ini sangat berguna untuk 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
540 

 

menghemat memori karena dapat menyimpan gambar-

gambar yang berukuran kecil [7].  

Definisi lain dari Tile Maping adalah teknologi grafis 

yang digunakan untuk merepresentasikan suatu area 

dengan menggunakan gambar atau grafik yang 

berukuran kecil dan berbentuk kotak (disebut dengan 

„tile‟, atau tegel)[5]. Sebuah tile adalah sebuah gambar 

kecil, yang biasanya berbentuk kotak sama sisi, yang 

berfungsi sebagai anggota dari sebuah puzzle yang 

membentuk suatu gambar yang besar. Maping atau 

pemetaan dalam hal ini merupakan suatu proses 

pengelompokkan tile dalam satu kesatuan untuk 

menyusun suatu representasi suatu area. Maping juga 

menciptakan representasi grafis dari informasi 

menggunakan hubungan spesial dalam grafik untuk 

mewakili beberapa hubungan dalam data. Ada dua 

jenis maping yaitu maping tekstur dan koordinat. 

Salah satu yang termasuk dalam maping koordinat 

adalah Tile Maping. Teknik Tile Maping dapat 

membuat gambar permukaan bumi berdasarkan data 

OSM (Open Street Map), termasuk didalamnya berupa 

gambar jalan [6]. 

Visualisasi Tile Maping 2D dapat dibuat 

menggunakan salah satu perangkat lunak untuk desain 

gambar seperti CorelDraw. Contoh hasil visualisasi 

tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Visualisasi Tile-Maping pada CorelDraw 

 

Beberapa tipe tile maping antara lain: 

1. Two Dimensional Array yaitu memetakan setiap 

tile ke dalam array 2 dimensi. Jika dimiliki 3x3 

tile, maka tile map dapat dibuat sebagai berikut: 
mymap: [ 

 [1,1,1], 

 [1,0,0], 

 [1,0,1], 

 ]; 

Nilai representasi objek di dalam tile berupa 

integer. Dengan konsep ini, hanya diperlukan 

menentukan lokasi, maka langsung diperoleh 

objek yang dimaksud. Informasi penting dapat 

diatur pada template objek yang dirujuk oleh 

nilai dalam array. Namun informasi yang 

disimpan dalam array adalah terbatas. 

2. JailBitch yaitu penyimpanan data pada map 

sama seperti Two Dimensional Array, namun 

yang disimpan adalah representasi dari frame 

sehingga dapat didefinisikan beberapa tile ke 

dalam satu frame.Misalnya: jika tile 0 s/d 100 

adalah tile dinding, dan setiap pengecekan jenis 

tile disekitarnya dapat menggunakan map yang 

sederhana.  

3. Tree in the desert yaitu diilustrasikan seperti 

peta sebuah gurun dengan sedikit pohon. 

Misalnya: pohon di gurun (300x300) yang hanya 

berjumlah 3 buah dapat disajikan dengan tree = 

[[26,5],[100,1],[5,2]]; kemudian tile yang lain 

bisa langsung dipastikan sebagai pasir. Kondisi 

ini memiliki kelemahan yaitu semakin banyak 

objeknya maka prosesnya akan semakin lama. 

4. S,M,XXL, tipe ini menyimpan data dalam bentuk 

XML. Data bisa disimpan dalam file eksternal 

dengan tipe (.XML) namun membutuhkan waktu 

lama bila harus mengakses file eksternal setiap 

kali akan memproses map. 

 

2.3. Deksripsi Megamall  

Megamall adalah salah satu mall di kota Batam yang 

terintegrasi dengan tempat-tempat perkantoran 

pemerintahan dan fasilitas umum seperti : Masjid 

Raya Batam Center, kantor Walikota, kantor DPRD, 

kantor BI, gedung Otorita Batam. Megamall terdiri 

dari 4 lantai yaitu Under Ground (UG), Ground (G), 1 

dan 2. Pusat perbelanjaan  ini menyediakan tempat 

untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti 

Hypermart, tempat berbelanja pakaian yang sering 

diburu oleh pengunjung seperti Matahari Departemen 

Store, atau tempat nonton yang ramai dikunjungi 

kaum muda seperti Cinema XX1. Sebagian toko yang 

cukup besar dan ramai dikunjungi antara lain: 

a. Lantai Ground: Toko Mas banda baru, Levis, 
Matahari, Sport Station, Starbucks, Planet 
Surf, Pizza Hut, J.Co, Breadtalk.  

b. Lantai Under Ground: Johny Andrean, 
Matahari, Polo, KFC, Godiva, Solaria, 
Naughty, Kado 

c. Lantai 1: Coffe town, Natasha, Tekko, 
Karisma, Salt Pepper.  

d. Lantai 2: XXI, Gadeno, Eska Salon. 
 

Pengunjung dapat memasuki mall melalui beberapa 

pintu yaitu pintu Barat, Utara 1, Utara 2 dan Timur. 

 

2.4. Software Pendukung Pengembangan Aplikasi 

Perangkat Lunak (software) yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi pencarian lokasi dan informasi 

toko yaitu sistem operasi berbasis Android, bahasa 

pemograman dengan Java dan PHP, editor yang 
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digunakan adalah Eclipse, dan perangkat lunak yang 

menunjang desain tile yaitu CorelDraw dan Tiled. 

Tiled adalah sebuah program komputer yang 

melakukan editing pemetaan Tile Maping dengan 

visualisasi kode tile ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Visualisasi kode Tile-Maping 

  

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

3.1. Deskripsi Umum Sistem 

Aplikasi dikembangkan sebagai salah satu aplikasi 

mobile dengan sistem operasi Android yang memiliki 

kemampuan untuk menampilkan denah rute menuju 

toko di mall sehingga dapat membantu pengunjung 

untuk menemukan jalur menuju toko yang diinginkan. 

Kemampuan lain yang dimiliki aplikasi adalah 

menyediakan informasi tentang toko-toko yang ada di 

Megamall berupa daftar toko beserta lokasinya di 

lantai berapa dan seputar produk yang dijual dalam 

toko tersebut.  

Aplikasi dirancang dengan dua kategori pengguna 

antara lain: (1) Admin diperuntukkan mengakses web 

untuk mengelola data toko; (2) Pengunjung untuk 

melakukan navigasi dengan memberikan masukan 

dalam bentuk pemilihan setiap menu yang disediakan 

pada aplikasi menggunakan smartphone.  

3.2. Analisis Kebutuhan Aplikasi 

Kebutuhan fungsional untuk dapat menjalankan 

aplikasi antara lain: (1) fasilitas login; (2) fasilitas 

mengelola data toko; (3) fasilitas mencari daftar toko; 

(4) fasilitas mencari informasi toko; dan (5) mencari 

rute menuju toko di Megamall. Diagram Use Case 

digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari aplikasi seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

 

 

 

Kebutuhan lain yang diperlukan adalah kebutuhan 

proses yang terdiri dari proses untuk aktivasi 

pengguna yang melakukan login ke aplikasi, proses 

untuk menampilkan informasi dan rute menuju toko-

toko yang diinginkan oleh pengguna. Kebutuhan 

minimal perangkat  untuk menjalankan aplikasi 

disajikan pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Perangkat Operasional Aplikasi 

Nama 

Perangkat 
Perangkat Keras 

Perangkat 

Lunak 

Mobile 
Phone/ 

smartphone 

- Memori eksternal min.1 GB 

- Processor minimal RMv6 

- Koneksi Jaringan (Wifi) 

Sistem Operasi 

Android minimal 

versi 2.2 (Froyo) 

  

3.3. Rancangan Aplikasi 

Aplikasi web dirancang untuk pengelolaan data-data 

yang dibutuhkan dalam aplikasi pencarian lokasi dan 

informasi toko di Megamall. Urutan langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan adalah merancang dan 

menggambar denah masing-masing toko di Megamall 

kemudian dilakukan proses impor kedalam aplikasi 

Tiled untuk diolah selanjutnya digunakan dalam 

pengelolaan rute menuju toko. Dalam hal ini tipe Tile 

Maping yang digunakan adalah Two Dimensional 

Array. Kegiatan lain adalah merancang basis data 

sebagai penyimpanan data toko selanjutnya 

merancang antarmuka pengguna sehingga dapat 

memasukkan dan melakukan update data melalui form 

berbasis web. Rancangan berikutnya adalah 

antarmuka aplikasi pada smartphone, ketika pengguna 

akan mencari rute menuju toko dan informasi toko. 

Informasi toko dapat diakses melalui smartphone 

Gambar 3.  Diagram Use Case  Aplikasi Pencarian 

Lokasi dan Informasi Toko di mall 
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dengan menentukan koneksi ke basis data selanjutnya 

menampilkan informasi sesuai pilihan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Denah Toko 

Dalam implementasi yang pertama dilakukan adalah 

merancang gambar-gambar yang diperlukan masing-

masing tile yang sudah dibuat menggunakan aplikasi 

CorelDraw kemudian dilakukan proses import ke 

dalam aplikasi Tiled. Pada kegiatan ini terdapat 25 

logo toko yang kemudian dipecah menggunakan 

ukuran 30x30 pixed. Gambar-gambar tersebut 

menggunakan format PNG atau JPEG. Jadi, apabila 

dalam denah ada gambar dengan ukuran lebih besar, 

maka akan dipecah menjadi beberapa bagian seperti 

diilustrasikan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Gambar yang dibuat pada CorelDraw 

 

4.2. Tile Maping 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan 

sistem Tile Maping yaitu:  

1. Menentukan gambar toko yang akan 

ditambahkan. Salah satu yang digambarkan 

adalah rumah makan Bakso Lapangan Tembak. 

Buka aplikasi Tiled, dan buka file untuk gambar 

denah lantai UG seperti pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Implementasi pada aplikasi Tiled 

 

2. Menambahkan tile dengan 4 gambar baru yang 

telah dibuat sebelumnya seperti pada Gambar 6.   

 
Gambar 6. Implementasi add Tiles 

 

3. Menambahkan sebuah tile layer pada berkas 

lantai UG, dan beri nama yang sesuai seperti 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Implementasi Add Tile Layer 

 

4. Mulai menggambar jalur (rute) menuju toko 

Bakso Lapangan Tembak untuk tile layer baru 

seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Implementasi Jalur menuju Toko 

 

5. Melakukan ekspor data (denah) dalam format 

flare sehingga diperoleh format kode tile yang 
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dibutuhkan dalam program seperti ditunjukkan 

pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Hasil export gambar dari aplikasi Tiled 

 

Data yang diperoleh dari Gambar 9 yang akan 

digunakan hanya tabel nomor-nomor.  

 

6. Menggunakan data denah dalam pengembangan 

aplikasi dengan cara melakukan proses import 

data tersebut dari editor Eclipse.  

 

7. Menyalin bagian layer “jalur Bakso LTS” dan 

paste pada sebuah notepad baru untuk menyalin 

header string setiap barisnya seperti ditunjukkan 

pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Implementasi Menyalin Header String 

 

8. Menyalin seluruh bagian yang telah di edit ke 

dalam class java seperti ditunjukkan pada 

Gambar 11. 

 
Gambar 11. Memasukkan kode tile pada kelas Java 

 

Data yang ditunjukkan pada Gambar 11 

dikelola di dalam class java untuk 

menunjukkan rute menuju toko. Semakin 

banyak toko yang disediakan pada aplikasi 

tentu akan semakin banyak gambar yang 

diperlukan sehingga ukuran array juga akan 

semakin besar dan terbatas. 

4.3. Pengelolaan Data 

Data yang dikelola adalah berhubungan dengan toko, 

sehingga diperlukan akses yang aman untuk 

menambah dan melakukan proses update data 

tersebut. Oleh karena itu digunakan sistem login.  

 

Admin dapat menambah atau melakukan update data 

toko melalui form kelola seperti ditunjukkan pada 

Gambar 12. 

 
Gambar 12. Form Update Data Toko 

 

4.4. Akses Aplikasi melalui Smartphone 

Pengunjung mall (pengguna) dapat mengakses aplikasi 

setelah diinstall pada mobile atau gadget. Pengguna 

dapat memilih menu pilihan untuk melihat daftar toko 

dan informasinya serta rute menuju toko tersebut 

seperti ditunjukkan pada Gambar 13. Selain daftar toko 

juga dilengkapi urutan lantai keberadaan toko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Aplikasi untuk melihat Daftar Toko 
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Rute menuju toko dapat dilihat melalui menu View 

Route seperti ditunjukkan pada Gambar 14. Setiap 

toko mempunyai jalur jalan yang berbeda-beda, 

misalnya pada lantai 1 di Megamall mempunyai 4 

arah jalan, yaitu pintu Utara 1, Utara 2, Timur, dan 

Barat. Maka setiap pintu masuk mempunyai 4 jalur 

berbeda yang akan menuju ke toko yang inginkan. 

Seperti pada toko Matahari, rute toko ditunjukkan 

oleh simbol panah merah, setiap panah dimulai dari 

pintu masuk. Tampilan rute toko menggunakan denah 

Tile Maping yang sudah didesain serapi mungkin agar 

memudahkan pengunjung untuk menemukan jalur 

toko yang diinginkan. Dengan adanya rute toko 

pengguna dapat lebih mudah mengetahui dengan cepat 

letak posisi toko. Aplikasi hanya menunjukkan rute 

toko yang dipilih pada awal halaman utama saja. Pada 

tampilan rute terdapat gambar berwarna hitam untuk 

menunjukkan eskalator atau tempat kosong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika proses pemilihan daftar toko telah dilalui maka 

pengguna langsung dapat melihat informasi toko dengan 

memilih tombol About yang terdapat di layar utama 

seperti ditunjukkan pada Gambar 15. Aplikasi ini sangat 

mudah digunakan terutama untuk orang awam yang 

ingin mengetahui informasi toko apa yang ingin 

dimasuki oleh karena menggunakan antarmuka yang 

sederhana dengan navigasi klik tombol saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 
 
Setelah melalui tahapan analisis, perancangan, serta 

implementasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

aplikasi dapat menampilkan daftar toko, informasi 

toko dan rute menuju toko di Megamall, antara lain: 

1. Menampilkan rute menuju toko yang ingin dituju 

dari tempat keberadaan pengunjung yaitu dari 

pintu Barat, Utara 1, Utara 2 atau Timur 

menggunakan denah yang dihasilkan melalui 

teknik Tile-Maping yang menggunakan simbol 

panah berwarna merah. 

2. Menampilkan daftar toko beserta informasi 

produk untuk setiap toko disertai informasi setiap 

lantai yang sudah ditentukan menggunakan 

antarmuka yang sederhana berupa pemilihan 

tombol. 
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Gambar 14. Aplikasi untuk melihat Rute menuju Toko 

 

Gambar 15. Aplikasi untuk melihat Informasi Toko 
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Abstrak –  Berbagai macam perhitungan algoritma Suhu Permukaan Tanah (SPT) dan Indeks 

Vegetasi (IV) dilakukan untuk menganalisa suhu tanah dan kerapatan tumbuhan sehingga 

diperlukan algoritma yang sesuai dalam menganalisa suatu masalah seperti masalah lokasi 

penghijauan.Pada penelitian ini dicari pendekatan dengan koefisien korelasi terbaik antara 

beberapa algoritma SPT dan IV.Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di 

Indonesia dengan berbagai macam fasilitas lengkap termasuk kawasan perindustrian dan 

perdagangan jika dibandingkan dengan pulau lainnya sehingga penelitian ini dilakukan di 

pulau Jawa. 

Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan data SPT hasilalgoritma Price, Becker&Li, dan 

Coll et. al  dengan dataIV hasil algoritma NDVI, SAVI, SARVI dan EVI dari ekstraksi citra 

satelit Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang terbaik adalah algoritma SPT Coll, et. al dengan 

algoritma IV EVI sebesar-0,7098 sehingga algoritma terbaik dalam menentukan SPT yaitu 

menggunakan algoritma Coll, et. al sedangkan algoritma terbaik dalam menentukan IV yaitu 

menggunakan algoritma EVI. 

 

Kata kunci: Suhu Permukaan Tanah, Indeks Vegetasi, Terra, MODIS. 

 

 

Abstract –Various kinds of calculation algorithms Land Surface Temperature (LST) and the 

Vegetaion Index (VI) is permormed to analyze the soil temperature and density of the plant 

that required the appropriate algorithm in analyzing a problem such as determining the 

location greening. In this study sought to approach the best correlation coefficient between 

several algorithms SPV and IV. Java island is the most populous island in Indonesia with a 

complete various facilites including the area of industy and trade when compared to other so 

that this study was conducted in Java. 

In this study performed by comparing the result calculation algorithm LST dataPrice, 

Becker& Li, and Coll et. al with the result calculation algorithm IV data from  NDVI, SAVI, 

SARVI and EVI of satellite imagery Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS). Results from this study showed that the best correlation coefficient is from Coll, et 

al. algorithm with EVI algorithm with a value -0.7098 so the best algorithm to determine the 

LST is using Coll, et. al. algorithm while the best algorithm in determining the VI is using EVI 

Algorithm. 

 

Keywords: Land Surface Temperature, Vegetation Index, Terra, MODIS. 
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1.PENDAHULUAN 

 

Saat ini pemanasan global sangat diperhatikan oleh 

dunia karena memiliki dampak yang sangat besar bagi 

dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah 

satu penyebab pemanasan global adalah Urban Heat 

Island (UHI) yangdicirikan seperti “pulau” memiliki 

permukaan udara panas yang terpusat di area urban 

dan akan semakin turun temperaturnya di daerah 

sekelilingnya pada daerah suburban/rural. 

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk 

terpadat di Indonesia yang didukung dengan berbagai 

macam fasilitas lengkap yang tersedia termasuk 

kawasan perindustrian dan perdagangan dibandingkan 

dengan pulau lainnya sehingga menimbulkan polusi 

dan udara panas yang terpusat di daerah perkotaan di 

pulau Jawa. Oleh karena itu penelitian ini diterapkan 

pada pulau Jawa dan upaya untuk mengatasi UHI 

dapat dilakukan dengan Reboisasi pada daerah yang  

memiliki suhu paling tinggi dan daerah vegetasi yang 

jarang melalui analisa citra Terra satelit MODIS. 
Salah satu cara untuk mengatasi UHI dengan cara 

menentukan lokasi penghijauan/reboisasi pada daerah 

yang memiliki suhu paling tinggi dan daerah dengan 

vegetasi yang jarang/gersang. Untuk mengetahui 

lokasi tersebut diperlukan analisa citraTerrasatelit 

MODIS band 31 dan 32 sehingga diketahui suhu 

permukaan tanah suatu daerah. Sedangkan untuk 

mengetahui rentang vegetasi diperlukan band 1, 2 dan 

3. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

algoritma apa yang tepat untuk penentuan SPT dan IV 

dengan citra satelit Terra MODIS di pulau Jawa? 

Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan 

pendekatan terbaik antara beberapa algoritma SPT dan 

IV dengan koefisien korelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

Seperti pada gambar 1, metodologi penelitian ini dapat 

dijelaskan alur penelitian seperti berikut: 

1. sebagai bahan penelitian adalah citra satelit 

Terra MODIS band 1, 2, 3, 31 dan 32 

tanggal12 Oktober tahun 2010 yang 

diperoleh dari web 

http://modis.gsfc.nasa.gov/ dengan nama file 

MOD021KM.A2010285.0315.005.20102

85192255.hdf 
2. citra satelit dilakukan proses Georeference 

MODIS dengan Software ENVI, yaitu 

menyesuaikan koordinat citra agar sesuai 

dengan koordinat global 

3. dilakukan penentuan batas penelitian dengan 

memotong citra satelit menggunakan Peta 

Administrasi Indonesia file indo_kab.shp 

skala 1:1.000.000 dari bakosurtanal 

4. citra band 31 dan band 32 dilakukan 

perhitungan algoritma Price, Becker&Li dan 

Coll et al sehingga diperoleh 3 macam SPT 

sedangkan untuk band 1, 2 dan 3 dilkukan 

perhitungan algoritma NDVI, SAVI, SARVI 

dan EVI sehingga diperoleh 4 macam IV 

5. ketujuh citra dengan berbagai macam 

algoritma dicari 32 titik sampel dengan 

koordinat sama yang tersebar keseluruh 

lokasi penelitian  

6. kemudian 3 citra hasil algoritma SPT dan 4 

citra hasil algoritma IV dicari nilai korelasi 

yang paling mendekati -1 sehingga dapat 

dianalisis dan disimpulkan tentang penelitian 

ini. 
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2.LANDASAN TEORI  

 

2.1.Urban Head Island (UHI) 

UHI adalah wilayah metropolitan yang secara 

signifikan lebih hangat daripada pedesaan 

sekitarnya.Panas disebabkan oleh energi yang berasal 

dari manusia, mobil, bis, dan kereta di kota besar 

seperti New York, Paris, dan London. UHI terjadi 

diarea seperti ini: tempat yang memiliki banyak 

aktifitas dan banyak orang. Banyak penyebab 

UHI.Saat perumahan, pertokokan dan gedung 

industry dibangun berdekatan, ini menyebabkan 

UHI.Material gedung biasanya sangat bagus dalam 

meng-isolasi, atau menghadang panas, isolasi ini 

membuat area sekitar gedung menjadi hangat [1]. 

 

2.2. Moderate-resolution Imaging Spectroratiometer 

(MODIS) 

MODIS merupakan instrumen utama satelit Terra 

(Earth Observing System/EOS AM) dan Aqua (EOS 

PM).Orbit Terra di sekitar Bumi diberi batas waktu 

sehingga melalui khatulistiwa di pagi hari dari utara ke 

selatan.TerraMODIS melihat seluruh permukaan bumi 

setiap 1 sampai 2 hari, memperoleh data dalam 36 

band spektral, atau kelompok dari panjang gelombang.  

Data ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang 

dinamika global dan proses yang terjadi di darat, di 

lautan, dan dalam atmosfir yang lebih rendah.  MODIS 

berperan penting dalam pengembangan validasi, 

global, sistem model interaktif Bumi 

dapatmemprediksi perubahan global cukup akurat 

untuk membantu para pembuat kebijakan dalam 

membuat keputusan yang tepat tentang perlindungan 

lingkungan kita[2]. 

MODIS sangat ideal untuk pemantauan perubahan di 

biosfer, perubahan iklim, mengukur aktivitas 

fotosinteisis di daratan dan tumbuhan laut 

(fitoplankton), untuk perkiraan banyaknya gas rumah 

kaca yang diserap dan digunakan dalam produktivitas 

tanaman. 

 

2.2.Suhu Permukaan Tanah (SPT)  

Suhu permukaan tanah atau lebih dikenal dengan 
sebutan Land Surface Temperature (LST) merupakan 
salah satu produk MODIS. Ini akan digunakan sebagai 
variable masukan untuk Atmosfir MODIS lainnya dan 
produk daratan/tanah seperti aerosol, profil atmosfir, 
tutupan lahan, evapotranspirasi, produktifitas jaringan 
utama, dan untuk keanekaragaman dari EOS proyek 
penelitian antar cabang ilmu pengetahuan [3]. 

Untuk menentukan nilai SPT pada citra MODIS dalam 

penelitian ini diperoleh dari 3 persamaan yaitu: 

a. Price 

SPT = 

Tb31+3,3(Tb31-Tb32)*(
         

   
)+0,75Tb31(ε31-ε32) (1) 

Dimana: 

Tb31     = Kecerahan temperatur band 31 

Tb32 = Kecerahan temperatur band 32 

ε31 = Emisivitas band 31 

ε32 = Emisivitas band 32 [4] 

 

b. Becker dan Li 

SPT =  

     
            

 
   

            

 
 (2) 

Dimana: 

   = 1,274 

P  = 1,00+0,15616*
   

 
 – 0,482 *  

  

  
 

M = 6,26 + 3,98 * 
   

 
 – 38,33 * 

  

  
 

          
       

 
[5] 

 

c. Coll et. al 

SPT =  

Tb31+A(Tb31-Tb32)+B (3)  

Dimana: 

A =1,0+0,58(Tb31-Tb32) 

p =50 ºK 

∆ε =/ε31-ε32/=0,001 

B =0,51+40(1-ε)-pAε  

B =0,92 [6] 

Selanjutnya untuk mengkonversi nilai SPT (ºK) ke 

SPT (ºC), maka hasil nilai dikurangi dengan 273. 

 

2.3.Indeks Vegetasi (IV) 

Ekstraksi nilai IV pada penelitian ini dilakukan 

dengan menerapkan 4 algoritma, yaitu: 

 

a. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

merupakan suatu pengukur vegetasi yang sensitif dan 

sangat mantap dengan menggunakan perbedaan energi 

spektral yang dipantulkan oleh kanopi vegetasi pada 

panjang gelombang spektrum elektro-magnetik merah 

dan inframerah dekat. 

Transformasi NDVI mengikuti persamaan berikut: 

NDVI=
         

         
 (4) 

Dimana: 

𝜌nir =Nilai Reflektan kanal inframerah dekat  

𝜌red = Nilai reflektan kanal merah [7] 

 

b. SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) yang 

diajukan oleh Huete menggunakan persamaan isoline 

vegetasi yang diturunkan melalui aproksimasi 

reflektansi-reflektansi kanopi dengan sebuah model 

interaksi foton order pertama antara kanopi dan 

lapisan tanah [7]. Adapun algoritma SAVI, adalah 

SAVI=[𝜌NIR-𝜌RED)/(𝜌NIR+𝜌RED+L] (5) 

Besarnya L yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0,6. 

 

c. SARVI (Soil Adjusted and Atmosphere Resistant 

Vegetaion Index) merupakan nilai indeks vegetasi 

yang dicoba dibangkitkan untuk mendapatkan nilai 
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indeks vegetasi yang lebih tinggi dan mantap dalam 

mencerminkan dinamika perubahan dan perbedaan 

yang terjadi dalam permukaan vegetasi baik secara 

spasial maupun temporal. Adapun algoritma SARVI, 

adalah 

SARVI= 

2*(𝜌NIR-𝜌RED)/(L+C1*𝜌RED-C2*𝜌BLUE) (6) 

Nilai L=0,6 (faktor koreksi terhadap background 

kanopi), dan C1=3,3 dan C2 =4,2 yang merupakan 

koefisien-koefisien tahanan terhadap aerosol 

atmosfer[8]. 

 

d.Enhanced Vegetation Index (EVI) adalah 

optimalisasi indeks yang dirancang untuk 

meningkatkan sinyal vegetasi dengan sensitivitas yang 

ditingkatkan dalam daerah biomassa tinggi, dan 

pemantauan vegetasi ditingkatkan melalui de-coupling 

dari sinyal latar belakang kanopi, dan mengurangi 

pengaruh atmosfer. 

Persamaan EVI adalah 

EVI= G*
         

                       
 (7) 

𝜌NIR  = NIR Reflectance 

𝜌Red = RedReflectance 

𝜌Blue = Blue Reflectance 

C1 = Atmosphere Resistance Red Correction 

Coefficient = 6 

C2 =Atmosphere Resistance Blue Correction 

Coefficient = 7,5 

L = Canopy Background Brightness Correction  

= 1 

G = GainFactor = 2,5 [7] 

 

2.4.Korelasi 
Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan 

derajat hubungan linier (searah bukan timbal balik) 

antara dua variabel atau lebih. 

Asumsi korelasi yaitu data berdistribusi Normal 

dengan variabel yang dihubungkan mempunyai data 

linear, dipilih secara acak, mempunyai pasangan yang 

sama dari subyek yang sama pula (variasi skor 

variabel yang dihubungkan harus sama) dan 

mempunyai data interval atau rasio. 

Nilai korelasi (r) terbesar adalah +1 dan r terkecil 

adalah -1, r = +1 menunjukkan hubungan positif 

sempurna, sedangankan r = -1 menunjukkan hubungan 

negatif sempurna (jika nilai variabel sebanding, jika 

berbanding terbalik nilai korelasi terbesar dan terkecil 

adalah sebaliknya) [9].Nilai korelasi (r) didapatkan 

dari formula Koefisien Korelasi sebagai berikut. 

rXY =
          

√           √           
 (8) 

Dimana: 

rXY = Korelasi XY 

n = Jumlah data 

X = Data X 

Y = Data Y 

r tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda 

(+)berarti mempunyai hubungan selaras,tanda(–

)berarti mempunyai hubungan sebab akibat, tanda  

interpretasi rentang nilai r dari r = 0 atau berarti kedua 

data tidak berkorelasi/tidak berhubungan hingga r 

bernilai 1 atau berarti kedua data berkorelasi sangat 

tinggi adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1 Interpretasi Nilai r 

 

r Interpretasi 

0 Tidak berkorelasi 

0,01-0,2 Korelasi sangat rendah 

0,21-0,4 Rendah 

0,41-0,6 Agak rendah 

0,61-0,8 Cukup 

0,81-0,99 Tinggi 

1 Sangat tinggi 

 

 
 

Gambar 2: Contoh korelasi 2 variabel  

 
Pada gambar 2.1 didapatkan jika sebaran titik 

sampel atau data mendekati garis linear/lurus (+1) 

dapat diartikan bahwa kedua data (X dan Y) 

memiliki korelasi yang kuat. Begitupun sebaliknya 

jika (-1) dengan variable yang berkebalikan. 

 

 

 

 

 

3.HASILDANPEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini didapatkan nilai korelasi dari 

kombinasi algoritma SPT dan IV.Korelasi yang 

terbaik yaitu mendekati nilai -1 dikarenakan nilai (-) 

merupakan hasil dari korelasi 2 data yang berbanding 

terbalik yang mempunyai makna bahwa jika pada 

suatu daerah mempunyai nilai vegetasi rendah maka 

daerah tersebut memilikisuhu cenderung tinggi, dan 

begitupun sebaliknya.Dari penelitian ini perbandingan 

algoritma SPT dan IV didapatkan nilai beberapa 

korelasi seperti gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2: Perbandingan antara berbagai macam 

algoritma SPT (Price, Li & Becker, Coll et. al) dengan 

IV (NDVI, SARVI, SAVI dan EVI) 

 

Dari gambar 2 diketahui berbagai perbandingan 

SPT&IV dengan gambar 2a) Korelasi Price&NDVI 

sebesar -0.525, gambar 2b) Price & SAVI sebesar -

0,598, gambar 2c) Price & SARVI sebesar -

0,685,gambar 2d) Price & EVI sebesar -0,698, gambar 

2e) Becker Li & NDVI sebesar -0,493, gambar 2f) 

Becker Li & SAVI sebesar -0,576, gambar 2g) Becker 

LI & SARVI sebesar -0,672, gambar 2h) Becker Li & 

EVI sebesar -0,688, gambar 2i) Coll, et al. & NDVI 

sebesar -0,5336, gambar 2j) Coll, et al. & SAVI 

sebesar -0,605, gambar 2k) Coll, et al. & SARVI 

sebesar -0,696, gambar 2l) Coll et al. & EVI sebesar -

0,7099. 

 

4.KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan 

berbagai macam algoritma SPT dengan algoritma IV, 

maka didapatkan beberapa kesimpulan akhir, yaitu. 

a. Nilai korelasi terbaik dari kombinasi perhitungan 

algoritma SPT dan IV  adalah korelasi antara 

perhitungan algoritma SPT Coll, et. al.  algoritma 

IV EVI nilai korelasi untuk Terra12 Oktober 2010 

= -0,7099 yang termasuk memiliki hubungan 

cukup (memiliki nilai r antara 0,61-0,8. Sedangkan 

nilai negatif (-) menunjukkan hubungan negatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nilai variabel tidak sebanding/terbalik) dalam 

penelitan ini dapat diketahui bahwa suhu 

tertinggi/panas mempunyai nilai IV terendah dan 

sebaliknya. 

b. Algoritma terbaik dalam menentukan Suhu 

Permukaan Tanah yaitu menggunakan algoritma 

Coll, et. al sedangkan algoritma terbaik dalam 

menentukan Indeks Vegetasi yaitu menggunakan 

algoritma EVI. 

c. Pada penelitian UHI ini sangat sulit didapat kan 

nilai korelasi yang hampir mendekati -1 atau 100% 

dikarenakan pada suhu tinggi tidak hanya 

disebabkan vegetasi pada suatu daerah yg kurang 
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tetapi juga dipengaruhi oleh ketinggian terhadap 

MSL,   kepadatan suatu daerah, daerah industri, 

tutupan awan dan polusi yang dihasilkan pada 

suatu daerah tertentu hingga tenaga geothermal. 
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Abstrak - Saat ini banyak sineas dan filmmaker Indonesia yang berminat membuat film pendek. Film pendek 

adalah film yang berdurasi 1-30 menit. Salah satu jenis film pendek adalah Extreme Short Movie dimana 

durasinya adalah 10-20 detik. Untuk itu peneliti ingin membuat Extreme Short Movie yang menarik dengan judul 

NANTI. Film ini mengandung pesan tentang bahayanya sifat suka menunda nunda. 

Color Correction & Color Grading adalah proses perbaikan warna dari image awal sehingga mendapatkan 

tone/tampilan warna yang lebih baik dan menarik serta digunakan untuk menciptakan nuansa dramatic dan 

mendapatkan tampilan cinematic pada film. Terkait dengan penyampaian pesan yang lebih akurat maka peneliti 

mengembangkan film NANTI dengan jenis Extreme Short Movie dan menerapkan teknik Color Correction & 

Color Grading. 

Film ini dibuat melalui 3 tahap yaitu tahap pra produksi yang menghasilkan scriptwriter dan storyboard, tahap 

produksi yang menghasilkan 56 total pengambilan gambar berformat .MOV dan 1 audio/suara berformat .WAV, 

dan tahap paska produksi menggunakan 3 buah software adobe family yaitu Adobe Audition CS6, Adobe Premiere 

CS6, dan Adobe After Effect CS6 dengan menerapkan teknik Color Correction & ColorGrading yang 

menghasilkan 1 sequence berformat .MPEG yang berdurasi 20 detik dengan total 17 scene. 

Hasil pengujian terhadap presepsi responden menyatakan bahwa kualitas visual dan warna terhadap film yang 

telah dikembangkan adalah sangat baik, dan hasil pencapaian baik dari segi storytelling dan audio/suara. Dari 

penelitian ini didapatkanlah kesimpulan bahwa storytelling sangat berperan penting dalam pemahaman cerita 

terhadap suatu film. 

 

Kata kunci: Extreme Short Movie, NANTI, Color Correction, Color Grading 

 

Abstract - Today many Indonesia filmmakers are interested in making a short film. The short film is a film that 

have duration about 1-30 minutes. One type of short films is Extreme Short Movie where the duration is 10-20 

seconds. Therefore researchers want to make  interesting Extreme Short Movie with the title NANTI. This film 

contains a message about the dangers of nature to procrastinate temporize. 

Color Correction and Color Grading is the color improvement process from early image so as to get the tone / 

color look better and attractive, and are used to create dramatic nuances and get a cinematic look at the film. 

Associated to get more accurate with the delivery of the message, so the researchers developed NANTI movie with 

Extreme Short Movie and apply techniques Color Correction and Color Grading. 

The film was made through three phases: pre-production stage that produces scriptwriters and storyboard, 

production stage which resulted 56 number of shots with .MOV Format and 1  audio/voice with .WAV format, and 

post-production stages using 3 adobe family software which is Adobe Audition CS6, Adobe Premiere CS6, and 

Adobe After Effect CS6 by applying the Color Correction and Color Grading technique who produce 1 sequences 

with .MPEG format that have 20 seconds duration with 17 number of scenes. 
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The test results on the perception of the respondents stated that the visual and color quality of the films that have 

been developed are very good, and the achievement of good results in terms of storytelling and audio. From this 

study it was concluded that storytelling is very important in understanding the story to a movie. 

 

Keywords: Extreme Short Movie, NANTI, Color Correction, Color Grading 
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I. Pendahuluan 

Di zaman modern saat ini dapat dirasakan kemajuan 

teknologi yang semakin canggih dan maju dalam 

setiap segmennya.Misalnya saja dalam bidang 

perfilman yang dari dulu sampai sekarang tetap 

diminati dan dinikmati para pencintanya. Bahkan 

format digital narcissism atau media digital untuk 

mengekspresikan diri mengalami perubahan yang 

terus menerus. Maraknya video sharing akhir-akhir ini 

didukung oleh semakin mudahnya masyarakat dalam 

merekam suatu kejadian hanya dengan menggunakan 

smartphone atau tablet saja [1]. Semakin pesatnya 

perkembangan dunia perfilman maka munculah genre 

atau jenis-jenis film yang baru. Salah satu jenis film 

saat ini yang digemari oleh para sineas dan filmmaker 

Indonesia adalah Extreme Short Movie yang 

merupakan sebuah reduksi dari jenis film pendek.  

Banyak cara yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi atau mengemukakan apa yang ingin 

disampaikan kepada orang lain. Berbicara (verbal), 

gambar, symbol, tulisan, bahasa isyarat dan lain-lain, 

merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia 

[2]. Salah satu cara lain untuk berkomunikasi adalah 

melalui sebuah warna. Dalam sebuah film warna 

merupakan salah satu unsur penting yang digunakan 

untuk menunjukkan dan menyampaikan isi, makna 

ataupun tema dari film tersebut [2]. Dalam editing 

teknik yang digunakan untuk mengolah pewarnaan 

dalam film dinamakan dengan teknik Color 

Correction & Color Grading.  

Tujuan utama dalam pembuatan film adalah 

menyampaikan pesan kepada penonton. Sehingga 

diharapkan film yang mempunyai pesan baik akan 

diikuti dengan baik pula oleh penonton, sebaliknya 

jika film mempunyai pesan yang buruk maka 

penonton akan mengikuti keburukan itu. Contohnya 

kasus kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, 

membentuk geng-geng, dan perkelaihan antar pelajar. 

Hal ini terjadi karena film-film yang bertemakan 

kenalakan remaja seperti ini sukses dalam 

pemasarannya, sehingga remaja yang menonton film 

seperti ini cendrung terpengaruh untuk mencoba 

berbuat hal yang sama. Jadi penulis mengembangkan 

film yang mengandung pesan baik. Pesan tersebut 

adalah mengerjakan segala sesuatu dengan tepat 

waktu tanpa menunda-nundanya. Tidak bisa 

dipungkiri bahwasanya masih banyak masyarakat 

khususnya mahasiswa diluar sana yang memliki sifat 

suka menunda-nunda suatu hal, baik itu pekerjaan, 

kewajiban, tanggung jawab, dan lain-lain atau biasa 

disebut dengan Prokrastinator. Pada umumnya, 

kebiasaan menunda ini timbul karena menghindari 

melakukan hal yang dipandang tidak menarik, tidak 

menyenangkan, atau tidak penting [3]. Oleh karena itu 

penulis membuat Extreme Short Movie dengan 

menggunakan teknik Color Correction & Color 

Grading yang mengandung pesan moral tentang 

bahanya sifat suka menunda-nunda akan suatu hal. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

A.  Pengertian Film Pendek 

Secara teknis, film pendek merupakan film-film yang 

memiliki durasi dibawah 50 menit. Meskipun banyak 

batasan lain yang muncul dari berbagai pihak lain di 

dunia, akan tetapi batasan teknis ini lebih banyak 

dipegang secara konvensi. Film pendek pada 

hakikatnya bukanlah sebuah reduksi dari film cerita 

panjang, ataupun sekedar wahana pelatihan belaka. 

Film pendek memiliki karakteristiknya sendiri yang 

berbeda dengan film cerita panjang, bukan lebih 

sempit dalam pemaknaan, atau bukan lebih mudah. 

Selain dapat diraih dengan biaya yang relatif lebih 

murah dari film cerita panjang, film pendek juga 

memberikan ruang gerak ekspresi yang lebih leluasa. 

Film pendek dapat saja hanya berdurasi 60 detik, yang 

penting ide dan pemanfaatan media komunikasinya 

dapat berlangsung efektif [4]. 

 

 

B. Extreme Short Movie 

Extreme Short Movie merupakan bagian dari kategori 

film pendek, namun mempunyai durasi yang lebih 

pendek dari sebuah film pendek yaitu 10 sampai 

dengan 30 detik. Extreme Short Movie merupakan 

konsep baru dalam dunia videografi yang timbul di 

Indonesia. Karena hanya berdurasi 10-20 detik, 

Extreme Short Movie tidak terlalu fokus dalam teknik-

teknik visual video yang biasanya dikreasikan oleh 

para pembuat film pendek/ videografer, namun lebih 

kepada aspek Storytelling yang sangat kuat disertai 

dengan Storyboard yang mendetail. Bobot Aspek 

terbesar pada Extreme Short Movie terletak pada ide 

sang videografer, karena ide tersebut yang 

menentukan sampai atau tidaknya pesan yang ada 
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pada film kepada penonton dengan durasi yang 

singkat tersebut. 

 

C. Color Correction & Color Grading 

Dalam pengambilan gambar secara langsung 

dilapangan tentu warna dan cahaya yang telah 

ditangkap oleh kamera tidak sebaik atau seperti yang 

diharapkan oleh sutradara. Contohnya warna pada 

gambar yang terlalu mencolok, cahaya pada gambar 

yang terlalu berlebihan. Tentu tidak semua gambar 

yang mempunyai tingkat cahaya yang lebih selalu 

baik, maka disini peran Color Correction & Color 

Grading sangat berpengaruh. Color Correction 

merupakan suatu proses mengoreksi gambar agar 

tidak over maupun under-exposed serta mengatur 

saturasi warna agar tetap konsisten dari setiap shoot 

yang diambil [5]. Proses Color Correction 

berhubungan dengan mengatur komposisi cahaya 

(Brighnest & Contrast) pada gambar serta tingkat 

kepucatan warna pada gambar (Hue & Saturation). 

Dengan melakukan teknik Color Correction maka 

kualitas gambar baik itu dari segi cahaya maupun segi 

warna gambar, akan terlihat lebih baik.  

Color Grading merupakan sebuah proses kreatif 

dimana seorang sinematografer memberikan gaya atau 

sentuhan pada warna dan meningkatkan nuansa pada 

film. Mungkin warna dasar sebuah video tidak 

memiliki kecacatan, namun dengan Color Grading, 

video tersebut dapat memiliki look yang berbeda-beda 

[5]. Dalam proses ini sinematografer dapat membuat 

dan memanipulasi nuansa latar tempat sehingga 

menjadi telihat berbeda dari aslinya. Seperti membuat 

keadaan latar tempat tersebut menjadi lebih terlihat 

cool (dingin) dalam hal ini sinematografer akan lebih 

dominan bermain pada warna biru-putih, atau 

membuat latar tempat itu menjadi terlihat lebih warm 

(hangat) maka dalam hal ini sinematografer akan lebih 

dominan bermain pada warna-warna orange-merah. 

Dengan menggunakan teknik Color Grading maka 

sinematografer akan lebih bisa memancing emosi 

penonton terhadap gambar serta membuat kesan  lebih 

dramatis pada film. 

 

D. Teknik Pengambilan Gambar 

Shooting merupakan proses pengambilan gambar 

dalam membuat sebuah video atau film. Termasuk 

dalam proses produksi yang membuthkan persiapan, 

pengatuhan mengenai teknik shooting itu sendiri, dan 

skill dalam melaksanakan shooting. Berikut beberpa 

jenis teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran 

gambar yang diambil [6] : 

1. Extreme Close Up (ECU) Pengambilan gambar 

dengan memperlihatkan detail suatu objek ecara 

jelas. 

2. Big Close Up (BCU) pengambilan gambar dari 

atas kepala hingga dagu objek. Menonjolkan objek 

untuk menimbulkan ekpresi tertentu. 

3. Close up (CU) pengambilan gambar dari tepat atas 

kepala sampai bawah leher untuk memberi objek 

secara jelas. 

4. Medium Close Up (MCU) pengambilan gambar 

sebatas kepala hingga dada untuk menjelaskan 

profil seseorang. 

5. Medium Shoot (MS) pengembilan gambar sebatas 

dari kepala hingga pinggang yang bertujuan untuk 

memperlihatkan sosok seseorang. 

6. Full Shoot (FS) Pengambilan gambar penuh dari 

atas kepala hingga kaki untuk memperlihatkan 

objek secara keseluruhan. 

7. Longshoot (LS) pengambilan gambar melebihi dari 

fullshoot untuk menunjukkan objek dengan latar 

belakangnya. 

Selain itu, terdapat teknik pergerakan kamera 

(Cameramovement) diantaranya yaitu [7] : 

1. Zoom In/Zoom Out : pergerakan kamera menjauh 

dan mendekati objek dengan menggunakan tombol 

zooming yang ada pada kamera 

2. Panning : pergerakan kamera menoleh ke kiri dan 

ke kanan dari atas tripod. 

3. Tilting : pergerakan kamera ke atas dan ke bawah. 

Tilt Ip jika kamera ke atas dan Tilt Down jika 

kamera ke bawah. 

4. Follow/Track : Pergerakan Kamera mengikuti ojek 

yang bergerak. 

 

E. Tahapan-Tahapan dalam produksi film 

1. Pra produksi 

Pra Produksi adalah salah satu tahap dalam proses 

pembuatan film. Pada tahap ini dilakukan sejumlah 

persiapan pembuatan film, di antaranya meliputi 

penulisan naskah skenario, menentukan jadwal 

pengambilan gambar, mencari lokasi, menyusun 

anggaran biaya, mencari/mengaudisi calon pemeran, 

mengurus perizinan, menentukan/merekrut staf dan 

kru produksi, mengurus penyewaan peralatan produksi 

film, dan juga persiapan produksi, pasca-produksi 

serta persiapan-persiapan lainnya. 
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2. Produksi 

Produksi adalah fase eksekusi dari proses rencana 

pembuatan film, semua materi audio dan visual dibuat 

dan dikumpulkan. Sebagian besar kru film 

berpartisipasi dalam tahap ini, disini sutradara dapat 

memastikan bahwa script/naskah sedang diikuti secara 

akurat dan bahwa materi-materi yang diambil baik 

untuk audio maupun visual merupakan kualitas 

terbaik. 

Secara teknis kamera dan audio recorder mengaambil 

peran penting selama produksi, pengambilan gambar 

dan suara harus didasarkan pada naskah dan 

storyboard. Saat merekam juga penting untuk menjaga 

pencahayaan – baik alami maupun buatan, karena 

akan membantu dalam menyampaikan atmosfer film 

untuk penonton. 

 

3. Paska Produksi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan 

film yang dilakukan setelah tahap produksi film 

selesai. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas 

seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, 

pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, 

hingga penambahan animasi, dan lainnya. 

Setelah paska-produksi selesai maka film siap untuk 

didistribusikan sesuai medium yang diinginkan.Bisa 

berupa film seluloid, kaset atau cakram video dan lain 

sebagainya [8]. 

 

III. Perancangan dan Implementasi 

A. Sinopsis 

Jose adalah seorang pemuda yang menjalani hubungan 

asmara jarak jauh / Long Distance Relationship (LDR) 

dengan kekasihnya Josephine. Karena kepentingan 

pekerjaan di kotanya, membuat Jose selalu sibuk dan 

tidak mempunyai waktu untuk bertemu langsung 

dengan Josephine. Keinginan Josephine untuk 

bertemu dengan Jose selalu di balas Jose dengan janji-

janji belaka. Namun Jose tidak mengetahui satu 

rahasia yang selama ini tidak pernah diceritakan 

Josephine kepadanya bahwa dia memiliki penyakit 

yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Di saat 

Jose ingin memenuhi janji tersebut semuanya sudah 

terlambat, Josephine lebih dahulu menghembuskan 

napas terakhirnya dan meninggalkan Jose dengan 

janji-janjinya 

 

B. Scripwriting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penggalan salah satu scripwriting 

 

C. Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penggalan salah satu storyboard 

Dari proses ini dihasilkan jumlah storyboard sebanyak 

9 scene. 

 

D. Pengambilan gambar 
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Pengambilan gambar menggunakan kamera DSLR 

Nikon D7100 dan Lensa Fix Prime Nikon AF-S 

35mm. 

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengambilan 

gambar yaitu : 

1. Fullshoot 

2. Medium Shoot 

3. Close Up 

4. Big Close Up 

5. Extreme Close Up 

 

Serta mengkombinasikannya dengan  beberapa teknik 

camara movement yaitu : 

1. Track/Follow 

2. Tilting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengambilan gambar Medium Shoot 

dengan Camera Track/Follow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Pengambilan gambar Medium Shoot 

dengan Camera Track/Follow 

Dari storyboard yang telah dibuat maka dihasilkan 56 

total pengambilan gambar. Dari 56 pengambilan 

gambar, didapatkan sebanyak 17 gambar yang layak 

digunakan untuk proses paska produksi. 

 

E. Perekaman suara 

Perekaman suara menggunakan 1 buah microphone 

shure dan software adobe audition CS6. 

Proses perekaman suara dilakukan oleh aktris yang 

memainkan peran sebagai Josephine untuk mengisi 

suara voice note dari handphone jose. File yang 

dihasilkan adalah audio selama 21 detik yang 

dipotong untuk mengisi 6 jeda suara pada sequence 

film. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Perekaman Suara 

 

F. Capturing 

Tahapan pengumpulan gambar serta source audio 

yang akan digunakan saat pengeditan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses Capturing 

 

Proses Capturing yang dilakukan berjumlah 1,03 GB 

dengan lama proses ± 1 menit. 
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G. Editing 

1). Editing Efek Voice Note 

Penulis menggunakan Adobe Auditon CS6 untuk 

membuat efek suara manipulasi voice note handphone 

dari hasil perekaman suara yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengeditan Efek Voice Note 

 

2). Editing Efek Slowmotion 

Untuk pengeditan efek slowmotion software yang 

digunakan adalah adobe after effect CS6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Salah satu pengeditan efek 

 

3). Editing transisi, penggabungan video dan audio 

Untuk penggabungan keseluruhan video, software 

yang digunakan adalah adobe premiere CS6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penggabungan video 

 

4). Editing Color Correction & Color Grading 

Dalam proses Color Correction & Color Grading, 

software yang digunakan adalah adobe premiere CS6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Proses Color Correction & Color Grading 

Setelah dilakukan proses Color Correction & Color 

Grading, gambar terlihat lebih kehijauan dari gambar 

awal. Suasana gambar telihat lebih dingin (cool) 

dibandingkan dengan gambar awal yang terkesan 

hangat (warm). Warna hijau menjadi lebih kuat 

(strong) dan lebih menyala pada rumput.  
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H. Rendering 

Proses rendering berlangsung selama  ± 1 menit. Hasil 

Rendering pada Extreme Short Movie “NANTI” ini 

kemudian di export dan di encoding menggunakan 

format .MPEG dengan resolusi video 1280x720p 

(HD) dengan jumlah 60 FPS (Frame Per Second). 

Video yang telah di export yaitu selama 20 detik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Proses Rendering 

 

IV. Pengujian dan Analisa 

Pada bagian pengujian ini penulis menggunakan 

teknik kuisioner untuk mengetahui keberhasilan dari 

film yang penulis buat. Adapun konsep kuisioner yang 

penulis gunakan yaitu kuesioner tertutup [9] dengan 

perhitungannya menggunakan skala likert [10].  

Dalam pengujian, penulis mengambil beberapa 

responden sebanyak 119 orang yang memiliki 

karakteristik jenis kelamin dan pekerjaan.  

 

A. Karakteristik Responden 

1). Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 

 

 

2). Berdasarkan Pekerjaan 

 

Gambar 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

B. Hasil Pengujian 

1). Aspek Visual 

 

Gambar 14. Hasil Pengujian Pemahaman Cerita 

 

 

Gambar 15. Hasil Pengujian Storytelling 

 

 

Gambar 16. Hasil Pengujian Kualitas Warna 
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Gambar 17. Hasil Pengujian Backsound/Audio 

 

2). Aspek Intelektual 

  

Gambar 18. Hasil Pengujian Ketertarikan Audiens 

 
Gambar 19. Hasil Pengujian Penyampain Pesan Cerita 

 

 

Dengan  menggunakan  rumus  skala likert   dimana   

untuk   sikap   tidak   setuju bernilai 1, kurang setuju 

bernilai 2, cukup bernilai 3, setuju bernilai 4, dan 

sangat setuju bernilai 5 yang kemudian dikalikan 

dengan jumlah frekuensi data hasil kuisioner.  

Pada aspek visual didapatkan nilai pencapaian dari 

pemahaman cerita, storytelling, kulitas warna dan 

backsound/audio yang masing – masing mendapatkan 

nilai 82.02%, 77.14%, 81.18%, dan 78.99%. Dari 

pencapaian tersebut terdapat beberpa komponen penilai 

sangat baik dan beberapa komponen penilaian baik 

menurut skala likert.  Artinya  reponden merasa bahwa 

aspek visual bernilai sangat baik dari segi pahaman 

cerita dan kualitas warna serta responden merasa 

bahwa aspek visual bernilai baik dari segi 

storytelling dan backsoud/audio. 

Pada aspek Intelektual didapatkan nilai pencapaian 

dari ketertarikan untuk menonton film dan 

penyampaian pesan fiilm yang masing – masing 

mendapatkan nilai 83.19% dan 90.2%. Keseluruhan 

nilai pencapaian yang menurut skala likert adalah sangat 

baik.  Artinya  reponden merasa bahwa aspek 

intelektual bernilai sangat baik yang berarti responden 

tertarik untuk menonton film serta dari segi manfaat 

membuat responden sangat sadar akan bahayanya sifat 

suka menunda-nunda akan suatu hal. 

Maka dapat ditarik grafik kepuasan responden terhadap 

film sebagai berikut : 

 

Gambar 20. Grafik Kepuasan Responden Terhadap Film 

 

Dari grafik diatas terdapat selisih perbedaan 

presentase pencapaian antara storytelling dan 

pemahaman cerita sebanyak 4,88%. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 

77,14% pemahaman cerita terhadap film 

didapatkan dari aspek storytelling dan 4,88% 

pemahaman cerita didapatkan dari aspek 

pewarnaan film dalam hal ini teknik Color 

Correction & Color Grading yang telah diterapkan 

terhadap film bagi para responden. 

 

V. Kesimpulan 

Extreme Short Movie NANTI ini berhasil 

menyampaikan pesan akan bahayanya sifat suka 

menunda-nunda akan suatu hal. Disarankan agar 

dalam pembuatan film berjalan dengan baik dan  hasil 

yang memuaskan dibutuhkan konsep dan ide yang 

matang serta peralatan yang lengkap. Diharapkan  

dikembangkan kembali oleh mahasiswa/i Multimedia 

selanjutnya yang memiliki keinginan untuk 

mengambil judul Tugas Akhir tentang film pendek. 
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Abstrak - Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan 

peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah undang-undang tentang dunia penyiaran. 

Dengan diterbitkannya UU No.32/2002 menjadi salah satu tonggak kebangkitan jagad peradioan di 

tanah air. Dalam UU No.32/2002 antara lain mengatur tentang lembaga penyiaran radio di Indonesia, 

isi dalam undang-undang ini salah satunya mengatur dan mewajibkan setiap daerah di Indonesia agar 

mengangkat dan mengambangkan potensi daerahnya masing-masing melalui media radio. 

Dalam mata kuliah broadcasting di prodi Multimedia & Jaringan, broadcasting radio merupakan salah 

satu yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan laboratorium stasiun radio 

untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. 

Politeknik Negeri Batam belum memiliki laboratorium stasiun radio untuk menunjang salah satu mata 

kuliah dari prodi Multimedia & Jaringan yaitu mata kuliah broadcasting. Maka dalam tugas akhir ini 

akan dilakukan riset bagaimana merancang sebuah laboratorium stasiun radio yang mampu menunjang 

proses belajar dengan baik.Mulai dari alat-alat yang digunakan, desain interior ruangan dan 

penataannya.  

Perancangan ini dibuat berdasarkan hasil tinjauan langsung kelapangan berupa survei dan 

pengumpulan dari instansi-instansi terkait. Sehingga perancangan ini menghasilkan usulan langkah 

pokok pikiran (dasar) yang menjadi landasan konseptual perencanaan dan perancangan laboratorium 

stasiun radio di Politeknik Negeri Batam. 

 

Kata Kunci: Penyiaran, Perancangan, Politeknik Negeri Batam 

 

Abstract - The reformation in 1998 in Indonesia, led to changes in legislation, one of which is the law 

on broadcasting. With the publication of UU RI No.32/2002 becameone of the pillarsof the 

universeperadioanrevivalin the country.InLaw No.32/ 2002among otherregulatesradiobroadcasting 

institutionsinIndonesia, said: Broadcastingconsists ofpublic broadcasters, commercialbroadcasters, 

broadcastingandcommunitybroadcasting institutionssubscribe. 

In the course of broadcasting in the department of Multimedia & Jaringan, radio broadcasting is one 

that must be learned by the students. Therefore, it takes a radio station laboratory to support the 

learning process. 

Politeknik Negeri Batam not have a laboratoryradio stationto supportone of the subjectsofthe study 

programMultimedia&Networkisbroadcastingcourses. So inthis final taskwill be 

performedlaboratoryresearchhow to designaradiostationthat isable to supportthe learning 

processwell. Rangingfromtools thatare used, interior designandarrangement. 

Thisdesignis makebased on adirectreviewof spaciousnessin the form ofsurveysandthe 

collectionofrelated institutions. This results in adesignso thatthe main ideasproposedmeasures(basic) 

on which theconceptualplanning and designlaboratoryradiostationsinBatam Polytechnic. 

Keywords: Broadcasting, Designing, Politeknik Negeri Batam. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Media komunikasi adalah suatu media ataupun alat 

bantu yang digunakan oleh suatu organisasi untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas kerja dengan hasil 

yang maksimal. salah satu media alat komunikasi 

tersebut yaitu radio. Radio merupakan salah satu 

bentuk media massa yang banyak digunakan 

masyarakat untuk mengakses informasi.
 

Radio 

merupakan salah satu media massa elektronik yang 

fungsinya sebagai penyampaian informasi kepada 

masyarakat dalam ruang lingkup yang luas dan dapat 

dilakukan secara serentak. Masyarakat dapat 

menerima secara langsung informasi atau pesan dari 

tempat kejadian. Radio memperlihatkan 

kemampuannya sebagai media massa dengan cara 

yang berbeda, dilihat dari perbandingan salah satu 

sistem penyebarannya yaitu antara satelit digital atau 

online. 
[3]

 

 

Dilihat dari sistem penyebarannya, radio saat ini tidak 

lagi sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi bergerak 

jauh dan cepat sebagai salah satu alat kelengkapan 

hidup terhadap informasi, pendidikan dan hiburan.
[3] 

 

6 Keberadaan radio tidak lepas dari proses 

pematangan bentuk maupun penyajian 

informasinya. Dimana seluruh proses dilakukan 

di gedung/stasiun radio itu sendiri seperti 

penyajian informasi, musik, berita, dll yang akan 

di siarkan ke masyarakat. Hampir seluruh 

pekerja dan karyawan yang terlibat berkantor di 

gedung stasiun tersebut. Jadi gedung tersebut 

harusnya memiliki fasilitas dan standarisasi yang 

baik sehingga dapat menunjang semua aktifitas 

yang diperlukan oleh masing-masing bagian agar 

dapat terwujud siaran yang berkualitas.
[4] 

 

Di Politeknik Negeri Batam belum memiliki 

laboratorium stasiun radio untuk menunjang salah satu 

mata kuliah dari prodi Multimedia & Jaringan yaitu 

mata kuliah broadcasting. Maka dalam tugas akhir ini 

akan dilakukan riset bagaimana merancang sebuah 

laboratorium stasiun radio yang mampu menunjang 

proses belajar dengan baik. Mulai dari alat-alat yang 

digunakan, desain interior ruangan dan penataannya.  

Maka, dalam tugas akhir ini akan dilakukan riset 

bagaimana merancang sebuah desain laboratorium 

stasiun radio yang mampu menunjang proses 

pembelajaran. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk 

pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). 

Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara 

dan dapat juga merambat lewat ruang angkasa yang 

hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan 

medium pengangkut (seperti molekul udara).
[1] 

 

Menurut Peraturan Pemerintah No : 55 tahun 1977 , 

Radio Siaran adalah  pemancar radio yang langsung 

ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan 

mempergunakan gelombang radio sebagai media. 

(Effendy, 1983:187) 

 

Pengertian “Radio” menurut ensiklopedi Indonesia 

yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan 

gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki 

frekuensi kurang dari 300 GHz (panjang gelombang 

lebih besar dari 1 mm). Sedangkan istilah “radio 

siaran” atau “siaran radio” berasal dari kata “radio 

broadcast” (Inggris) atau “radio omroep” (Belanda) 

artinya yaitu penyampaiann informasi kepada 

khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan 

memanfaatkan gelombang radio sebagai media. 

 

Sedangkan menurut versi Undang-undang Penyiaran 

no 32/2002 : kegiatan pemancarluasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, 

di laut atau di antariksa dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan 

atau media lainnya untuk dapat diterima secara 

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan 

perangkat penerima siaran, yang dilakukan secara 

teratur dan berkesinambungan. 

 

2.2 Jenis-jenis Siaran Radio  

1. Berdasarkan Frekuensi.
[2] 

Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per 

peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. 

 Frekuensi Amplitudo Modulasi (AM) 

 Frekuensi Modulasi (FM) 
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2. Berdasarkan Gelombang.
[2] 

 Gelombang panjang (long wave) 

 Gelombang pendek (short wave) 

 Gelombang medium (medium wave) 
3. Berdasarkan Penyelenggara.

[2] 

 Radio milik negara 

 Radio publik 

 Radio swasta/komersial 

 Radio  komunitas 

 Radio asing 
4. Berdasarkan Perkembangannya.

[2] 

 Radio Internet 

 Radio Satelit 

 Radio Berdefinisi Tinggi (HD Radio) 
 

2.3 Peralatan yang diperlukan Dalam Pembuatan 

Stasiun Radio 

Berikut ini merupakan alat (peralatan) yang biasanya 

dibutuhkan oleh stasiun radio dalam menyiarkan 

siarannya, sebenarnya tidak perlu selengkap alat ini, 

semua tergantung kepada kebutuhan dari radio itu 

sendiri.
[2] 

 

1. Audio Mixer 

Audio mixer adalah alat untuk mengatur sinyal elektrik 

dari microphone studio, tape   recorder, dan sinyal 

prosesor.
[5]

 

 

 

 

2. Microphone 

Microphone adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

menghantarkan getaran suara kepada out speaker.
[5]

 

 

3. Komputer 

Komputer adalah media informasi dengan memasukan 

input dan memproses data dengan mengeluarkan hasil 

output yang kita inginkan dan bekerja secara 

otomatis.
[5] 

 

4. Softyware 

Matrix adalah sebuah automation software yang telah 

banyak digunakan di beberapa radio di Indonesia.
[5] 

 

5. Headphones 

Fungsi headphone adalah untuk mendengarkan 

aktifitas yang sedang disiarkan. Sehingganya penyiar 

diwajibkan untuk menggunakan headphones disaat 

siaran berlangsung.
[5] 

 

6. Hybrid Telephone 

Hybrid adalah sebuah alat yang mengkonversi 

sambungan telepon biasa ke mixer siaran anda. Hal ini 

membuatan anda bisa berkomunikasi langsung dengan 

pendengar.
[5] 

 

7. Compact Disk 

CD adalah media penyimpanan lagu-lagu. Walaupun 

zaman sekarang radio sudah memakai komputer dan 

software untuk memutar lagu, tetapi CD sangat 

bermanfaat jika computer tiba-tiba hang.
[5] 

 

8. Kaset 

Kaset adalah sebuah benda yang terbuat dari bahan 

campuran plastik yang berisi gulungan pita karbon 

yang bisa menyimpan hasil rekaman suara maupun 

gambar.
[5] 

 

9. Radio Tape dan DC Player 

Adalah alat yang digunakan untuk memutar kaset atau 

CD. Alat ini sangat membantu jika computer hang.
[5] 

 

10. Flashdisk 

Fungsi dari Flashdisk adalah sebagai media 

penyimpanan data. USB flash drive adalah alat 

penyimpanan data memori flash tipe NAND yang 

memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi.
[5] 

 

11. Modem  
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Modem adalah singkatan dari modulator-demodulator 

yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan 

menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui 

kabel telephone.
[5] 

 

12. Antena 

Sebuah antena adalah bagian vital dari suatu pemancar 

atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan 

sinyal radio ke udara.
[5] 

 

13. STL (Studio Transmitter Link) 

STL berguna untuk memancarkan program siaran dari 

studio ke pemancar dengan lokasi yg berbeda.
[5] 

 

14. Pemancar FM 

Tujuan dari pemancar FM adalah untuk merubah satu 

atau lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio 

(AF) menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF 

(Radio Frekuensi) yang dimaksudkan sebagai output 

daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena 

untuk dipancarkan.
[5] 

 

15. Kabel Koaksial 

Kabel Koaksial adalah media penyalur atau transmitor 

yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang 

telah diubah menjadi sinyal – sinyal listrik.
[5] 

2.4 Standarisasi Stasiun Radio dari KOMINFO 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi Nomor: 85/DIRJEN/1999 tentang 

teknis perangkat radio siaran yaitu sebagai berikut:
[7]

 

 

2.4.1 Persyaratan Umum 

Perangkat radio siaran harus merupakan perangkat 

yang kokoh serta bagian-bagiannya tersusun baik, 

rapi, dan mudah dikenal sesuai dengan fungsi dan 

pengoperasiannya dan harus terlindungi dari 

kemungkinan masuknya benda-benda asing, serangga 

dan lain sebagainya. Perangkat radio siaran terdiri 

dari, antara lain:
[7] 

 

1. Unit Display  

Unit display perangkat radio harus dapat dibaca 

dengan jelas dan mudah dipandang mata (tidak 

tersembunyi) atau harus diletakkan dibagian muuka 

(front panel) dan harus dapat menampung dengan 

jumlah digit yang cukup untuk pemakaian perangkat 

radio siaran tersebut. Menggunakan bahan type twisted 

neumatic liquid crystall atau jenis lain yang lebih baik 

atau sama kualitasnya, serta menggunakan catu daya 

yang rendah.
[7] 

 

2. Unit Tombol 

Unit tombol-tombol fungsi perangkat radio siaran 

harus diletakkan dibagian muka (front panel) rumah 

perangkat serta mudah digunakan (penekanan tidak 

harus dipaksa). Tombol-tombol tersebut diberi 

pengenal untuk pengoperasiannya dengan fungsi-

fungsinya.
[7] 

 

3. Unit Microphone  

Unit microphone perangkat radio siaran harus baik, 

rapi, kokoh, dan mudah dikenal sesuai dengan 

fungsinya. Terbuat dari bahan plastik yang kuat tidak 

mudah pecah dan mempunyai permukaan yang halus 

serta mudah dibersihkan. Unit microphone adalah utas 

microphone dan tombol on/off.
[7] 

 

4. Sumber Catuan Daya 

Perangkat radio siaran harus dapat beroperasi dengan 

sumber catuan daya sebagai berikut:
[7] 

 Sumber tegangan AC atau arus balik harus 
dapat beroperasi dengan sumber catuan 
daya sebagai berikut : 
- AC : 220 Volt ± 10% atau/dan 110 Volt ± 

10% 
- Frekuensi : 50 Hz 

 Sumber tegangan DC atau arus searah 
adalah tegangan DC : 24 Volt ± 10% atau/dan 
12 Volt ± 10% 

 

2.4.2 Persyaratan Teknis 

1. Pita Frekuensi Kerja 

Daerah pita kerja perangkat radio siaran adalah 

sebagai berikut:
[7] 

- Pita frekuensi 526,5 KHz s/d 1606,5 KHz 
untuk AM 
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- Pita frekuensi 87 s/d 108 MHz untuk FM 
 

2. Daya Keluaran Pemancar 

Daya keluaran pemancar perangkat radio siaran yang 

diizinkan adalah berdasarkan klasifikasi sebagai 

berikut:
[7] 

- Perangkat radio siaran (AM) dengan 
daya keluaran pemancar maksimum 
yang diperbolehkan sebesar 2500 Watt. 

- Perangkat radio siaran (FM) dengan 
daya pemancar maksimum yang 
diperbolehkan sebesar 2000 Watt. 

- Daya pancar tergantung lokasi 
pemancar dan berdasarkan izin yang 
ditetapkan. 

 

3. Modulasi 

Modulasi yang digunakan untuk perangkat radio 

siaran adalah Amplitude Modulation (AM) dan 

Frekuensi Modulation (FM).
[7] 

 

4. Siaran 

Perangkat radio siaran AM harus dapat menghasilkan 

siaran mono dan perangkat radio siaran FM harus 

dapat menghasilkan siaran stereo dan/atau mono.
[7] 

 

5. Stabilitas Frekuensi 

Stabilitas frekuensi pada pesawat radio siaran sebesar 

± 0.0005% pada temperatur (5 s/d 50)‟ C.
[7] 

 

6. Impedansi RF adalah 50 Ω (Coax).
[7] 

 

7. Teperatur Ruang 

Perangkat radio siaran harus dapat bekerja dan 

beroperasi dengan baik pada kondisi iklim tropis 

dengan temperatur ruang yang mempunyai suhu (5 s/d 

45)‟ C dan kelembaban 20 % s/d 85 %.
[7] 

 

8. Emisi Tersebar (Untuk Radio Siaran FM) 

Selisih maksimum daya keluaran gelombang 

pembawa dari setiap emisi tersebar pada perangkat 

radio siaran FM adalah sebesar:
[7] 

- Untuk ≤ 1000 Watt = 50 dB 
- Untuk > 1000 Watt = 60dB 

 

9. Emisi Tersebar (Untuk Radio Siaran AM) 

Selisih maksimum daya keluaran gelombang 

pembawa dari setiap emisi tersebar pada perangkat 

radio siaran AM adalah 40 dB.
[7] 

 

2.5 Tata Cara Perizinan Frekuensi Radio 

Penyiaran. 

1. Tata Cara Mendapatkan Izin Penyelenggaraan 

Penyiaran.
[8] 

Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan 

penyiaran melewati beberapa tahapan proses perizinan 

bersama antara KPI dan Pemerintah, yaitu : 

1. Permohonan tertulis kepada Menteri melalui 
KPI. 

2. KPI melaksanakan EDP setelah persyaratan 
lengkap. 

3. KPI menyampaikan rekomendasi kelayakan 
kepada Menteri. 

4. Menteri melaksanakan forum rapat bersama 
(FRB) setelah menerima rekomendasi dari 
KPI. 

5. Menteri menerbitkan izin prinsip sesuai hasil 
FRB. 

6. Izin prinsip disampaikan kepada pemohon 
melalui KPI. 

7. Uji coba siaran 6 bulan untuk radio dan 1 
tahun untuk televisi. 

8. Evaluasi uji coba siaran oleh tim (KPI dan 
Pemerintah). 

9. Hasil evaluasi uji coba disampaikan kepada 
Menteri. 

10. Menteri menerbitkan IPP dari hasil uji coba 
dinyatakan lulus oleh tim. 

11. IPP (izin tetap) disampaikan kepada 
pemohon melalui KPI. 

12. Apabila jumlah pemohon melebihi kanal 
frekuensi akan diadakan seleksi. 

Berikut tata cara dan prosedur permohonan izin 

penggunaan frekuensi radio dinas penyiaran dapat di 

lihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Diagram Alur Perizinan Penyelenggaraan 

Penyiaran 

Sumber : www.postel.go.id 

 

2. Tata Cara Mendapatkan Izin Stasiun Radio
[8] 

Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan berdasarkan 

atas izin stasiun radio (ISR) yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Komunikasi dan Informatika. Berikut 

tahapan untuk mendapatkan izin stasiun radio : 

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis. 
2. Akan dilakukan pemeriksaan administrasi 

dan kelengkapan persyaratan. 
3. Tanda terima dari data entry. 
4. Dilakukan analisa teknis. 
5. Otorisasi penetapan frekuensi radio. 
6. Cetak SPP dan dikirim kepemohon. 
7. Pemohon melakukan pembayaran melalui 

host to host. Jika kurang lebih 60 hari tidak 
dibayarkan, permohonan dibatalkan dan 
data dihapus. 

8.  Penerbitan izin stasiun radio. 
 

Berikut ini adalah diagram alur tata cara mendapatkan 

izin stasiun radio dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Diagram Alur Izin Stasiun Radio (ISR) 

Sumber : www.postel.go.id 

 

3. Perizinan Stasiun Radio Penyiaran Komunitas dari 

KPID.
[8] 

Sebelum mengurus perizinan ke KPID, terlebih dahulu 

harus menyelesaikan proses internal keradioan, antara 

lain : 

- Pembentukan dewan penyiaran komunitas 

- Copy dukungan 250 lembar KTP warga 
sekitar 

- Pembuatan Akta Notaris (badan hukumnya 
perkumpulan) 

- Pembuatan IMB Studio Radio 

- Pembuatan HO (Hinder Ordonantie) 
Setelah detail-detail di atas selesai diurus, langkah 

berikutnya adalah dengan KPID setempat. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan Buku Panduan 

2. Penyerahan Kelengkapan Berkas Pemohon 

3. Verifikasi Administratif 

4. Verifikasi Faktual 

5. Evaluasi Dengar Pendapat KPID 

6. Evaluasi Internal KPID 

7. Forum Rapat Bersama KPI Pusat dan 

Pemerintah 

8. Masa Uji Coba Siaran 

9. Evaluasi Masa Uji Coba Siaran 

10. Penetapan Izin Penyelenggaraan penyiaran. 

 

 

3. ANALISA DATA 

 

Politeknik Negeri Batam sudah memiliki laboratorium 

broadcasting yang digunakan untuk menunjang salah 

satu mata kuliah prodi Multimedia & Jaringan yaitu 

mata kuliah broadcasting. Tetapi hanya laboratorium 

stasiun televisi dan belum memiliki laboratorium 

stasiun radio. Maka, dalam tugas akhir ini akan 

dilakukan riset bagaimana merancang laboratorium 

stasiun radio mulai dari alat-alat yang digunakan, 

desain interior ruangan, dan penataannya dengan 

memanfaatkan stasiun radio Serumpun FM dan RRI 

Pro 1 Batam sebagai obyek riset. 

 

3.1 Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam hal ini adalah analisis 

peralatan stasiun radio yang memenuhi standarisasi 
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yang baik dengan memanfaatkan stasiun radio 

Serumpun FM dan RRI Pro 1 Batam. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Observasi 
Dengan melalukan pengamatan langsung di stasiun 

radio Serumpun FM dan RRI Pro 1 Batam. Teknik 

ini menuntut adanya pengamatan penulis secara 

langsung terhadap objek penelitian yaitu peralatan 

stasiun radio yang digunakan kedua stasiun radio 

tersebut. 

 Wawancara 
Wawancara dilakukan secara langsung dengan 

karyawan bagian teknisi stasiun radio Serumpun 

FM dan RRI Pro 1 Batam untuk mendapatkan 

informasi-informasi mengenai peralatan stasiun 

radio yang digunakan beserta spesifikasinya dan 

mendapatkan informasi cara  perizinan dan 

mendapatkan frekuensi stasiun radio. 

 Dokumentasi 
Pengambilan data melalui dokumen tertulis 

maupun elektronik dari lembaga/institusi. 

Dokumen diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan data yang lain. Adapun data-data 

yang dapat dikumpulkan adalah berupa data alat-

alat yang ada pada stasiun radio RRI Pro 1 Batam 

dan Serumpun FM dalam bentuk tulisan serta 

dalam bentuk foto. 

 

3.2 Tinjauan Khusus Stasiun Radio Serumpun FM 

Pemilihan stasiun radio Serumpun FM sebagai objek 

riset karena Serumpun FM pada awalnya adalah 

sebuah radio komunitas didirikan SMK Al-Jabar 

untuk mendukung proses pembelajaran jurusan 

multimedia disekolah tersebut. Jenis radio komunitas 

adalah jenis radio yang di gunakan suatu lembaga 

pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran 

broadcasting terutama broadcasting radio. Untuk 

jenis alat yang digunakan Serumpun FM dapat dilihat 

pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Peralatan Stasiun Radio Serumpun FM 

Jenis Barang Type  Gambar 

Microphone BMB BM-55, 

Sensitivity -

70dB+3dB (at 

1 KHz), 
 

Audio Mixer Yamaha 

MX200, 16 

Channel  
 

Software SAM Party DJ 

 
Headphone Panasonic 

RP-HTF890, 

Imp. 50 Ohm 
 

Telephone 

Hybrid 

Saebo 

 
Mixer Control Behringer 

Eurorack UB 

1204-Pro, 6 

Channel  

Radio Monitor Denon TU-

490 RG 

 
FM Exciter RVR TEX 30 

LCD/s, 

Output Power 

30W 

 

Power 

Amplifier 

RVR VJ.1000, 

Single Phase: 

220-240V 
 

Transmitter 

Control 

System 

Rane 

Dynamic 

Controller 

DC24 
 

Tower dan 

Antena 

Pemancar 

Directional 

OMB 4 BAY 

Double Ring, 

2000 Watt 
 

 

3.3 Tinjauan Khusus Stasiun Radio RRI Pro 1 

Pemilihan stasiun radio RRI Pro 1 batam sebagai 

objek riset karena dari ketiga stasiun radio RRI yang 

ada di Kota Batam, stasiun radio RRI Pro 1 adalah 

stasiun radio utama dan yang pertama kali berdiri. 

Selain itu, seperti yang kita ketahui stasiun radio RRI 

merupakan stasiun radio Nasional. Peralatan 

penyiaran yang digunakan tentu saja sudah memiliki 

standar yang baik untuk sebuah stasiun radio. Untuk 

jenis alat yang digunakan RRI Pro 1 Batam dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Peralatan Stasiun Radio RRI Pro 1 

Jenis Barang Type  Gambar 
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Microphone Shure SM-58, 

Sensitivity -54.5 

dBV/Pa (1.85 

mV) 
 

Audio Mixer Yamaha 

Soundcraft 

LX7, 24 

Channel  
 

Software Radio 

Broadcast 

Organization 
 

Headphone AKG K271, 

Imp. 55Ohm 

 
Telephone 

Hybrid 

Sahitel 

 
Mixer Control Yamaha 

MG124cx, 8 

Channel 

 
Mixer Control Behringer 

Xenyx 

X2442USB, 10 

Channel  
Radio Monitor Teac 

 
Studio 

Trannsmitter 

Link (STL) 

Sinteck Next 

Strider Link 

Series 130-

500MHz 
 

FM Exciter RVR TEX 300 

LCD/s, Output 

Power 300W 

 

Power 

Amplifier 

Harris Z5CD, 

Output Range 

1.25-5Kw 
 

Tower dan 

Antena 

Pemancar 

Tower Self 

Supporting, 

5000 Watt  
 

3.2 Hasil Analisa dan Survei 

Berdasarkan analisis dan survei yang telah dilakukan 
dengan memanfaatkan stasiun radio Serumpun FM 
dan RRI Pro 1 Batam sebagai obyek riset, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kedua stasiun radio ini telah 
memiliki standarisasi stasiun radio yang baik.  

Hal ini dapat dilihat dari izin yang telah diberikan 
KOMINFO kepada kedua stasiun radio ini untuk 
berdiri. Karena apabila sebuah stasiun radio tidak 
memenuhi standarisasi yang diberikan oleh 

KOMINFO, maka perizinan tidak akan dikeluarkan 
oleh KOMINFO. 

Selanjutnya dari segi peralatan yang digunakan, 
stasiun radio Serumpun FM dan RRI Pro 1 Batam 
telah memiliki standarisasi peralatan yang sama-sama 
baik dan juga telah memenuhi standarisasi peralatan 
stasiun radio dari KOMINFO. 

 

4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam perancangan laboratorium stasiun radio 

Politeknik Negeri Batam, jenis stasiun radio yang 

tepat adalah stasiun radio komunitas. Karena radio 

komunitas merupakan radio yang dimiliki, dikelola, 

diperuntukkan, diinisiatifkan , dan didirikan oleh 

sebuah komunitas. Biasanya suatu lembaga 

pendidikan seperti sekolah/universitas menggunakan 

jenis radio komunitas sebagai pendukung proses 

pembelajaran broadcasting jurusan multimedia yang 

ada di lembaga tersebut. 

Fungsi laboratorium stasiun radio di Politeknik Negeri 

Batam yaitu untuk menunjang salah satu mata kuliah 

dari prodi Multimedia & Jaringan dan dapat 

dikembangkan menjadi stasiun radio aktif yang dapat 

memberikan informasi seputar Politeknik Negeri 

Batam kepada masyarakat dan dapat membantu kerja 

learning Politeknik Negeri Batam untuk memberikan 

informasi seputar seminar kepada mahasiswa.   

Selanjutnya, Setelah dilakukan tahap analisa data 

maka tahap selanjutnya adalah perancangan pada 

studio stasiun radio Politeknik Negeri Batam. 

Perancangan akan menampilkan layout dari studio 

serta diagram sistem penyiaran stasiun radio 

Politeknik Negeri Batam. 

 

4.1 Rancangan Sistem Penyiaran Stasiun Radio 

Politeknik Negeri Batam 

Gambar 4.1 merupakan rancangan sistem pengolahan 

konten di laboratorium stasiun radio Politeknik Negeri 

Batam. 
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Gambar 4.1 Rancangan Sistem Pengolahan Konten di 
Laboratorium Stasiun Radio Politeknik Negeri Batam 

 

Berikut ini merupakan cara kerja dari perancangan 

sistem pengolahan konten di laboratorium stasiun 

radio Politeknik Negeri Batam: 

1. Seluruh peralatan penyiaran seperti 
microphone, telephone hybrid, komputer 
masuk kedalam mixer utama yang berada 
dalam ruang studio. 

2. Dari audio mixer masuk kedalam audio 
processor. 

3. Selanjutnya masuk ke pemancar FM. Tujuan 
dari pemancar FM adalah untuk merubah 
satu atau lebih sinyal input yang berupa 
frekuensi audio (AF) menjadi gelombang 
termodulasi dalam sinyal RF (Radio 
Frekuensi) yang dimaksudkan sebagai output 
daya yang kemudian diumpankan ke sistem 
antena untuk dipancarkan. Dalam bentuk 
sederhana dapat dipisahkan atas modulator 
FM dan sebuah power amplifier RF dalam 
satu unit. 

4. Setelah dirubah menjadi frekuensi audio 
maka akan dipancarkan melalui antena 
pemancar ke radio-radio masyarakat. 

 

4.2 Rancangan Layout Studio Stasiun Radio 

Politeknik Negeri Batam 

Berikut ini merupakan gambaran dan rekomendasi 

denah ukuran laboratorium stasiun radio untuk 

Politeknik Negeri Batam yang diambil berdasarkan 

desain ruangan kedua stasiun radio yang telah 

dianalisa dan disurvei yang telah memiliki standarisasi 

yang baik. Gambar denah ukuran untuk laboratorium 

radio Politeknik Negeri Batam dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Denah Ukurang Ruangan untuk 

Laboratorium Radio 

Politeknik Negeri Batam 

 

Berikut perancangan antarmuka layout laboratorium 

stasiun radio Politeknik Negeri Batam dalam bentuk 2 

dimensi dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Layout untuk Laboratorium Broadcasting 
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Radio Politeknik Negeri Batam 

 

Rancangan ruangan laboratorium stasiun radio 

Politeknik Negeri Batam ini memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 

1. Ruang penyiaran terbagi 2 yaitu ruang 
penyiaran utama dan ruang penyiaran 
bintang tamu atauu narasumber, dimana 
ruang penyiaran bintang tamu atau 
narasumber lebih besar agar narasumber 
atau bintang tamu dapat duduk dengan 
nyaman pada saat penyiaran. 

2. Terdapat ruang monitoring yang dapat 
membantu memonitor pada saat terjadinya 
proses penyiaran, agar hasil penyiaran yang 
disampaikan kemasyarakat mendapatkan 
hasil yang maksimal dan baik. 

 

4.3 Kebutuhan Tambahan Peralatan 

Laboratorium Stasiun Radio Politeknik Negeri 

Batam. 

Berikut ini adalah kebutuhan tambahan peralatan 

minimal yang disarankan untuk laboratorium 

broadcasting Politeknik Negeri Batam, dapat dilihat 

pada tabel 4.1: 

 

Tabel 4.1 Daftar Peralatan yang disarankan Untuk 

Politeknik Negeri Batam 

Jenis Barang Spesifikasi Gambar 

Komputer 

Intel Core i7, 

AMD Radeon 

HD 7470 2GB, 1 

TB HDD, 8GB 

RAM 

 

 

Software 

Radio 

Broadcast 

SAM Party 

DJ 

- 

 

 

Headphone 

AKG K271 

Sensitivity 200 

mW, Frequency 

bandwidth 16 to 

28000 Hz, Cable 

 

length 3m 

 

Telephone 

Hybrid 

Sahitel 

Single Line, 

Speakerphone, 

LED Indicator 

 

 

Mixer 

Control 

Yamaha 

MG124cx 

MIC: 6, LINE: 4 

mono + 4 stereo, 

CH Insert: 4, 

AUX RTN: 1  

 

 

Mixer 

Control 

Behringer 

Xenyx 

X2442USB 

Premium ultra-

low noise, 10 

state-of-the-art, 

Ectremely 

musical 3-band 

EQ, 8 studio-

grade 

compressor 

 

 

Radio 

monitor 

TEAC AG 

790 

30 FM and 30 

AM station 

preset, 100W + 

100W RMS 

output power 6 

Ohm 

 

 

Cable 

Coaxial RG-

58 

Fleksibel, 

Impedance 

terminator 50 

Ohm 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari proses perancangan laboratorium broadcasting 

radio Politeknik Negeri Batam ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rancangan ini dibuat sebagai usulan pokok 
pikiran (dasar) perencanaan pembangunan 
laboratorium broadcasting radio Politeknik 
Negeri Batam. 

2. Rancangan ini dikembangkan berdasarkan 
hasil pengumpulan data yang dilakukan di 
instansi terkait, maka diharapkan dengan 
rancangan ini lebih dapat menunjang proses 
belajar di studio stasiun radio Politeknik 
Negeri Batam dengan baik. 
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3. Rancangan ini menghasilkan gambaran 
untuk pembangunan laboratorium stasiun 
radio di Politeknik Negeri Batam dari segi 
layout, peralatan, dan sistem penyiaran. 
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Abstrak –  Bahasa merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana berkomunikasi, tanpa adanya bahasa 

maka komunikasi tidak akan menjadi lancar. Untuk berkomunikasi di dunia global, maka dibutuhkan bahasa 

internasional yaitu bahasa Inggris yang telah diakui oleh publik. Bahasa Inggris memiliki peranan penting 

sebagai alat komunikasi dan teknologi sehingga akan berguna dalam dunia kerja, dan sangatlah penting untuk 

memulai pendidikan bahasa Inggris sedini mungkin.Terdapat anyak cara untuk melatih kemampuan bahasa 

Inggris kepada anak-anak. Salah satu media belajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan bagi anak-

anak adalah melalui game (permainan) bahasa Inggris. Keunggulan game sebagai media pembelajaran 

diantaranya adalah membuat anak-anak tertarik untuk ikut serta dalam belajar bahasa Inggris, dapat 

disesuaikan sesuai umur serta tingkatan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak.Pada penelitian sebelumnya, 

tingkat keberhasilan game dari aspek pendidikan mencapai dibawah 55% sehingga penulis kemudian 

menggunakan kosakata yang terdapat di dalam gameAdventure Save the Queen ini dibangun berdasarkan 

buku bahasa Inggris kelas 6 Sekolah Dasar dengan tujuan untuk meningkatkan aspek keberhasilan dari game 

yang dibangun di atas 75%. Adventure Save the Queen dikembangkan dengan Adobe Flash CS 5.5 dengan 

bahasa pemrograman Action Script 3.0. Pada game tersebut terdapat 4 stage yang harus diselesaikan oleh 

pemain. Dengan menggunakan 32 objek dan 119 kalimat dalam permainan, hasil pengujian pada 30 responden 

anak-anak menunjukkan game tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dalam bahasa Inggris sebanyak 77% 

lebih tinggi dari game yang telah dibangun sebelumnya. 

 

 

Katakunci: bahasa inggris, buku bahasa inggris kelas  6, Actionscript 3.0, Adobe Flash CS 5.5, Adventure 

Save the Queen 

 

 

Abstract -Languange is important thing as communication, without any language then communication never be 

fluent. To Communication in Global's era, then needed international language which one English who has 

acknowledged by public. English has the important role as ommunication's tool and technology then it can be 

useful in workplace, and it was very important to early start learning English. There was many method to 

improve English skill to children. Which one learning Eglish method more than effective and gratify for children 

is using English game. Game has many positive side as learning method they are can make children attracted to 

join in learning English,Can be appropriate by age and english capability level by children. In the last research, 

game's success rate from education aspect has under 55% then writer using vocabulary in Adventure Save the 

Queen's game based from 6th grade English Book for Elementary School with purpose to improve the seccess 

rate's aspect from last game above 75%. 

Adventure Save the Queen's game was build by Adobe Flash CS 5.5 using Actionscript 3.0 as program language. 

In this game there are 4 stage who must be solve by player. Using 32 objects and 119 sentence in game, testing 

result from 30 children as responden indicate this game can improve English knowledge by 77% higher than 

previous game. 

  

 

Keywords: English, 6th grade English Book for Elementary School, Actionscript 3.0, Adobe Flash CS 5.5, 

Adventure Save. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Bahasa merupakan hal yang sangat penting sebagai 

sarana berkomunikasi, tanpa adanya bahasa maka 

komunikasi tidak akan menjadi lancar. Untuk 

berkomunikasi di dunia global, maka dibutuhkan 

bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang telah 

diakui oleh publik. Bahasa Inggris memiliki peranan 

penting sebagai alat komunikasi dan teknologi 

sehingga akan berguna dalam dunia kerja, dan 

sangatlah penting untuk memulai pendidikan bahasa 

Inggris sedini mungkin, materi-materi yang dipelajari 

biasanyaterdiridarispelling (ejaan), grammar(tata 

bahasa), dan juga listening (mendengarkan). 

Spelling merupakan subjek pelajaran yang sangat 

penting untuk dipelajari karena spelling adalah 

susunan dan kelengkapan huruf yang digunakan 

untuk membentuk suatu kata. Listening merupakan 

pemahaman dalam mendengarkan ucapan dalam 

bahasa Inggris sehingga mempengaruhi dalam 

pengetahuan vocabulary. Sedangkan grammar 

merupakan susunan kata atau kalimat yang 

membentuk arti seutuhnya (sesuai kaidah penulisan 

yang baik dan benar). Contoh materi grammar pada 

pelajaran bahasa Inggris kelas 6 SD adalah 

penggunaan kata yang tepat untuk kalimat pada 

Present Simple dan Present Continuous Tense, dan 

bagaimana membedakan keduanya saat digunakan 

dalam konteks percakapan yang sama. Contoh 

kesalahan pada kalimat adalah “i am work as a 

doctor”, dan “mother cooking food right now”. 

Kesalahan yang terjadi pada kalimat pertama adalah 

pada to be, seharusnya Present Simple tidak memakai 

to be sebelum kata kerja atau verb, tetapi Present 

Continuous justru memakai to be, dan kalimat yang 

benar seharusnya menjadi “i work as a doctor”, dan 

“mother is cooking food right now”[1]. 

Terdapat banyak cara untuk melatih kemampuan 

bahasa Inggris kepada anak-anak. Salah satu media 

belajar bahasa Inggris yang efektif dan 

menyenangkan bagi anak-anak adalah melaluigame 

(permainan) bahasa Inggris.Keunggulan game 

sebagai media pembelajaran diantaranya adalah 

membuat anak-anak tertarik untuk ikut serta dalam 

belajar bahasa Inggris, dapat disesuaikan sesuai umur 

serta tingkatan kemampuan berbahasa Inggris anak-

anak, dapat digunakan dalam semua kemampuan 

berbahasa seperti speaking, listening, reading, dan 

writing[2], dan materi yang disajikan dalam 

permainan mudah diingat, praktis, serta kegiatan 

belajar mengajar akan lebih menyenangkan karena 

modelnya variatif. Dengan adanya game edukasi ini, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa dan komunikasi yang baik dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu ”Game 

Edukasi Bahasa Inggris (Home Sweet Home)” [3] 

dan ”Game Edukasi Spelling Bahasa Inggris untuk 

Anak” [8] menggunakan obyek – obyek yang ada 

berdasarkan dari pengetahuan pribadi sehingga 

tingkat keberhasilan dari game tersebut rata-rata 

dibawah 55%. Penulis mengajukan hipotesa yaitu, 

apabila game edukasi bahasa Inggris berdasarkan 

buku yang digunakan oleh murid – murid yang duduk 

di Sekolah Dasar, tingkat keberhasilan game 

diharapkan akan meningkat menjadi lebih dari 75%. 

Oleh karena itu penulis mengembangkan game 

edukasi pembelajaran bahasa Inggris dengan target 

mempunyai tingkat keberhasilan lebih dari 75%. 

Karena Sekolah Dasar terdiri dari 6 (enam) tingkatan 

dimana materi bahasa Inggris berbeda-beda, dan 

proyek game ini terlalu besar untuk dikerjakan secara 

individu, sehingga proyek tersebut dibagi menjadi 6 

(enam) bagian sesuai dengan tingkatan yang ada pada 

Sekolah Dasar. Sesuai dengan pembagian tersebut, 

penulis yang mendapatkan bagian pada tingkatan ke-

enam (kelas 6) membangun game dengan judul 

”Adventure Save The Queen” yang bertemakan 

petualangan. Karena pembelajaran bahasa Inggris ini 

akan dimasukkan ke dalam sebuah game, diharapkan 

anak – anak akan cenderung lebih tertarik saat 

mempelajari bahasa Inggris. 

 

2. LANDASAN TEORI  
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2.1. Game Edukasi 

Game edukasi adalah sebuah permainan yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur pembelajaran yang 

dapat meningkatkan daya pikir anak termasuk 

meningkatkan konsentrasi dan dalam memecahkan 

sebuah masalah [3].Jadi, pada game edukasi 

diharapkan dapat mengembangkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik pada anak. 

 

 

2.2. Pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

Sekolah Dasar kelas 6 

Pada tingkat keenam SekolahDasar (SD) anak-anak 

akan mempelajari grammar (tata bahasa) berbahasa 

Inggris yang baik dan benar seperti materi Present 

Tenses, Past Tenses, Continuous Tense, dan Past 

Continuous Tense.Berdasarkan pada tingkat ke-enam 

(kelas enam) di Sekolah Dasar para murid sudah 

mempelajari pendeskripsian suatu objek seperti buah 

(fruit), sayuran (vegetable), tempat umum (public 

place), musim (season), kepariwisataan (tourism), 

alat transportasi (transportation), dan arah (direction) 

untuk mengetahui suatu tempat atau lokasi [4]. 

 

 

2.3. Adobe Flash CS 5.  

Adobe Flash CS5 merupakan sebuah program 

yang ditujukan kepada para desainer atau 

programmer yang bertujuan merancang animasi 

utnuk pembuatan sebuah halaman web, 

pembuatan game interaktif, presentasi untuk 

tujuan bisnis, proses pembelajaran, pembuatan 

film kartun, dan dapat digunakan untuk 

membangun sebuah aplikasi yang bernilai tinggi 

serta tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik lagi. 

Flash tidak hanya digunakan untuk aplikasi web, 

tetapi juga dapat dikembangkan untuk aplikasi 

dekstop karena aplikasi Flash selain dikompilasi 

menjadi format .swf, Flash juga bisa dikompilasi 

menjadi format .exe. Flash dapat dgunakan untuk 

memanipulasi vektor dan citra raster, dan  

mendukung bidirectional streaming audio dan 

video. Flash juga berisi bahasa script yang 

diberinama ”ActionScript”. Beberapa produk 

software, system dan device dapat membuat dan 

menampilkan isi Flash. Flash dijalankan dengan 

Adobe Flash Player yang dapat ditanam pada 

browser, telepon seluler dan software lain. Format 

file Flash adalah SWF, biasanya disebut ”Shock 

Wafe Flash” movie. ”Flash movie” atau ”Flash 

game, biasanya file berekstensi .swf dapat 

dijalankan melalui web, secara stand alone pada 

Flash player atau dijalankan di windows secara 

langsung dengan membuatnya dengan format 

ekstensi .exe [9]. 

Adobe ActionScript merupakan bahasa 

pemrograman yang bekerja di dalam platform 

Adobe Flash. Adobe Action Script memang 

dibangun sebagai cara untuk mengembangkan 

pemrograman interaktif secara efisien 

menggunakan platform aplikasi adobe Flash 

ActionScript mulai dari animasi yang sederhana 

sampai dengan yang kompleks sekalipun, 

penggunaan data, dan aplikasi interface yang 

interaktif.  Pertama kali diperkenalkan dalam 

Flash Player 9, ActionScript merupakan bahasa 

pemrograman berorientasi objek didasarkan pada 

ECMAScript-standar yang sama yang menjadi 

dasar JavaScript dan memberikan hasil yang luar 

biasa dalam kinerja dan produktifitas 

pengembang. ActionScript 2, versi ActionScript 

yang telah digunakan dalam Flash Player 8 dan 

sebelumnya, tetap didukung dalam Flash Player 9 

dan Flash Player 10 [10]. Penulis menggunakan 

ActionScript 3.0 sebagai bahasa pemrograman 

utama dalam Tugas Akhir ini. Actionscript 3.0 

merupakan versi baru yang ditulis dari awal dan 

sepenuhnya ditangani secara terpisah dari versi 

bahasa ActionScript yang sebelumnya. Action 

Script ini merupakan cabang dari sintaks 
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perbaikan dan secara signifikan meningkatkan 

kinerja, tetapi juga membuatnya menjadi lebih 

sulit untuk menggunakan beberapa ActionScript 

pada waktu yang bersamaan [11]. 

 

2.4.  Scriptwriting 

Scriptwriting atau disebut juga dengan skenario 

merupakan bagian dari tahapan praproduksi 

dalam pembuatan animasi, perfilman, maupun 

game yang menggunakan cerita. Scriptwriting 

berisi pergerakan dasar karakter, lingkungan, 

waktu, tindakan dan dialog. Segala sesuatu yang 

dibuat di dalam scripwriting bertujuan 

menjelaskan apa yang dibuat dan didengar oleh 

orang yang menontonnya. Final script merupakan 

tulang punggung untuk tahapan selanjutnya dalam 

suatu produksi. Jika scriptwriting tidak matang 

maka kelanjutannya akan terpengaruh[3]. 

 

2.5. Storyboard 

Storyboard merupakan bentuk visual dari script. 

Bentuknya terlihat seperti komik, namun bisa 

dikatakan bahwa Storyboard adalah gambaran awal 

dari hasil yang nantinya akan dibuat. Biasanya 

digunakan untuk kegiatan perfilman, teater, animasi, 

photomatic, buku komik, bisnis, dan media interaktif. 

Dalam Storyboard ada Hal yang perlu dibahas yaitu, 

perencanaan penempatan dan penampakan kamera, 

visual effect (VFX) serta sound effect (SFX). Proses 

storyboarding yang dikenal saat ini dulunya 

dikembangkan oleh Walt Disney Studio sekitar 

awalan tahun 1930. Keuntungan menggunakan 

storyboard adalah pengguna mempunyai pengalaman 

untuk dapat mengubah jalan cerita sehingga 

mendapatkan efek atau ketertarikan yang lebih 

kuat[12]. 

 

2.6. Metode Titik Tengah (Centroid) untuk 

Penentuan Keputusan Aspek Game 

Metode yang dikenal dengan metode Center Of Area 

atau pusat dari suatu area adalah metode yang 

dipergunakan untuk menentukan titik keseimbangan 

dari grafik yang merupakan hasil dari proses 

pengolahan data dengan menggunakan operator 

fuzzy[13]. Perumusan matematis dari metode 

centroid yaitu: 

                   
∑           

 
   

∑           
 
   

       persamaan (1) 

          
Dimana : 
 di : nilai dominan ke i 
 μA (di) : nilai derajat keanggotaan untuk titik 
dominan ke-i 
 
Metode Centroid ini dapat digunakan untuk 
menganalisa sebuah  survey. Dimana sumbu x 
mewakili pilihan – pilihan yang diberikan (secara 
subjektif) dan sumbu y mewakili presentase yang 
diperoleh dari masing – masing pilihan yang telah 
diberikan. 
Jika terdapat beberapa nilai rasa seperti, kurang, baik 
dan sangat baik pada sumbu x dan nilai presentase 
kepuasan pada sumbu y. Metode Centroid digunakan 
dalam menentukan titik tengah pada sudut sumbu x 
dan nilai sumbu y merupakan tingkat kepuasan 
pengujian. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pembuatan laporan ini penulis menggunakan 

perancangan mencakup perancangan tampilan user 

interface dengan storyboard dan membuat model 

yang dapat menjelaskan detail terhadap kegiatan yang 

dilakukan aplikasi menggunakan UML (Unified 

Modelling Language).  

 

3.1.  Scriptwriting 

 

Halaman Depan 

Pada halaman depan Adventure Save The 

Queen terdapat tombol Play, About, dan Exit. 

Jika tombol Play ditekan akan masuk ke 

halaman cerita pembuka, tombol About 

menampilkan informasi tentang game serta 

pembuatnya. Tombol Exit untuk keluar dari 

game. 

[SELECT SCENE] 

Go To Layar Start 

Go To Layar About 

Go To Exit 
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3.2 Storyboard 

 

Table 1.Storyboard 

Tampilan Halaman Skenario Gambar 

Layar Stage 1 Layarinimerupakalayarpermai

nan stage 1. Pada stage 1 

terdapat 10 misi, dimana 

setelah pemain memulai 

permainan,  sistem akan 

menampilkan lingkungan 

permainan. Pemain harus 

menyusun huruf-huruf 

menjadi sebuah kata sesuai 

dengan deskripsi yang 

ditampilkan oleh sistem. 

 

 

3.3 Diagram UML  

 

 

Gambar 1.  Diagram Use Case 

Berdasarkan gambar 1 pemain harus masuk ke 

halaman menu utama, pada halaman ini pemain dapat 

melihat informasi game yang ditampilkan oleh sistem 

dan melihat game dari cerita pembuka hingga cerita 

penutup. Stage 1 harus terlebih dahulu dilakukan 

kemudian di lanjutkan dengan stage 2 hingga stage 4 

secara berurutan. Pada proses permainan sistem juga 

melakukan pengelolaan skor, life, dan waktu. 

 

Gambar 2.  Penggalan Diagram Robustness 

Gambar 2 merupakan proses game pada stage 1, pada 

gambar 2 sistem akan menampilkan huruf, kotak jawaban, 

skor, waktu, life, gambar dan deskripsi tentang suatu objek 

(fruit dan vegetable). Pada stage 1 pemain melakukan drag 

& drop huruf kedalam kotak jawaban. Jika kotak jawaban 

sudah penuh maka sistem akan melakukan penghitungan 

skor, dan menampilkannya. Setelah menghitung skor, maka 

sistem akan mengecek apakah ini gambar dan deskripsi 

terkahir, jika bukan maka sistem akan melanjutkan misi 

berikutnya dan jika iya maka sistem akan melakukan 

pengecekan pada skor dan goal. Apabila skor tidak 

mencapai goal maka pemain diminta untuk mengulangi 

stage tersebut dengan menekan tombol “Restart” dan life 

akan berkurang 1. Jika pemain telah mencapai goal maka 

pemain dapat melanjutkan stage ke 2. Jika waktu habis dan 

Life habis maka sistem akan menampilkan tampilan game 

over.  

 

Gambar 3. Diagram Sequence 

Gambar 3 menjelaskan urutan akses pada saat pemain 

sudah masuk kedalam layar permainan. Sistem akan 

menampilkan „huruf‟, „gambar‟, „kata‟, yang digunakan 

untuk menjawab soal yang diberikan, „skor‟ untuk 

menyimpan dan sekaligus menampilkan penambahan skor, 

„time‟ untuk memberikan batas waktu memainkan misi, 

„goal‟ merupakan batas minimum yang harus dicapai oleh 

pemain yang ingin melanjutkan ke stage berikutnya. Setiap 

kali pemain selesai mengerjakan soal maka sistem akan 

mencocokkan dengan jawaban yang telah disimpan oleh 

sistem, dan melakukan penghitungan skor. Jika jawaban 

sudah sesuai dengan jawaban yang disimpan oleh sistem 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
578 

 

maka skor akan bertambah, setelah pemain menyelesaikan 

semua misi maka sistem akan melakukan pengecekan 

apakah skor telah mencapai goal atau belum, jika pemain 

telah mencapai goal maka pemain dapat melanjutkan ke 

stage berikutnya dan jika belum pemain harus mengulang 

stage tersebut. Setiap melakukan pengulangan stage maka 

„life‟ akan otomatis berkurang. Jika „waktu‟ dan „life‟ habis 

maka pemain tidak bisa melakukan pengulangan stage dan 

akan muncul tampilan game over. 

 

Gambar 4. Class Diagram 

3.4 Rancangan layar  

 

 

Gambar 5.Contoh Antarmuka Game 

Halaman utama merupakan halaman dimana pemain 

pertama kali membuka game. Disini pemain memiliki 

3 (tiga) pilihan, yaitu „Play‟ untuk bermain, „About‟ 

untuk melihat keterangann game, dan „Exit‟ 

untukkeluar dari game. 

3.5 Pengujian 

 

Hasil pengujian dilakukan terhadap aspek kepuasaan 

user dilakukan terhadap 30 responden SDN 005 Sei 

Beduk di kota Batam yang duduk di bangku kelas 

3.Pengujian dilakukan pada kurun waktu bulan Juni 

2014. Pengujian dilakukan dengan wawancara 

siswa/siswi pada saat setelah memainkan game. Hasil 

wawancara tersebut dituliskan ke dalam form 

kuisioner. Aspek kepuasan pengguna terdiri dari 

aspek visual dan aspek kemudahan dalam 

penggunaan game. 

Pengujian aspek visual meliputi kepuasaan terhadap 

tampilan game dan pewarnaan. 

 

Gambar 6. Aspek Kepuasan terhadap tampilan 

Berdasarkan gambar 6 menunjukkan hasil dari 

pengujian dari aspek kepuasan terhadap tampilan 

game yang nilai centroidnya adalah 1,57 berarti 

tampilan game sudah cukup sangat baik. Nilai 

centroid di dapatkan dengan cara mengkalikan 

jumlah persentasi siswa/siswi dari data kuisioner 

dengan nilai ketentuan yang sudah ada. Jika siswa 

memilih pilihan sangat setuju maka jumlah nilai 

dikalikan 2, untuk setuju maka jumlah nilai dikalikan  

1 dan untuk tidak setuju dikalikan 0. Sehingga pada 

kuisioner apsek visual terhadap tampilan game yang 

sangat setuju mencapai 57%, setuju sebanyak 43%, 

dan tidak setuju 0%. Dengan menggunakan nilai 

sangat setuju 2, setuju 1, dan tidak setuju 0, dilakukan 

perhitungan titik tengah (centroid). Titik berat yang 

dihasilkan adalah 1,57. Artinya pengguna sudah 

Aspek Kepuasan Terhadap Tampilan  
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menganggap bahwa tampilan sudah cukup sangat 

baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Aspek Kepuasan terhadap warna 

Pada gambar 7 menunjukkan hasil dari pengujian dari 

aspek kepuasan terhadap pewarnaan yang nilai 

centroidnya adalah 1,57 berarti pewarnaan pada game 

sudah cukup sangat baik. Nilai centroid di dapatkan 

dengan cara mengkalikan jumlah persentasi 

siswa/siswi dari data kuisioner dengan nilai ketentuan 

yang sudah ada. Jika siswa memilih pilihan sangat 

setuju maka jumlah nilai dikalikan 2, untuk setuju 

maka jumlah nilai dikalikan  1 dan untuk tidak setuju 

dikalikan 0. Sehingga pada kuisioner apsek visual 

terhadap tampilan game yang sangat setuju mencapai 

57%, setuju sebanyak 43%, dan tidak setuju 0%. 

Dengan menggunakan nilai sangat setuju 2, setuju 1, 

dan tidak setuju 0, dilakukan perhitungan titik tengah 

(centroid). Titik berat yang dihasilkan adalah 1,57. 

Artinya pengguna sudah menganggap bahwa 

pewarnaan pada game sudah cukup sangat baik. 

 

 

Gambar 8. Aspek Kepuasan terhadap Objek 

Ketiga aspek diatas, melalui aspek visual dari segi 

kepuasan pengguna, memiliki rata- rata 1,57 yang 

artinya game yang telah dibangun memiliki aspek 

visual yang cukup sangat baik untuk dari sudut 

pandang responden untuk dimainkan. Pengujian 

aspek kemudahan meliputi kemudahan game, cepat 

di mengerti dan waktu bermain. 

 

 

Gambar 9. Aspek Kemudahan terhadap Game 

Aspek Kepuasan Terhadap Warna  

Aspek Kepuasan Terhadap Objek  

Aspek Kemudahan pada Game 
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Berdasarkan gambar 9 terhadap kemudahan 

permainan, sangat setuju 50%, setuju 50%, dan tidak 

setuju 0%. Nilai centroid di dapatkan dengan cara 

mengkalikan jumlah persentasi siswa/siswi dari data 

kuisioner dengan nilai ketentuan yang sudah ada. Jika 

siswa memilih pilihan sangat setuju maka jumlah 

nilai dikalikan 2, untuk setuju maka jumlah nilai 

dikalikan  1 dan untuk tidak setuju dikalikan 0. 

Dengan menggunakan nilai sangat setuju 2, setuju 1, 

dan tidak setuju 0, perhitungan titik tengah (centroid) 

menunjukkan hasil 1,50. Artinya game ini cukup 

sangat mudah untuk dimainkan. 

 

  

 

 

Gambar 10. Aspek Kemudahan Game untuk Dimengerti 

Berdasarkan gambar 10 terhadap cara bermain, 

sangat setuju 50%, setuju 50%, dan tidak setuju 0%. 

Nilai centroid di dapatkan dengan cara mengkalikan 

jumlah persentasi siswa/siswi dari data kuisioner 

dengan nilai ketentuan yang sudah ada. Jika siswa 

memilih pilihan sangat setuju maka jumlah nilai 

dikalikan 2, untuk setuju maka jumlah nilai dikalikan  

1 dan untuk tidak setuju dikalikan 0. Dengan 

menggunakan nilai sangat setuju 2, setuju 1, dan 

tidak setuju 0, perhitungan titik tengah (centroid) 

menunjukkan hasil 1,50. Artinya game ini cukup 

sangat cepat untuk dimengerti. 

 

 

 

Gambar 11.Aspek Kemudahan Game padaWaktu yang 

tersedia 

Melalui ketiga aspek diatas, dari segi kemudahan, 

memiliki rata- rata 1,38 yang artinya game yang telah 

dibangun memiliki aspek kemudahan yang cukup 

baik dan layak untuk dimainkan. 

Dari kedua parameter perhitungan kepuasaan user, 

terlihat bahwa secara tampilan (visual) game dapat 

diterima oleh para pemain dan secara kemudahan 

yang ada di dalam game tersebut dapat diterima oleh 

pemain. 

 

Gambar 12. Aspek Edukasi 

Berdasarkan gambar didapatkan data nilai sebelum 

dan sesudah bermain dan kemudian akan dicari 

persentase peningkatan dari aspek pendidikan. 

Aspek Kemudahan Game untuk 
Dimengerti 

Aspek Kemudahan Game pada Waktu yang 
tersedia 

P
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Perbandingan Nilai Edukasi 

Sebelum

Sesudah
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Gambar 13.Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris 

Presentase yang didapatkan dari hasil pengujian ini 

mencapai 77%. Hal ini membuktikan hipotesa yang 

penulis ajukan bahwa penggunaan kosakata 

gameberdasarkan dari buku pelajaran mampu 

meningkatkan pengetahuan siswa lebih dari 75%. 

Jadi Adventure Save the Queen inidapat menjadi 

sumber edukasi yang layak untuk dijadikan sebagai 

sarana alternatif pembelajaran. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dari pembuatan aplikasi 

game “Adventure Save the Queen (Game Edukasi 

Bahasa Inggris Untuk Anak SD Kelas 6)” dapat 

disimpulkan: 

1. Menurut hasil pengujian aspek pendidikan game 

“Adventure Save the Queen”  memiliki tingkat 

keberhasilan 77%. Hasil ini lebih besar dari 

yang ditargetkan yaitu 75%  sehingga anak 

dapat menggunakan game ini sebagai media 

pembelajaran. 

2. Menurut hasil pengujian aspek visual dan aspek 

kemudahan yang telah dilakukan, menyatakan 

game ini menarik dan layak untuk dimainkan. 
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Abstrak - Smartphone dengan teknologi canggih seakan menjadi hal yang pokok.Banyak telpon 

genggam pintar ini (smartphone) yang beredar dikalanganmasyarakat umum dengan berbagai fitur 

kemudahan, namun tidak dibarengi denganharga yang terjangkau. Keadaan ini yang membuat 

smartphone SYNERGY Galaxy Onehadir dengan kecanggihan dan fitur yang memudahkan 

masyarakat luas.Namun dalamproses memperkenalkan ke masyarakat luas, smartphone ini 

memerlukan video iklan yangdapat mengemas fitur kemudahan yang smartphone ini miliki. karena itu 

penulis merancang sebuah video iklan SYNERGY Galaxy One dalam bentuk animasi, yang dipadukan 

dengan teknik 3D yang menggunakan aplikasi Autodesk Maya 2013 serta dipadukan teknik editing 

dengan aplikasi Adobe After Effect X6. Adapula penggunaan animasi dalam mengemas iklan karena 

lebih ramah lingkungan, terjangkau serta lebih mudah untuk mengemas fitur kemudahan yang terdapat 

pada smartphone tersebut. Dengan video iklan ini diharapkan penonton yang menonton video iklan ini 

bisa lebih mudah untuk diserap oleh calon konsumen. Penayangan video iklan ini menggunakan media 

streaming dunia yaitu youtube, dikarenakan lebih mudah untuk disebarluaskan oleh calon konsumen 

yang menontonnya. Video iklan ini berdurasi 45 detik, beresolusi 1280 X 720 pixel dan format 

MPEG-4/MP4 juga dipadukan dengan background sound. 

 

Kata kunci: Smartphone, SYNERGY, Galaxy One dan Iklan 3D 

 

Abstract - Smartphones with advanced technology seemed to be the principal. Lots of this smart 

mobile phones (smartphones) that circulated among the public have the variety of convenience 

features, but not accompanied by affordable price. This situation makes the Galaxy smartphone 

SYNERGY One comes with sophistication and features that facilitate the wider community. But, in the 

process of introducing it into the wider community, it requires a smartphone video ads that can 

package the convenience of its features. Therefore, the authors designed a video ads SYNERGY 

Galaxy One in the form of animation, combined with the 3D technique using application Autodesk 

Maya 2013 and combined editing techniques with Adobe After Effects X6. The use of animation in 

advertising pack is more environmentally friendly, affordable and easier to package the convenience 

features found on the smartphone. In expected, the viewers who watch this video ads can be more 

easily absorbed by prospective customers. The viewing of this video ad is using the world streaming 

media, that is youtube, because it is easier to be disseminated by prospective customers who watch it. 

This video ad lasts 45 seconds, the resolution is 1280 X 720 pixels, and MPEG-4 / MP4 format and 

also combined with the background sound. 

 

Keywords: Smartphone, SYNERGY, Galaxy One and 3D Advertisment 
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1 Pendahuluan 

Handphone merupkan piranti telekomunikasi yang 

tidak lagi diragukan oleh semua orang, 

kecanggihannya, dari waktu ke waktu seolah menjadi 

solusi terutama handphone jenis smartphone [1]. 

Namun, dalam pemasarannya smartphone ini 

membutuhkan iklan yang membantu calon konsumen 

dalam pemilihannya, iklan juga dapat menjaga suatu 

brand/merek selalu dikenang oleh konsumen yang 

telah membelinya. Oleh karna itu, penulis ingin 

merancang konsep iklan Smartphone Synergy Galaxy 

One yang menyajikan fitur-fiturnya dalam animasi 3D 

yang berdurasi 45 detik dengan resolusi 1280x720 / 

720 pixel. 

2 Tinjauan Pustaka 

Pada perancangan video iklan ini berdasarkan 

penelitian pada proyek sebelumnya yaitu Proyek 

Akhir 3 yang berjudul “Perancangan Video Animasi 

3d “iPhone 4S” Sebagai Media Promosi” [2] namun 

masih ditemui kekurangan baik dari segi laporan 

maupun dari produk yang dihasilkan. Adapun definisi 

perancangan video animasi smartphone Menurut Al-

Bahra Bin Ladjamudin dalam bukunya yang berjudul 

Analisis & Desain Sistem Informasi (2005 : 39), 

menyebutkan bahwa  yaitu; Perancangan adalah suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah – 

masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif sistem terbaik [3] Menurut John 

Burch dan Gary Grudnitski yang telah diterjemahkan 

oleh Jogiyanto (2005:196) dalam bukunya yang 

berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi 

menyebutkan bahwa: ”desain sistem dapat 

didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah dari satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi” [4], Lalu definisi dari video menurut Azhar 

Arsyad (2011 : 49) mengungkapkan bahwa video 

merupakan gambar–gambar dalam frame, dimana 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa 

proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup [5], Animasi 3D merupakan teknik 

penggambaran menggunakan tiga sumbu X, Y dan Z 

[6], smartphone merupakan internet-enable yang 

biasanya menyediakan fungsi Personal Digital 

Assistant [7]. Definisi promosi Menurut Martin L. 

Bell dalam Basu Swasta dan Irawan (1990:349) 

promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan [8] atau arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi  yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran [9]. 

Adapula tujuan dari promosi diantaranya [10]; 

Pertama, memodifikasi tingkah laku yaitu berusaha 

untuk mengubah tingkah laku dan pendapat individu 

tersebut dari tidak menerima menjadi setia terhadap 

produk, Kedua, memberikan informasi yaitu kegiatan 

promosi yang ditujukan untuk memberikan informasi 

kepada pasar yag dituju tentang pemasaran 

perusahaan, mengenai produk tersebut berkaitan 
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dengan harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, 

keistimewaan, dan lain sebagainya. Ketiga, membujuk 

yaitu Promosi yang bersifat membujuk ini akan 

menjadi dominan jika produksi yang bersangkutan 

mulai memasuki tahap pertumbuhan dalam siklus 

kehidupan produk tersebut. Keempat, mengingatkan 

yaitu Promosi yang bersifat mengingatkan ini 

dilakukan terutama untuk mempertahankan merek 

produk di hati masyarakat dan dilakukan selama tahap 

kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. 

Selanjutnya definisi iklan yaitu sebagai bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara 

non personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran.  

Menurut Kotler (2002:658), iklan didefinisikan 

sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu 

yang memerlukan pembayaran. Secara garis besar 

iklan adalah bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk 

merangsang pembelian [11]. Berdasarkan tujuannya, 

iklan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni:  

1. Iklan Informatif (Informative Advertising) 

Bertujuan untuk membentuk atau menciptakan 

kesadaran/pengenalan dan pengetahuan tentang 

produk atau fitur-fitur baru dari produk yang sudah 

ada. 2. Iklan Persuasif (Persuasive Advertising) 

Bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi 

dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan 

menggunakan barang dan jasa.  

3. Iklan Reminder (Reminder Advertising) Bertujuan 

untuk mendorong pembelian ulang barang dan jasa, 

Menjaga kesadaran akan produk (consumer’s state of 

mind), menjalin hubungan baik dengan konsumen.  

Pada penilaian iklan ada 3 aspek penting diantaranya; 

1. Menarik, Aspek menarik adalah aspek yang dinilai 

secara keseluruhan dari iklan yang dihasilkan, baik itu 

kejelasan gambar, ide cerita, dan suara dimana 

maksudnya adalah apakah iklan yang dihasilkan sudah 

mampu mendapatkan perhatian para penonton iklan 

tersebut. 2. Kejelasan gambar, Aspek kejelasan 

gambar adalah aspek penilaian yang mengukur tingkat 

kejelasan gambar pada iklan yang dihasilkan, 

maksudnya adalah apakah iklan yang dihasilkan sudah 

mampu menggambarkan produk yang diiklankan 

secara garis besar. 3. Ide Cerita, Aspek ide cerita 

adalah aspek penilaian yang menggambarkan apakah 

iklan yang dihasilkan memiliki alur cerita yang sesuai 

dengan produk yang ditawarkan. 4. Suara, Aspek 

suara adalah aspek penilaian iklan yang 

membandingkan antara video dan suara yang 

dimainkan. 

7 3 Perancangan & Implementasi 

Pada proses perancangan video iklan animasi 3D 

smartphone Synergy Galaxy One penulis merancang 

dengan ide smartphone kelas menengah yaitu 

smartphone dengan desain yang sederhana namun 

memiliki banyak fitur kemudahan, adapun konsepnya 

yaitu dimulai dengan memberikan informasi awal 
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tentang visual akan produk ini. Setelah diberikan 

informasi visual dilanjutkan dengan menampilkan 

fitur-fitur kemudahan yang ditawarkan dari produk ini. 

Target audience pada video iklan ini adalah 

merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah, 

dimana masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan 

berkisar Rp. 20.000,- sampai Rp.200.000,- perhari dan 

memiliki rentang pengeluaran Rp.40.000,- sampai Rp. 

150.000 ,- perhari[12]. Sehingga teknologi yang 

diterapkan nantinya mampu dimanfaatkan sebaik 

mungkin oleh penggunanya, jenis komunikasi yang 

digunakan pula menggunakan jenis komunikasi visual. 

Konsep desain yang pertama yaitu menggunakan 

feather atau bulu ini karena feather terkenal dengan 

cirikhas memiliki kelembutan, oleh karena itu dalam 

prosesnya penulis memilih menggunakan feather 

untuk memperkuat fitur soft touch pada layar yang 

bersentuhan secara langsung dengan feather. 

 

Gambar. 1 feather 

Selanjutnya menggunakan hot air balloon untuk 

memperkuat fitur kecanggihan layar, pemilihan hot air 

balloon ini juga dimaksud untuk menarik peminat 

karena memiliki beragam warna. 

 

Gambar. 2 hot air balloon 

Untuk properti yang digunakan, penulis menggunakan 

dua properti. Properti pertama yaitu merupakan 

properti utama, smartphone SYNERGY Galaxy One  

yang penulis unduh dari situs http://tf3dm.com yang 

mana model 3D ini sepenuhnya gratis.   

 

Gambar. 3 properti utama dan skema pewarnaanya 

Untuk penggunaan warna pada objek smartphone ini 

penulis akan menggunakan kombinasi beberapa 

warna, dengan warna dasar hitam, kuning dan putih. 

Warna dasar ini masing-masing memiliki arti seperti, 

warna hitam itu untuk menampilkan kesan elegan dan 

berwibawa, warna kuning untuk menampilkan kesan 

kejayaan atau matahari, dan warna putih memberikan 

kesan kesopanan serta kejujuran. 

Selanjutnya menggunakan properti kedua  yaitu 

properti  smartphone kompetitor. Namun pada tahap 

ini penggunaannya hanya sebagai perbandingan. 

 

Gambar. 4 smartphone competitor 

Untuh segi setting atau latar yang digunakan, penulis 

menggunakan dua perpaduan warna gradasi bertipe 

radial. Warna yang digunakan diantaranya putih dan 

abu-abu muda, untuk silver/abu-abu muda kode 

warnanya  R:230 G:230 B:230 dan putih R:255 G:255 

B:255. 
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Gambar 5 kode warna background 

Penggunaan logo pada iklan animasi 3D ini sangat 

penting, baik untuk menigkatkan citra produk, juga 

dapat digunakan agar produk yang diiklankan selalu 

dikenang oleh konsumen. Pada logo SYNERGY ini 

penulis mencoba memadukan warna logo yang 

menghubungkan sistem operasi dan produk yang 

diiklankan. Seperti penggunaan warna yang 

menyerupai logo mesin pencari Google, ini 

dikarenakan produk yang diiklankan menggunakan 

sistem operasi Android yang merupakan besutan 

Google Inc. Serta bentuk dari SYNERGY yang 

berbentuk seperti propeller (baling-baling) yang 

artinya produk dari SYNERGY terus berinovasi 

seperti halnya propeller yang terus berputar. Ditambah 

tulisan “SYNERGY” yang terlihat menggunakan 

warna campuran putih dan abu-abu, ini dimaksudkan 

bahwa SYNERGY seperti bulan dimalam hari.  

 

Gambar 6 sketsa awal logo 

Selanjutnya penulis mencoba untuk 

mengimplementasikannya kedalam bentuk desain 

berwarna 2 dimensi. 

 

Gambar 7 Logo Berwarna 

Warna logo di atas pun memiliki arti masing-masing 

yang juga mempengaruhi, seperti warna merah, warna 

ini memberikan efek semangat dan keberanian, warna 

kuning memberikan efek keluhuran budi, warna biru 

yaitu melambangkan ketekunan dan perdamain, warna 

hijau memiliki maksud keberuntungan, warna putih 

melambangkan kesopanan dan warna abu-abu 

melambangkan keseriusan. 

Pada video iklan animasi 3D ini penulis tidak 

menggunakan dialog ataupun narasi melainkan hanya 

menggunakan background sound yang bergenre 

instrument yang penulis unduh dari salah satu situs 

streaming terkenal dunia saat ini yaitu youtube.com. 

Sinopsis video iklan animasi SYNERGY Galaxy One 

ini adalah sebagai berikut, Dalam keadaan yang jauh 

smartphone berputar, lalu smartphone mengeluarkan 

cahayanya ketika smartphone tersebut baru saja 

dihidupkan. Smartphone menunjukan desain baru dari 

bentuk audio jack, camera flash hingga kamera 

smartphone itu sendri. Tiba-tiba camera flash ini 

mengeluarkan cahayanya begitu cepat dan terang 

sehingga posisi smartphone itu sendiri sudah berubah. 

Smartphone ingin menunjukan produsen dari 

smartphone ini. Keluarlah balon udara dari dalam 

layar smartphone ini, smartphone bermaksud 

menunjukan fitur Amoled Displaynya yang begitu 

indah. Dilanjutkan dengan smartphone 

membandingkan dengan smartphone kompetitornya 

yang memang kalah jauh tingkat mengkilaunya. 

Smartphone kompetitir pun jatuh bagaikan kertas. 

Semua fitur terbaru pun muncul kemudian diserap 

olah smartphone ini yang berbentuk seperti pusaran 

angin. Smartphone pun menampilkan koneksinya 

yang begitu kencang. Ketika smartphone ini bersandar 

jatuhlah bulu hingga menyentuh layarnya, smartphone 

merespon. Smartphone ingin menunjukan betapa 

mudahnya berakselerasi dengan smarphone ini. Untuk 

memperkuat sinopsis penulis juga menuangkan jalan 

cerita dalam bentuk storybeat, yaitu; 

Babak 1 

1. Terlihat logo Galaxy One mendekat namut 
semakin lama menghilang.  

2. Smartphone berputar menunjukan desain visual 
namun dari kejauhan.  

3. Smartphone mengeluarkan cahaya ketika 
dihidupkan.  
 

Babak 2 

1. Selanjutnya smartphone kamera mendekati 
tampilan depan smartphone ini.  

2. Kamera bergerak kebawah menuju kamera dan 
lampu flash smartphone.  

3. Berikutnya menampilkan logo SYNERGY pada 
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cover belakang smartphone.  

Babak 3 

1. Menampilkan fitur amoled, balon udara keluar 
dari dalam layar. 

2. Membandingkan tingkat kilauan yang berbeda 
dengan smartphone lain. 

3. Menampilkan teknologi kemudahan lalu diserap 
oleh smartphone tersebut. 

4. Memamerkan fitur soft touch dengan memainkan 
karakter bulu.  

5. Tag line “Make Your Dreams Come True”  
6. Logo SYNERGY. 

 

Berikut ini penulis juga ingin menampilkan 

storyboard, yang mana dalam storyboard ini penulis 

menjelaskan lebih detail penangkapan gambar, 

pergerakan objek dan deskripsi pergerkannya. 

 

Gambar 8 shoot 1 dan shoot 2 

 

 

Gambar 9 shoot 3 dan shoot 4 

 

Gambar 10 shoot 5 dan shoot 6 

 

 

Gambar 11 shoot 7 dan shoot 8 

 

 

Gambar 12 shoot 9 dan shoot 10 
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Gambar 13 shoot 11 dan shoot 12 

 

 

Gambar 14 shoot 13 dan shoot 14 

 

 

Gambar 15 shoot 15 dan shoot 16 

 

 

Gambar 16 shoot 17 dan shoot 18 

Penggunaan jenis huruf/font juga dilibatkan seperti 

penggunaan jenis font Kozuka Gothic Pro L, Kozuka 

Gothic Pro B dan Monitorica yang bersifat komersil 

(www.1001fonts.com/monitorica-font.html.)  

 

Gambar 17 tipografi 

Pada hal ini penulis memulai dengan menggambar 

textur dan background untuk bahan textur di aplikasi 

3D dengan bantuan beberapa aplikasi diantaranya 

CorelDraw X6 dan Adobe Photoshop CS6.  

 

Gambar 18 desain vector 

Selanjutnya penulis melanjutkan dengan aplikasi 3D 

yaitu  Autodesk Maya 2013 x64. Dimulai dari 
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modeling, lighting, texturing, animating dan 

rendering. 

 

Gambar 19 rendering 

Ketika rendering sudah selesai dengan hasil image 

sequence berformat portable network graphic (.png) 

penulis menggunakan format ini karena memiliki 

transparansi,  gambar-gambar ini pula dimasukan ke 

aplikasi Adobe After Effect CS6 sebagai image 

sequence untuk penyusunan scene dan pemberian 

effect tertentu. Pada efek ini penulis menggunakan 

beberapa efek diantaranya, cc Light Rays untuk 

cahaya pancaran, cc Sharpen untuk mempertajam, cc 

Light Sweep memberi cahaya kilat, CC Ramp untuk 

warna gradasi, cc Light Burst efek pencahayaan, cc 

Linear Wipe menghapus gambar secara linear, Lens 

Flare efek lensa kamera, cc Drop Shadow memberi 

efek bayangan, cc Particle World efek partikel, cc 

Particle System II efek partikel, opacity efek 

transparansi,  dan cc Power Pin mengubah video 

menjadi bentuk tidak perspektif.  

 

Gambar 20 pengeditan After Effect 

Pemberian efek ini juga untuk memaksimalkan 

tampilan 3D model yang telah dibuat sehingga hasil 

yang diberi efek tersebut lebih terlihat lebih nyata. 

Selanjutya penulis juga menambahkan background 

sound. Pada penambahan audio ini penulis mengedit 

audio mengguakan Adobe Audition CS6 yang pada 

tahap ini penulis hanya memotong dan memodifikasi 

tingkat amplitudenya saja, adapula background sound 

ini diambil dari situs streaming dunia yaitu 

www.youtube.com, lalu penulis export audio tersebut 

menjadi bentuk format ogg vorbis (.ogg) karena 

format ini bersifat open source. Setelah produk 

dihasilkan telah selesai, maka penulis lanjutkan 

dengan promosi. Adapun penulis mempromosikannya 

melalui media streaming online yaitu 

www.youtube.com. Selain karena mudah dalam 

proses menyebarluaskannya juga tidak menutup 

kemungkinan konsumen yang menontonnya ikut 

dalam menyebarkannya ke media sosial yang mereka 

gunakan. Hasil pengujian dilakukan langsung dengan 

cara melakukan survei langsung ke penonton dengan 

cara memutar iklan yang telah dibuat dan dimintai 

ketersediaanya untuk mengisi kuisioner yang telah 

disediakan. Adapun penonton yang dimintai survey 
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yaitu mahasiswa/I, staf keamanan, mekanik, dan 

teknisi. Pengujian ini untuk mengukur seberapa efektif 

iklan yang dihasilkan untuk memperkenalkan 

sekaligus menjelaskan kelebihan dari produk 

SYNERGY Galaxy One. Pada hasil pengujian ini 

diambil berdasarkan tujuan promosi yang diantaranya 

meliputi memodifikasi tingkah laku, memberikan 

informasi, membujuk serta mengingatkan. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Berdasarkan Aspek Penilaian Iklan 

Jumlah Voter : 20 

Aspek Penilaian Setuju Tidak Setuju 

Menarik/Tidak 

Menarik 95% 5% 

Kejelasan Gambar 100% 0% 

Ide Cerita 80% 20% 

Sound 85% 15% 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada aspek penilaian 

pada tabel 4.3 nilai tertinggi diperoleh dari segi 

kejelasan gambar, namun dalam segi ide cerita masih 

memiliki nilai yang kurang, sehingga hasil rata-rata 

pada kategori aspek penilaian iklan ini memiliki 

persentase diatas 80%. Selanjutnya yaitu pembahasan 

Galaxy One, SYNERGY Galaxy One merupakan 

smartphone mutakhir berbasis android, yang memiliki 

banyak teknologi kemudahan seperti, kamera, radio, 

SMS, voicemail, dan lain-lain. Smartphone ini juga 

bisa terhubung dengan jaringan yang memungkinkan 

pengguna melakukan aktivitas seperti, mengirim 

email, menerima e-mail, menjelajah situs web, jejaring 

sosial dan lain-lain. Smartphone ini juga dibekali 

beberapa teknologi diantaranya, Soft Touch Meskipun 

berukuran mini, smartphone ini dikemas secara 

maksimal dengan fitur canggih dan kinerja yang 

penuh daya. Dengan teknologi terbaru, smartphone ini 

dilengkapi dengan teknologi soft touch dimana 

teknologi ini sangat sensitif terhadap sentuhan, 

sehingga pengguna dalam menggunakan layar sentuh 

tidak perlu sampai menyentuh layar maka smartphone 

dengan otomatis merespon. Amoled Display Dengan 

menggunakan teknologi layar terbaru, memudahkan 

konsumen mudah untuk melakukan banyak hal karena 

layar dengan teknologi Amoled Display ini lebih 

sedikit dalam menggunakan konsumsi daya, selain itu 

layar ini menghasilkan tingkat kehitaman yang lebih 

dibandingkan dengan teknologi layar lainnya, 

sehingga kualitas layar yang dihasilkan tampak lebih 

jelas dan lebih alami. Full Service Smartphone ini 

telah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi dan 

konektivitas berjenis HSDPA yang canggih sehingga 

jika ketika di daerah yang sulit dijangkau oleh sinyal. 

Tidak hanya itu saja smartphone ini juga dilengkapi 

dengan USB 2.0 yang akan membuat koneksi semakin 

cepat dalam mengirim setiap file secara mudah. 

Smartphone ini juga bisa menggunakan Bluetooth 3.0 

yang akan membuat aktifitas semakin cepat karena 

memberikan koneksi nirkabel dengan kecepatan yang 

tinggi dengan perangkat lainnya. Belum lagi ditambah 

fitur Cloud dan DropBox sehingga memudahakan 

konsumen mengakses berkas dimana saja. 

 

8 4 Kesimpulan dan Saran  

Dari hasil penelitian “PERANCANGAN VIDEO 

ANIMASI 3D SMARTPHONE “SYNERGY Galaxy 

One” SEBAGAI MEDIA PROMOSI” dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Telah berhasil merancang konsep iklan yang 

diinginkan dalam bentuk ide dan konsep.  

2. Telah berhasil menampilkan kelebihan dan fitur 

SYNERGY Galaxy One berupa Soft touch, Full 

Service serta Amoled Display.  

3. Telah berhasil memperkenalkan produk 

SYNERGY Galaxy One kepada masyarakat 

dengan mengunggahnya ke situs streaming 

www.youtube.com dilanjutkan dengan 

membagikannya melalui www.facebook.com.  

4.  Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.2 yaitu 

pada tujuan promosi nilai terendah diperoleh pada 

kategori memodifikasi tingkah laku dan 

mengingatkan pada penonton, selanjutnya pada 

aspek penilaian iklan pula pada table 4.3 skor 

terendah pada penilaian ide cerita. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan 

pada “PERANCANGAN VIDEO ANIMASI 3D 

SMARTPHONE “SYNERGY Galaxy One” SEBAGAI 

MEDIA PROMOSI” tidak menutup kemungkinan 

penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut, maka 

adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut : 
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1.  Berdasarkan hasil pengujian, iklan ini kurang 

dalam segi mengingatkan kepada penonton, 

memodifikasi tingkah laku dan ide cerita, 

sehingga kedepannya bisa dapat memperbaiki 

kekurangan diatas.  

2. Pada sisi durasi perlu juga dapat diperpanjang 

sehingga fitur-fitur serta teknologi yang lainnya 

bisa ditambahkan.  

3. Perlunya memperjelas textur serta proses 

pencahyaan pada video iklan animasi 3D ini 

sehingga produk yang diiklankan lebih terlihat 

nyata. 

 

9 Referensi 

 [1] Widodo, Wahyu (2012) Brand Image Smartphone 

Berbasis Sistem Operasi Android (Studi 

Deskriptif Kuantitatif Brand Image Smartphone 

Samsung Galaxy Series Di Kalangan Mahasiswa 

Program Studi Komunikasi dan Mahasiswa 

Program Studi Teknik Informatika Ditinjau dari 

Atribut Berwujud dan Atribut Tak Berwujud). S1 

thesis, UAJY.  

[2]  Proyek Akhir III.”Perancangan Video Animasi 

3D ”iPhone 4S” Sebagai Media 

Promosi”. 2014: M. Mulyo Malik, Elfi 

Ramadhani, Dian Pratama Putra dan Bambang 

Setiawan.  

[3]  Al-Bahra Bin Ladjamudin. 2005. Analisis & 

Desain Sistem Informasi. [4] John Burch & Gary 

Grudnitski. 2005. Alih bahasa : Jogiyanto. 

Analisis dan Desain Sistem Informasi.  

[5]  Azhar Asyad. 2011. Media Pembelajaran. 

Jakarta : PT Raja Gravindo Persada.  

[6] Tugas Akhir. “Film Animasi 3D Tentang 

Pengenalan Tradisi Fahombo Batu 

Nias”.2013: Selly Artaty Zega.  

[7] Gary B, S., Thomas J, C., & Misty E, V. (2007). 

Discovering Computers: Fundamentals, 3thed. 

(Terjemahan) Jakarta: Salemba Infotek.  

[8]  Basu Swastha dan Irawan. Edisi 2, 1990. 

Manajemen Pemasaran Modern.Liberty 

Yogyakarta. [9] William G. Nikels dalam buku 

Basu Swastha dan Irawan. Edisi 2, 1990. 

Manajemen Pemasaran Modern.Liberty 

Yogyakarta. 

[10] Rangkuti, Freddy. (2009). Strategi Promosi yang 

Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing 

Communication. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

[11] Kotler, Philp. 2004. Manajemen Pemasaran: 

Analisis, Perencanan, implementasi dan Kontrol, 

Edisi Sebelas. Alih Bahasa, Hendra Teguh. 

Jakarta: Penerbit PT.Prenhalindo.  

[12] Nur Andianti, 2012. “Dampak Penggunaan 

Smartphone pada Berbagai Status Ekonomi 

Masyarakat”. 

(http://journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/85

9- /34/166). Diakses pada tanggal 10 Januari 

2015. 

[13] Andi. 2011.”Penerapan efek Visual pada Video 

dengan Adobe After Effect CS6”. Semarang: 

Wahana Komputer.  

[14] Andi. 2011. “Kupas Tuntas CorelDraw X5”. 

Semarang: Wahana Komputer & Madcoms.  

[15] Desi Ramayanti, MT. 2012. “Pusat Bahan Ajar 

dan Elearning”. 

(http://kk.mercubuana.ac.id/elearning/files_mod

ul/18011-4-139027722042.doc). Diakses pada 

tanggal 10 Januari 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
592 
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Abstrak - Teknologi handphone kini telah berkembang pesat, yang dahulunya hanya bisa melakukan 

panggil dan jawab saja, kini telah berkembang menjadi smartphone yang dapat terkoneksi langsung ke 

internet sehingga dapat melakukan berbagai macam aktifitas. Tentunya perkembangan ini sejalan 

dengan berkembangnya teknologi informasi berbasis multimedia yang mengikuti perkembangan 

zaman. Sehingga, kini informasi tidak hanya berupa teks semata namun sudah tersedia dalam berbagai 

bentuk seperti grafik, animasi, audio, dan video. Didukung perkembangan teknologi tersebut penulis 

ingin membuat sebuah iklan yang mengarahkan, dan membujuk orang untuk membeli serta dapat 

mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan. Perancangan iklan animasi 3 dimensi ini bertujuan 

untuk mengenalkan produk myPhone 4X Series serta menampilkan kelebihan dan fitur-fitur  yang 

ditawarkan pada produk ini. Penggunaan animasi 3 dimensi sebagai teknik pembuatan iklan ini 

dikarenakan lebih mudah, jika dibandingkan dengan membuat purwarupa produk ini. Penayangan 

iklan ini pun hanya menggunakan situs penyedia layanan berbagi video, yaitu youtube. Hasil dari 

penelitian ini cukup baik setelah di analisa sesuai aspek tujuan promosi dan aspek penilaian iklan 

berdasarkan persentase hasil survey langsung ke penonton. 

 

Kata kunci: smartphone, 3 dimensi, dan myPhone 4X. 

 

 

Abstract - Mobile technology has now developed rapidly, which formerly could only do a call and 

answer it, has now developed into a smartphone that can connect directly to the internet so that they 

can perform various activities. Of course this development is in line with the development of 

information technology-based multimedia with the times. Thus, the information is now not only the text 

alone, but is already available in various forms such as graphics, animation, audio, and video. 

Powered technological developments, the writer wants to create an ad that directs, and persuade 

people to buy and can introduce the goods and services produced. The design of this 3-dimensional 

animated ads intended to introduce MyPhone 4X Series products as well as showing the advantages 

and the features offered on this product. The use of 3-dimensional animation as a technique of making 

these ads is because it is easier, when compared to making prototypes of these products. Ad serving is 

also only use video sharing service provider's website, namely YouTube. Results from this study is 

good enough after appropriate analysis aspects promotional purposes and advertising aspects of 

assessment based on the percentage of survey results directly to the audience. 

 

Keywords: smartphone, 3 Dimension, myPhone 4X. 
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1 Pendahuluan 

Kebutuhan masyarakat yang lebih cenderung 

menggunakan handphone  sebagai alat komunikasi 

yang mereka gunakan, karena  handphone  lebih 

simple, bisa dibawa dan digunakan dimanapun, 

bahkan sekarang dengan majunya ilmu teknologi 

hanphone  bisa juga digunakan untuk membuka e-

mail,  chatting, ataupun komunikasi lainnya yang 

menggunakan internet [1]. Perkembangan teknologi 

informasi berbasis multimedia pun mulai menjanjikan 

potensi besar untuk merubah cara seseorang untuk 

memperoleh informasi, karena informasi tersebut 

tidak hanya  diperoleh dalam bentuk teks semata 

namun dapat pula disajikan berupa informasi dalam  

bentuk grafik, animasi, audio dan video [2]. Dunia 

editing pun juga semakin berkembang, dan salah satu 

aplikasi video  editing  yang cukup terkenal yaitu  

Adobe After Effect CS6. Aplikasi ini tentunya menjadi 

pilihan utama karena memiliki beragam keunggulan 

jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis [3]. 

Awalnya, software ini dibuat untuk motion graphics 

desktop. Setelah diakusisi oleh Aldus san kemudian 

oleh  Adobe, dibuat integrasi yang baik dengan  Adobe 

Premiere, Photoshop, dan Illustrator [4]. Didukung 

dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya 

teknologi handphone dan multimedia tentunya 

dibutuhkan iklan untuk melakukan promosi terhadap 

barang dan jasa yang dihasikan.  Dimana iklan adalah 

pesan yang diarahkan untuk membujuk orang untuk 

membeli [5]. Oleh karna itu, penulis ingin merancang 

konsep iklan Smartphone MyPhone 4X yang 

menyajikan fitur-fitur dalam animasi 3 dimensi yang 

berdurasi 60 detik dengan resolusi 1280x720 pixel. 

2 Tinjauan Pustaka 

Bersumber dari penelitian yang dilakukan sebelumya, 

yaitu pada pengerjaan Proyek Akhir 3 yang berjudul 

Perancangan Video Animasi 3D ”iPhone 4S” Sebagai 

Media Promosi [6]. Di dalam penelitian yang 

dilakukan sebelumnya tersebut ternyata memiliki 

benyak kekurangan dan memiliki hasil yang kurang 

maksimal. Adapun definisi peracangan video animasi 

3 dimensi smartphone yaitu : perancangan adalah 

suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign 

sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik [7]. Video 

merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa 

proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar hidup. Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis 

media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai [8]. Animasi 3D adalah 

animasi yang memiliki panjang (X), lebar (Y) dan  

kedalaman (Z), sehingga memiliki kedalaman 

(volume) bentuk. Animasi 3D juga dapat didefinisikan 

sebagai animasi yang dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang (Point of View). Seluruh tahapan animasi 3D 

dikerjakan dengan media komputer, mulai dari 

modeling, texturing, lighting sampai rendering [9]. 

Smartphone adalah telepon yang  Internet-enabled  

yang biasanya menyediakan fungsi  Personal Digital 

Assistant (PDA)  seperti fungsi kalender, buku agenda, 

buku alamat, kalkulator, dan catatan [10]. Maka  dapat 

disimpulkan bahwa perancangan video animasi 3d 

adalah proses perancangan sebuah video dalam bentuk  

animasi 3d yang dapat disampaikan berupa informasi 

dalam bentuk gambar dan suara yang dapat dinikmati 

dengan indera penglihatan dan pendengaran secara 

langsung yang bertujuan mempromosikan. Definisi 

Promosi yaitu arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menyebabkan 

pertukaran dalam pemasaran [11]. Adapula tujuan dari 

promosi diantaranya [12]; Pertama, memodifikasi 

tingkah laku yaitu berusaha untuk mengubah tingkah 

laku dan pendapat individu tersebut dari tidak 

menerima menjadi setia terhadap produk, Kedua, 

memberikan informasi yaitu Kegiatan promosi yang 

ditujukan untuk memberikan informasi kepada pasar 

yag dituju tentang pemasaran perusahaan, mengenai 

produk tersebut berkaitan dengan harga, kualitas, 

syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, dan lain 

sebagainya. Ketiga, membujuk yaitu Promosi yang 

bersifat membujuk ini akan menjadi dominan jika 

produksi yang bersangkutan mulai memasuki tahap 

pertumbuhan dalam siklus kehidupan produk tersebut. 

Keempat, mengingatkan yaitu Promosi yang bersifat 

mengingatkan ini dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat 

dan dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus 

kehidupan produk. Definisi iklan sebagai bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara 

non personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. Secara garis besar  iklan  

adalah bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk 

merangsang pembelian [13]. Berdasarkan tujuannya 

iklan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu iklan 

informatif yang bertujuan menciptakan kesadaran atau 

pengenalan, iklan persuasif yang bertujuan 

menciptakan kesukaan preferensi dan keyakinan, serta 

iklan reminder yang bertujuan mendorong pembelian 

ulang barang dan jasa. Pada penilaian iklan ada 3 

aspek penting diantaranya; 1. Menarik, Aspek menarik 

adalah aspek yang dinilai secara keseluruhan dari 

iklan yang dihasilkan, baik itu kejelasan gambar, ide 

cerita, dan suara dimana maksudnya adalah apakah 

iklan yang dihasilkan sudah mampu mendapatkan 

perhatian para penonton iklan tersebut. 2. Kejelasan 

gambar, Aspek kejelasan gambar adalah aspek 

penilaian yang mengukur tingkat kejelasan gambar 
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pada iklan yang dihasilkan, maksudnya adalah apakah 

iklan yang dihasilkan sudah mampu menggambarkan 

produk yang diiklankan secara garis besar. 3. Ide 

Cerita, Aspek ide cerita adalah aspek penilaian yang 

menggambarkan apakah iklan yang dihasilkan 

memiliki alur cerita yang sesuai dengan produk yang 

ditawarkan. 4. Suara, Aspek suara adalah aspek 

penilaian iklan yang membandingkan keserasian 

antara video dan suara yang dimainkan. 

3 Perancangan dan Implementasi 

Konsep awal dari perancangan iklan animasi ini 

adalah bagaimana menampilkan desain smarphone 

agar terkesan mewah dan sekaligus memperagakan 

fitur utama yang ditawarkan dari produk tersebut. 

Perancangan video iklan animasi 3D ini memiliki 

target utama dari penayangan iklan animasi ini adalah 

masyarakat ekonomi  kelas menengah,  dimana 

kalangan menengah ini adalah kalangan pekerja 

ataupun wirausaha yang memiliki penghasilan 

berkisar antara Rp. 20.000,-  sampai Rp.  200.000,-  

per hari dan memiliki rentang pengeluaran sebesar Rp. 

40.000,-  sampai Rp. 150.000,- perhari [14]. Definisi 

Kebutuhan perangkat keras dan lunak  adalah kondisi, 

kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki 

oleh perangkat  keras dan  lunak untuk memenuhi apa 

yang disyaratkan atau diinginkan pemakai, baik untuk 

sisi pembuat maupun pemakai atau pengguna untuk 

membuat maupun menjalankan produk yang 

dihasilkan [15]. Jenis komunikasi yang digunakan pun 

menggunakan jenis komunikasi visual yang nantinya 

diharapkan dapat menggambarkan dan menyampaikan 

informasi dalam bentuk video kepada audience 

dengan baik. Untuk memperagakan fitur yang 

ditawarkan, maka pada menggunakan karakter tangan. 

    

Gambar 1. Sketsa Karakter Tangan dan Konsep Warna 

Kemudian untuk mempertegas dari sisi desain, maka 

penulis mencoba untuk membandingkan dengan 

produk lain yaitu X Brands. 

 

Gambar 2. Sketsa Properti X Brand dan Konsep Warna 

Sedangkan untuk penggunaan preoperti utama sebagai 

objek iklan, penulis memodifikasi modeling yang 

digunakan sebelumnya pada proyek akhir 3 

sedemikian rupa agar terlihat lebih elegan dan mewah, 

berikut adalah sketsa tampilan dari myPhone 4X 

Series. 

 

Gambar 3. Sketsa Properti myPhone 4X Series dan Konsep 

Warna 

Untuk memaksimalkan hasil video yang ingin dicapai 

dan agar mendapatkan kontras yang sesuai antara 

background dan produk, maka  penggunaan setting 

atau layar background menggunakan warna putih 

yang diberi gradasi silver pada bagian luarnya dan 

untuk pembuatan logo penulis menggunakan bantuan 

aplikasi CorelDraw X6 yang penulis coba padukan 

dengan Adobe Photoshop CS6, agar maksimal. 

 

Gambar 4. Pembuatan Logo dengan Software CorelDraw X6 

Sinopsis dari iklan ini menceritakan sebuah 

smartphone yaitu  myPhone 4X  yang di ambil dengan 
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berbagai sudut pandang sehingga membentuk sebuah 

cerita yang saling berkaitan serta menampilkan fitur-

fitur dari  myPhone 4X, seperti kamera,  siri, dan  

surround sound system.  Setelah itu ditutup dengan 

tagline ”more features that support your activity”, lalu 

tagline ”myPhone 4X Series”. Untuk menjelaskan 

secara lebih mendetail maka penulis mencoba 

membuat storybeat yang terbagi kedalam 3 babak, 

yaitu :  

Babak 1 (Perkenalan Visual) 

1. Kamera mengambil gambar secara serong pada  

port audio  jack  kemudian bergerak ke sisi yang 

lain. 

2. Kamera bergerak menuruni sisi samping . 

3. Kamera mengambil shoot dari sisi  kiri atas dan 

bergerak serong kebawah, kemudian kembali ke 

tengah dan hanphone berputar 180 derajat 

4. Layar handphone hidup kemudian bergeser ke kiri. 

5. Shoot perbandingan tipisnya myphone 4x dibanding 

merek x. 

6. Shoot tangan membuka kunci pada layar 

handphone. 

Babak 2 (Fitur) 

1. Muncul tulisan 8.0 Megapixel Camera 

2. Shoot yang memperlihatkan kamera belakang dari 

serong atas ke bawah lalu berhenti di lampu flash  

3. Karakter tangan mempraktekan penggunaan kamera 

kemudian mencoba zoom in dan zoom out. 

4. Muncul tulisan siri. 

5..Karakter memerintahkan siri untuk mengatur 

penghitung waktu selama 30 menit. 

6.  Muncul tulisan surround sound system. 

7. myphone berputar dari tampilan speaker kemudian 

menampilkan tombol volume 

Babak 3 (Tagline) 

1. Muncul tagline ”more features that support your 

activity”. 

2...Setelah itu, muncul tagline merek dan seri yaitu 

”myPhone 4X Series”. 

Berikut ini penulis juga menampilkan storyboard, 

yang dapat menjelaskan lebih detail penangkapan 

gambar, pergerakan objek dan deskripsi pergerkannya. 

 

Tabel 1. Storyboard Scene 01 Shoot 01-03 

 

 

Tabel 2. Storyboard Scene 01 Shoot 04-06 

 

 

 

Tabel 3. Storyboard Scene 01 Shoot 07-09 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
596 

 

 

 

Tabel 4. Storyboard Scene 01 Shoot 10-12 

 

 

 

 

Tabel 5. Storyboard Scene 01 Shoot 13-15 

 

 

Setelah melalui tahap pembuatan sketsa maka tahap 

selanjutnya adalah pembuatan modeling, pemberian 

teksture, penempatan lighting, proses animating, dan 

rendering yang dilakukan di software Autodesk Maya 

2013 x64. 
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Gambar 5. Modeling Awal dan Modeling setelah Pemberian 

Teksture 

   

 

Gambar 6. Proses Animating, Pemberian Lighting dan Proses 

Rendering 

Setelah melewati proses rendering, maka proses 

selanjutnya adalah menggabungkan image sequence 

dan menyusun sesuai urutan storyboard dengan 

menggunakan software Adobe Premiere Pro CS6. 

 

Gambar 7. Proses Penggabungan Image Sequence 

Untuk pemberian efek, menggunakan software Adobe 

After Effect CS6. Adapun beberapa efek yang 

diberikan seperti cc Light Sweep, cc Light Rays, cc 

Sharpen, cc Linear Wipe, cc Powerpin, Lens Flare, 

Opacity, dan Basic 3D. 

 

Gambar 8. Proses Pemberian Efek 

Kemudian penulis menambahkan sound background 

yang diambil dari situs video streaming yaitu 

www.youtube.com kemudian di ambil suaranya saja 

dan penulis mencoba untuk menggabungkan dengan 

sound dari video lainnya agar sesuai dengan video 

yang diputarkan. 

 

Gambar 9. Proses Penggabungan audio 

 

Untuk memaksimalkan video yang dihasilkan penulis 

juga menggunakan sound effect yaitu pada bagian 

ketika karakter tangan memencet layar dengan 

maksud untuk mengambil gambar. Setelah proses 

editing sound selesai maka proses selanjutnya adalah 

rendering dengan menggunakan software Adobe 

Premiere Pro CS6 dengan format .mp4, resolusi yang 

digunakan HD 720p atau sebesar 1280 x 720 pixel 

dengan Frame Rate 29.97 Fps dan Field Order 

Progressive. Setelah selesai di render, maka penulis 

melanjutkan dengan proses promosi. Adapun penulis 

mempublikasikannya melalui media streaming online 

yaitu www.youtube.com. Selain karena mudah dalam 

proses menyebarluaskannya dan tidak menutup 

kemungkinan konsumen yang menontonnya  dapat 

ikut dalam menyebarkannya ke media sosial yang 

mereka gunakan.  Pengujian dari iklan yang dihasilkan 

dilakukan dengan cara  melakukan survei langsung ke 

penonton  yang berjumlah 20 orang dan terdiri dari 

berbagai kalangan baik itu mahasiswa/i, karyawan/ti,  

staf keamanan, mekanik, dan teknisi  dengan cara 
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memutar iklan yang dihasilkan dan langsung dimintai 

kesediaannya untuk mengisi kuisioner yang telah 

disediakan  dengan tujuan  untuk mengukur seberapa 

efektif iklan yang dihasilkan. Berikut penulis 

menyertakan hasil pengujian yang dilakukan dalam 

bentuk tabel  dan dibagi menjadi dua berdasarkan 

kategori yaitu berdasarkan tujuan promosi dan aspek 

penilai iklan seperti yang tertera pada tabel berikut : 

Tabel 6. Pengujian Berdasarkan Aspek Tujuan Promosi 

 

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian  berdasarkan 

aspek tujuan promosi  yang didapatkan  dengan cara 

survey langsung ke penonton dengan hasil rata-rata 

diatas 80% baik, hal ini dapat dilihat dari point 

penilaian yang diperoleh dengan nilai minimal 80% 

dan maksimal 95%.  Point tertinggi diperoleh dari 

aspek memberi informasi yang dapat memberikan 

persentase terbesar yaitu 95%, dan poin terkecil 

terdapat pada aspek mengingatkan yaitu hanya sebesar 

80%. 

Tabel 7. Pengujian Berdasarkan Aspek Penilaian Iklan 

 

Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian berdasarkan 

aspek penilaian iklan yang didapatkan dengan cara 

survey langsung ke penonton dengan hasil rata-rata 

diatas 85% baik, hal ini dapat dilihat dari point 

penilaian yang diperoleh dengan nilai minimal 85% 

dan  maksimal 95%. Point tertinggi diperoleh dari 

aspek menarik dan kejelasan gambar yang dapat 

memberikan persentase terbesar yaitu 95%, dan poin 

terkecil terdapat pada aspek ide cerita dan suara yaitu 

hanya sebesar 80%. 

Definisi myPhone 4X adalah telepon genggam 

revolusioner yang memiliki fungsi kamera, pemutar 

multimedia, SMS, dan voicemail.  myPhone  juga 

menggunakan sistem operasi telepon genggam iOS. 

Selain itu telepon ini juga dapat dihubungkan dengan 

jaringan internet, untuk melakukan berbagai aktivitas 

misalnya mengirim atau menerima  email, menjelajah 

web, dan lain-lain. Antarmuka dengan pengguna 

menggunakan layar sentuh multi-touch  (atau bisa juga 

disebut dengan layar sentuh kapasitif) dengan papan 

ketik virtual dan tombol. Aspek teknologi yang 

ditawarkan dari produk myPhone 4X yaitu : Retina 

Display yaitu salah satu jenis layar yang digunakan  

myPhone  yang mampu menampilkan densitas pixel 

super tinggi dengan menekan resolusi 960x640 pixel 

kedalam layar berdimensi 4.5 inci dengan densitas 

pixel 326 pixel per inci (ppi), Siri adalah asisten 

pribadi pintar yang dapat membantu menyelesaikan 

segala sesuatu cukup dengan meminta. Siri dapat 

menggunakan suara untuk mengirim pesan, jadwal 

pertemuan, melakukan panggilan telepon, dan lainnya, 

dan iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak 

yang dikembangkan dan didistribusikan oleh  Apple 

Inc. 

4 Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil pembuatan  penelitian ”Perancangan  

Animasi 3 Dimensi myPhone 4X Sebagai Media 

Promosi” dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah berhasil merancang konsep iklan yang 

diinginkan dalam bentuk ide dan konsep iklan yang 

telah dibuat. 

2. Telah berhasil menampilkan kelebihan dan fitur 

myPhone 4X yaitu Camera, Siri,dan Surround 

Soundsystem dalam bentuk iklan animasi 3 dimensi. 

3. Telah berhasil memperkenalkan produk myPhone 

4X kepada masyarakat dengan cara mengunggahnya 

ke situs youtube dan telah di share melalui media 

sosial facebook. 

4. Telah berhasil membuat iklan yang telah dinilai 

berdasarkan  tabel 6 dan tabel 7 yang berisi tabel 

penilaian survey berdasarkan aspek tujuan promosi 

dan berdasarkan aspek penilaian iklan, dengan hasil 

yang cukup memuaskan yaitu dengan persentase di 

atas 80%. 

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan pada 

”Perancangan Video Animasi 3D Smartphone 

”myPhone 4X” Sebagai Media Promosi”  tidak 

menutup kemungkinan penelitian  ini akan 

dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari, maka 

adapun saran -saran yang dapat penulis berikan yaitu : 

1.  Berdasarkan hasil survey yang kurang dapat 

mengingatkan akan produk ini, maka kedepannya 
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diperlukan pengembangan yang dapat membuat 

penonton  akan mengingat produk ini lebih lama. 

2.  Pada sisi durasi juga dapat diperpanjang agar iklan 

yang dihasilkan lebih mendetail dalam menampilkan 

fitur yang ditawarkan. 

3.  Fitur-fitur yang ditampilkan  juga  dapat ditambah 

sehingga  lebih banyak dan mendetail mengenai 

informasi yang ingin disampaikan ke penonton. 

4.  Penggunaan teksture harus lebih dengan lighting 

agar iklan yang dihasilkan terkesan lebih nyata. 
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Abstrak –Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada sebuah sekolah formal sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor akademik dan faktor non-akademik. Pada sebuah 

sekolah formal, layanan Bimbingan Konseling berfungsi untuk  membantu siswa mengatasi 

masalah non-akademis yang dihadapi seperti pengembangan pribadi dan kehidupan sosial 

yang dapat mempengaruhi faktor akademik  dalam kegiatan belajar misalnya. Dalam 

mengatasi berbagai permasalahan non-akademis ini tentu diperlukan kelancaran komunikasi 

antara beberapa pihak  terutama  Guru, Guru BK, Orang Tua dan Siswa itu sendiri. 

Berdasarkan analisis pada penelitian yang telah dikembangkan [6] diperlukan sarana 

komunikasi untuk menjalin kerjasama melalui sebuah media komunikasi pada dunia maya 

dalam bentuk Sistem Informasi Bimbingan Konseling. Diharapkan dengan dikembangkannya 

media komunikasi ini, kelancaran komunikasi antar berbagai pihak bisa berjalan dengan baik 

tanpa terbatas tempat dan waktu. 

 

Kata Kunci :Sistem Informasi, Bimbingan Konseling, Sekolah. 

 

Abstract –The success of educational achievement of formal school is highly affected by two 

factors, academic and non-academic. The School Counseling Services helps students to 

overcome non-academic problems like personal development and social life problems which 

eventually can influence the academic achievements of the students. Good quality and intense 

communication between parents and the counselors, teachers and school management is an 

important factor to overcome the non-academic problems. Based on previous research 

analysis [6], a communication media in form of School Counseling Services Information 

System on cyber space is needed to build the cooperation of the parents and the counselors. 

By implementing the information system, the communication is expected to become 

continuous and fluent regardless of space and time factors. 

 

Keywords: Information system, School counseling service, School. 
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1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada 

sebuah sekolah formal sangat dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor akademik dan faktor non-

akademik. Pada sebuah sekolah formal, layanan 

Bimbingan Konseling berfungsi untuk  membantu 

siswa mengatasi masalah non-akademis yang dihadapi 

seperti pengembangan pribadi dan kehidupan sosial. 

Permasalahan non-akademik yang tidak dikelola atau 

diatasi dengan baik dapat mempengaruhi kegiatan dan 

prestasi belajar sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi keberhasilan akademik siswa.Supaya 

orang tua tidak salah dalam mendidik anak maka 

harus terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan 

orang tua [9]. Kerjasama ini terutama  juga dapat 

dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan 

non-akademis.Untuk mendukung kerjasama ini tentu 

diperlukan kelancaran komunikasi antara beberapa 

pihak  antara lain Guru, Guru BK dari sisi sekolah dan  

Orang Tua serta Siswa itu sendiri.   

Berdasarkan analisis pada penelitian yang telah 

dikembangkan [6] diperlukan sarana komunikasi 

untuk menjalin kerjasama melalui sebuah media 

komunikasi pada dunia maya dalam bentuk Sistem 

Informasi Bimbingan Konseling. Diharapkan dengan 

dikembangkannya media komunikasi ini, kelancaran 

komunikasi antar berbagai pihak bisa berjalan dengan 

baik tanpa terbatas tempat dan waktu. 

 

Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya [6], beberapa hasil analisis terhadap 

informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi BK 

yang sudah ada, dari pihak sekolahdan orang tua 

Sekolah Multijenjang „X‟ adalah sebagai berikut : 

1. Media yang memungkinkan data siswa dapat 

diakses oleh guru BK yang berbeda-beda.  Hal ini 

dikarenakan ada kemungkinan siswa datang 

meminta bimbingan kepada guru BK yang tidak 

ditunjuk untuk menangani siswa tersebut.  Adanya 

akses ke dalam data siswa memungkinkan guru 

BK tersebut dapat melihat riwayat siswa dan 

mengambil tindakan yang tepat. 

2. Media yang memungkinkan siswa dapat berdiskusi 

dengan guru BK/guru wali tidak di sekolah.  Hal 

ini dimungkinkan karena ada beberapa jenis siswa 

yang tidak berani untuk bertatap muka langsung 

dengan orang lain termasuk gurunya.  Adanya 

media ini memungkinkan guru BK/guru kelas 

untuk memantau perkembangan pribadi siswa dan 

dapat segera mengambil tindakan apabila 

diperlukan. 

3. Media yang memungkinkan orangtua dapat 

berkomunikasi dengan guru BK/guru wali secara 

langsung tanpa terkendali waktu dan tempat.  Hal 

ini dimungkinkan karena ada beberapa orangtua 

siswa yang keduanya bekerja sehingga tidak 

mungkin untuk dapat ke sekolah di jam-jam kerja.  

Adanya media ini dapat memperlancar komunikasi 

antara orangtua siswa dan guru BK/guru wali. 

4. Media yang memungkinkanadanya sharing antar 

orangtua siswa dan guru BK.  Adanya media ini 

memungkinkan orangtua siswa untuk berbagi 

cerita tentang cara menangani suatu kasus yang 

terjadi pada anaknya, orangtua siswa lain dapat 

memperoleh informasi mengenai cara penanganan 

suatu kasus, dan lain-lain. 

5. Media yang memungkinkan guru kelas untuk 

membuat catatan terhadap siswa-siswi dikelasnya 

dan mencatat nilai rapor yang nantinya dapat 

diakses langsung oleh guru BK.  Hal ini 

dimungkinkan karena adanya kemungkinan 

seorang guru kelas lupa untuk memberikan catatan 

mengenai seorang siswa kelasnya kepada guru BK.  

Adanya media ini dapat mengurangi hilangnya 

catatan dari guru wali dikarenakan sulitnya 

menyamakan waktu untuk bertemu dengan guru 

BK dan perkembangan akademik dapat dengan 

cepat terpantau oleh guru BK. 

6. Media yang memungkinkan penyebaran informasi 

(misal : bahaya narkoba) dapat dilakukan tanpa 

terkendali waktu dan tempat.  Hal ini 

dimungkinkan karena ada beberapa orangtua siswa 

yang keduanya bekerja sehingga tidak mungkin 

untuk dapat ke sekolah di jam-jam kerja.  Adanya 

media ini dapat memperlancar penyebaran 

informasi dan memperkecil resiko tidak 

tersampaikannya undangan kepada orangtua. 

7. Media yang memudahkan pembuatan laporan.  

Adanya media dapat mengurangi waktu dan tenaga 

yang digunakan oleh guru BK untuk membuat 

laporan serta laporan dapat segera diakses oleh 

pihak yang berwenang. 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan desain 

dan implementasi terhadap kebutuhan sistem yang 

telah dijabarkan tersebut. Diharapkan sistem yang 

dikembangkan dapat membantu kinerja layanan BK 

serta memperlancar komunikasi antar pihak Guru, 

Guru BK, Orang tua dan Siswa sehingga dapat 
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meminimalisir atau mengatasi permasalahan non-

akademik yang mungkin terjadi. 

 

Desain yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

bersumber dari hasil analisis dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya [6]. Pada penelitian ini juga 

dilakukan konfirmasi hasil analisis kembali terhadap 

pihak sekolah dengan tujuan untuk mempertajam 

permasalahan dan data yang akan didesain. 

 

2. LANDASAN TEORI  

Salah satu definisi dari Bimbingan Konseling adalah 

proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling (face to face) oleh seorang ahli 

(disebut konselor) kepada individu yang sedang 

mengalami suatu masalah (disebut konseli) yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh 

konseli dengan memanfaatkan berbagai potensi yang 

dimiliki dan sarana yang ada, sehingga konseli dapat 

memahami dirinya sendiri dan mencapai 

perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat 

merencanakan masa depan yang lebih baik untuk 

mencapai kesejahteraan hidup [5]. Untuk itu 

dibutuhkan tenaga yang terampil dan terlatih di bidang 

psikologi maupun pendidikan.  Tenaga yang terampil 

dan terlatih ini diharapkan mampu mengenali 

perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan 

sekolah maupun rumah serta dapat meningkatkan 

kualitas hidup siswa tersebut dan keluarganya. 

Menurut Viera Adella yang berprofesi sebagai 

psikolog klinis, bimbingan dan konseling merupakan 

salah satu pilar penopang keberhasilan peningkatan 

kesehatan mental dan optimalisasi kompetensi 

pelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) [4]. Hal 

ini tentu juga berlaku pada seluruh pelajar pada 

umumnya.    

Berdasarkan hasil analisis dengan metode observasi 

dan interview [6], Guru BK pada sekolah multijenjang 

X mempunyai tugas utama, yaitu mencatat dan 

menindaklanjuti pelanggaran siswa, input data pribadi 

siswa, membuat program kerja tahunan, dan membuat 

laporan pertanggungjawaban. Dalam menangani 

pelanggaran siswa, guru BK menggunakan daftar 

“Data Poin Pelanggaran Tata Tertib”sebagai acuan 

untuk mengambil tindakan.  Daftar Data Poin 

Pelanggaran Tata Tertib berisi data pelanggaran 

masing-masing kategori beserta pengurangan poin 

sebagai hukuman bagi siswa.  Jika pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa sudah mencapai batas tertentu, 

maka akan dilakukan home visit.  Home visit ini 

dilakukan untuk menginformasikan tindakan siswa 

pada orang tua/wali dan kerja sama yang perlu 

dilakukan oleh sekolah dan orang tua untuk mengatasi 

hal ini dan mencegah hal serupa di kemudian hari. 

 

Selain menangani pelanggaran siswa, guru BK juga 

bertugas untuk mengisi buku pribadi siswa.  Bagian 

dari buku pribadi siswa yang diisi oleh guru BK 

adalah tingkat kecerdasan siswa yang disi berdasarkan 

tes IQ awal masuk diterima di sekolah tersebut, hasil 

penilaian gaya belajar siswa, nilai rapor akhir semester 

yang diperoleh dari bagian kesiswaan,  catatan 

Kedisiplinan siswa di dalam kelas yang diperoleh dari 

guru kelas masing-masing tiap akhir bulan, prestasi 

yang diperoleh siswa, data layanan bimbingan 

konseling yang telah diberikan kepada siswa, dan data 

pelanggaran tata tertib sekolah.  Nilai rapor yang 

diterima oleh guru BK tiap akhir semester akan 

digunakan untuk melihat perkembangan nilai siswa 

tersebut. Apabila  guru BK merasa perkembangan 

nilai seorang siswa kurang bagus, guru BK akan 

mengambil tindakan yang diperlukan.  Layanan 

bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa 

dapat terjadi karena siswa tersebut datang sendiri 

kepada guru BK untuk berkonsultasi, orangtua siswa 

yang menganjurkan agar siswa berkonsultasi dengan 

guru BK, maupun karena guru BK yang memanggil 

siswa tersebut.   

Dalam memodelkan desain perangkat lunak, ada 

beberapa diagram yang dapat digunakan. Untuk 

memodelkan proses dalam sebuah kasus bisnis 

(business case), satu diagram yang sering digunakan 

adalah Use Case Diagram. Use Case Diagram adalah 

salah satu diagram yang ada pada Unified Modeling 

Language (UML). UML adalah kumpulan konvensi 

pemodelan yang digunakan untuk menspesifikasikan 

atau menggambarkan sistem perangkat lunak [1]. Use 

case menggambarkan interaksi yang terjadi antara 

produser dari informasi dan consumer dari informasi 

serta sistem itu sendiri [8]. Didalam Use Case 

Diagram terdapat kumpulan use case dan actor. Use 

Case Diagram penting dalam menggambarkan 

organisasi dan perilaku sistem [2]. 

Pemodelan data yang akan menjadi dasar 

pengembangan basis data dilakukan dengan Entity 

Relationship Model (ER Diagram). ER Diagram 

menggambarkan entity, hubungan serta atribut [3]. 

Ketika perangkat lunak telah selesai dibangun dan 

diuji coba, dan telah lolos acceptance testing oleh 

pengguna, maka tahapan berikutnya adalah melakukan 

delivery dan instalasi. Terdapat tiga alternatif instalasi 

[7], yaitu instalasi langsung, instalasi simultan, atau 

instalasi bertahap seperti terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alternatif Strategi Instalasi Software 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana sistem didesain, 

baik dalam bentuk desain proses, desain data dan 

desain instalasi. Berikut adalah pembahasan dari 

seluruh rangkaian desain yang dilakukan dalam 

penelitian ini. 

 

3.1 Desain Proses 

Berikut ini adalah desain proses dari sistem informasi 

BK yang dikembangkan. Desain proses dimodelkan 

dengan mengggunakan Use Case Diagram yang 

terdapat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram Hasil Analisis Unit 

Bimbingan dan Konseling Sekolah Multijenjang X 

 

Hasil desain menunjukkan, agar sistem dapat berjalan 

baik dan sesuai dengan analisis kebutuhan, maka 

terdapat beberapa aktor yang berperan, antara lain : 

 Guru. 

Berdasarkan hasil analisis detil yang dilakukan 

pada penelitian ini yang dilakukan dengan teknik 

interview terhadap pihak sekolah, didapatkan 

kebutuhan detil dimana Guru yang perlu berperan 

sebagai aktor adalah: Guru BK, Psikolog Sekolah, 

Wali Kelas, Guru Pengajar (Guru), Kepala 

Sekolah. 

 Orangtua 

 Siswa. 

 

Proses-proses yang tergambar dalam use case 

melibatkan aktor dalam Sistem Informasi BK adalah 

sebagai berikut : 

1. Pencatatan Anekdot Harian  

Proses ini melibatkan aktor Guru BK, Wali Kelas, 

Kepala Sekolah, Guru dan siswa sebagai aktor. 

Dalam use case ini, setiap temuan kejadian positif 

maupun negatif dari seorang siswa akan dicatat 

dalam sistem yang dapat dilakukan oleh Guru 

BK, Wali Kelas, Guru ataupun Kepala Sekolah. 

Untuk kejadian negatif, bentuk pembinaannya 

pun dicatat dalam use case ini. Dan bila kegiatan 

negatif yang dilakukan siswa sudah termasuk 

kategori pelanggaran, maka data pelanggaran 

dicatat dalam Pencatatan Pelanggaran sebagai 

Extend Use Case.Use Case ini juga secara 

langsung berpengaruh pada use case Penambahan 
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Poin sebagai include use case. Pencatatan 

Pelanggaran juga mengakibatkan terbitnya Surat 

Pernyataan Siswa sebagai include use case. Surat 

ini berisi pemberitahuan kepada orang tua serta 

pernyataan siswa untuk tidak mengulangi 

pelanggaran yang dilakukan. 

Jenis dari anekdot harian dapat berupa (1)  Public 

dimana semua user di pihak sekolah dapat 

membaca sebuah anekdot siswa yang dituliskan 

oleh seorang guru tertentu jika memang kejadian 

tersebut perlu diketahui oleh semua guru (2) 

Private BK dimana hanya penulis anekdot dan 

Guru BK yang yang dapat membaca (3) Private 

dimana hanya guru penulis anekdot saja yang 

dapat membaca catatan anekdot harian tersebut 

dikarenakan permasalahan yang dituliskan 

termasuk hal yang sensitif dan tidak diinginkan 

untuk di publikasikan.  

Selain itu, sehubungan dengan use case Pencatatan 

Pelanggaran, bila telah mencapai satu batasan tertentu, 

pihak sekolah dapat menindaklanjuti pelanggaran ini 

dengan menalankan use case menerbitkan Surat 

Pemberitahuan/Panggilan Orang Tua sebagai extend 

use case. 

2. Analis

is 

Kondi

si 

Psikol

ogis 

Siswa  

Proses 

ini 

adalah proses pencatatan hasil psiko test yang 

melibatkan Guru BK dan siswa serta pencatatan 

hasil kuisioner potensi akademik yang diisi oleh 

siswa. Jika dari hasil analisis kondisi psikologis 

terdapat hal-hal yang harus dibicarakan lebih 

lanjut dengan orang tua, maka bisa menjalankan 

extend use case Menerbitkan Surat 

Panggilan/Pemberitahuan Orang Tua. 

3. Konseling  

Adalah proses mencatat data aktifitas konseling 

yang terjadi. Konseling dilakukan untuk 

membahas permasalahan-permasalahan baik 

akademik ataupun non-akademik yang berpotensi 

mempengaruhi prestasi siswa. Terdapat 3 jenis 

konseling, yaitu antara Guru BK dengan siswa, 

Guru BK dengan orang tua dan Guru BK dengan 

Wali Kelas. Data konseling yang berupa paparan 

permasalahan serta rekomendasi solusi disimpan 

dalam sistem dan dapat memiliki 2 status yaitu 

public dan private. Bila data berstatus public 

maka data konseling dari satu client yang sama 

bisa dibaca oleh Guru BK siapapun pada sekolah 

tersebut namun jika statusnya private, maka 

hanya Guru BK yang bertindak sebagai konselor 

terhadap kasus itu saja yang dapat mengakses 

data konseling tersebut. Hal ini dilakukan agar 

adanya kesamaan ataupun keselarasan sikap 

dalam memberikan rekomendasi solusi kepada 

klien untuk kasus-kasus tertentu.Tetapi jika klien 

keberatan, maka bisa saja memang data konseling 

tidak di share. Use case konseling dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Use Case Konseling 

4. Home Visit 

Proses ini adalah proses pencatatan data 

kunjungan ke rumah siswa dengan tujuan tertentu, 

seperti jika ada siswa yang sakit, dan lain 

sebagainya. Data  siswa dan guru dalam sebuah 

aktifitas home visit begitu pula hasil dari 

kunjungan tersebut. 

5. Pembuatan Laporan 

Adalah proses pembuatan laporan berasal dari 

data-data yang dihasilkan oleh semua proses yang 

tergambarkan pada Use Case Diagram. 

6. Forum Diskusi 

Proses yang dapat memfasilitasi diskusi antara 

orangtua dan Guru BK terhadap sebuah topic 

 

Gambar 4. E-R Diagram 
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tertentu yang diangkat oleh orangtua maupun 

Guru BK. 

7. Pengumuman 

Proses yang memfasilitasi Guru BK dalam 

memberikan pengumuman atau berita yang terkait 

dengan kegiatan BK. 

3.2 Desain Data 

Desain data dari sistem ditunjukkan oleh Entity 

Relationship Diagram pada Gambar 3 berikut ini. 

Dari Gambar 4 dapat terlihat bahwa dari ER Diagram 

akan tercipta 21 tabel.  

 

3.3 Desain Instalasi 

Dengan mempertimbangkan bahwa sistem yang lama 

tidak berwujud sebuah perangkat lunak khusus, maka 

bisa dianggap bahwa sistem yang dibuat dalam 

penelitian ini adalah sistem berbasis komputer yang 

baru, oleh karenanya dari 3 alternatif strategi instalasi 

sebagaimana terlihat pada Gambar 1, dipilih strategi 

instalasi yang pertama, yaitu penggantian sistem yang 

lama secara langsung.  

 

Tahapan-tahapan instalasi adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan pengumpulan dan migrasi data 

primer, antara lain data guru, siswa, catatan-

catatan konseling, home visit, anekdot siswa dan 

lain-lain, untuk diinputkan ke dalam database 

sistem sebagai bahan awal. 

2. Melakukan setting hak akses pengguna sesuai 

dengan hak dan wewenangnya, melalui 

penerbitan credential di dalam sistem software. 

3. Instalasi software ke dalam server di jaringan 

lokal sekolah multi-jenjang, dan membuat 

cadangannya di jaringan Internet melalui server 

yang ada di lingkungan VPS (virtual private 

server) 

4. Pembuatan nama sub-domain Internet yang 

mudah diingat oleh pengguna dan melakukan 

settingnya di Domain Name Server terkait. 

5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan ke pengguna 

 

4. KESIMPULAN 

Desain sistem yang baik harus dapat menyerap semua 

kebutuhan sistem yang telah ditetapkan pada langkah 

analisis. Konfirmasi terhadap data analisis bias 

dilakukan untuk mempertajam hasil desain yang 

dikembangkan. Begitu pula yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Pada  penelitian ini yang juga 

mengembil referensi dari hasil penelitian tentang 

analisis pada sistem BK di sekolah Multijenjang X [6] 

diharapkan dapatmenghasilkan desain yang cukup 

representatif dengan kondisi sekolah Multijenjang X 

terutama yang terkait dengan layanan BK yang selama 

ini telah berjalan. Lewat desain proses, data dan 

instalasi yang dilakukan, fungsi layanan BK pada 

sekolah multijenjang X diharapkan dapat mengalami 

percepatan, peningkatan kualitas, serta lebih efisiensi, 

di dalam fungsinya sebagai penunjang adminstratif 

pada unit BK juga sebagai media komunikasi antara 

pihak sekolah, orangtua serta siswa.  
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Abstrak –  Bimbingan Konseling adalah sebuah layanan yang disediakan oleh sekolah-

sekolah untuk membantusiswa dalam pengembangan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan 

belajar, serta perencanaan dan pengembangan karirnya.  Pengembangan diri para siswa 

sekolah-sekolah tersebut tidak lepas dari peranan guru kelas, guru BK, orang tua, dan siswa 

itu sendiri.  Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik antaraguru kelas, guru BK, orang tua, dan 

siswa itu sendiri.  Kerjasama yang dilakukan dengan baik dan teratur diharapkan dapat 

menyamakan pandangan dalam pembentukan karakter siswa.  Sarana komunikasi untuk 

menjalin kerjasama yang selama ini digunakan seperti buku penghubung dan tatap muka 

menimbulkan kendala antara lain : sulitnya menyamakan waktu untuk berkomunikasi dan 

kadangkala menyulitkan siswa untuk dapat bersikap terbuka.Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut,pada penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan untuk membangun sebuah media 

komunikasi melalui dunia maya.  Media komunikasi yang nantinya terbentuk diharapkan 

membentuk suatu citra yang menarik dan menantang serta calon-calon pemimpin yang 

berkualitas. 

 

Katakunci: Sistem Informasi, Bimbingan Konseling Sekolah, konseling online. 

 

 

Abstract -The School Counseling Service(SCS) is a service that provides by schools untuk 

help students to study and reach better achievement in education, social, and their career 

related to their interest and their talent.To maximize the result, the service requires good 

teamwork among the academic advisors, the teachers, the parents, and the students 

themselves. Good and regular teamwork among those stakeholders should build the same 

perception and coordination about how to develop the student’s characters.Unfortunately, 

one of the problems to achieve the goals is the communication. The communication facilities 

commonly used nowadays, like communicator book or conventional form of face-to-face 

conversation, usually limited by the time allocation of the parties involved.  

To overcome those problems, in this research is conducted analysis to build a communication 

media based on information and communication technology.  Communications media is 

expected to form an interestingand challengingimage, also qualifiedleaders. 

 

Keywords: Information system, School counseling service, online counseling 
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1. PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan Negara Indonesia, seperti yang 

tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945  alinea keempat adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  Bangsa yang cerdas diharapkan 

mampu mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang 

berkualitas.  Tujuan ini dapat dicapai melalui program 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal.  Keberhasilan pendidikan 

formal dari seorang siswa tidak hanya ditentukan dari 

kemampuan berfikir siswa tersebut, namun juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kesehatan 

mental, lingkungan, dan kesehatan fisik siswa.  Selain 

itu, siswa yang sedang berkembang ke arah 

kematangan dan kemandirian, pada umumnya 

memerlukan bimbingan karena para siswa biasanya 

belum memahami betul potensi dan bakat yang 

dimilikinya, kurang pengalaman dalam menentukan 

arah hidup, dan masih mudah dipengaruhi oleh 

lingkungan yang kadang memberikan pengaruh 

negatif.  Untuk itu, sekolah-sekolah menyediakan 

fasilitas layanan Bimbingan Konseling (BK).  

Menurut Ensiklopedi Psikologi Pendidikan, 

BK adalah sebuah program yang 

komprehensif yang menunjang 

perkembangan akademik, karir, dan pribadi / 

sosial siswa dalam lingkungan sekolah [12]. 

Layanan BK dapat membantu untuk 

memajukan dan memperkaya tujuan 

pendidikan dan memungkinkan siswa untuk 

menjalani hidup yang seimbang dan 

sukses[10].  Keberadaan layanan bimbingan 

konseling pada sekolah-sekolah ini, didukung oleh 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

kurikulum KTSP, layanan bimbingan konseling 

dimasukkan ke dalam salah satu komponen 

kurikulum, yaitu pengembangan diri [8].  

 

Guru BK bekerja sama dengan para guru kelas selalu 

memantau perkembangan para siswa.  Jika guru kelas 

merasa kesulitan untuk menangani siswa yang ada 

dikelasnya, maka guru kelas tersebut dapat berdiskusi 

dengan guru BK.  Bahkan guru BK dapat mengambil 

alih kasus siswa tersebut, jika dirasa kasus tersebut 

membutuhkan penanganan khusus.  Selain itu, siswa 

yang membutuhkan bimbingan untuk mengenali 

potensi yang dimilikinya ataupun untuk 

menyelesaikan masalah pribadinya juga dapat 

menemui guru BK.  Untuk mengenali perkembangan 

para siswa, guru kelas dan guru BK harus dekat 

dengan para siswa bahkan pada waktu-waktu tertentu 

harus berperan sebagai sahabat para siswa bukan guru.  

Kedekatan guru kelas dan guru BK dengan para siswa 

diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih 

terbuka sehingga guru kelas dan guru BK dapat 

mengenali permasalahan-permasalahan yang muncul 

secara dini.  Semakin dini mengenali permasalahan 

yang timbul, guru kelas/guru BK dapat semakin cepat 

mengambil tindakan sehingga prestasi siswa dapat 

dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan.  Namun ada 

juga siswa yang merasa kurang bebas untuk 

membicarakan masalah pribadinya di sekolah.  Hal ini 

dapat menghambat guru kelas dan guru BK untuk 

mengenali perkembangan siswa secara dini. 

Peranan guru kelas dan guru BK belum maksimal jika 

tidak didukung oleh orang tua siswa.  Hal ini 

dikarenakan sebagian waktu siswa tidak hanya 

dihabiskan di sekolah, tetapi juga di rumah.  Untuk 

itu, peranan orang tua juga sangat dibutuhkan untuk 

mendukung keberhasilan pendidikan siswa.  Jadi perlu 

adanya kerjasama yang baik antara para pendidik, 

orangtua, dan guru BK untuk menguatkan hubungan 

antara rumah dan sekolah, serta memfasilitasi 

terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, dan 

sportif bagi seluruh siswa[4].  Selain itu, komunikasi 

yang terjalin secara baik dan aktif antara pihak 

sekolah dengan pihak orang tua dapat membantu 

untuk menyamakan pandangan dalam pembentukan 

karakter siswa.  Selama ini, komunikasi antara pihak 

sekolah dengan pihak orang tua dilakukan melalui 

telepon, surat, buku penghubung, dan undangan ke 

sekolah. Namun, cara-cara di atas mempunyai 

kendala, yaitu  sulitnya menyamakan waktu untuk 

berkomunikasi, informasi yang disampaikan kurang 

mendetail, dan kadangkala bersifat satu arah.  Hal ini 

tentu saja dapat menghambat pencapaian keberhasilan 

pendidikan anak. 

 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi 

internet, mobile application, serta adanya era 

globalisasi pada satu sisi menjadi ancaman bagi dunia 

pendidikan di Indonesia. Bermacam informasi yang 

dilatarbelakangi berbagai macam budaya terbaca, 

terdengar dan terlihat oleh kaum muda lewat media-

media cetak, audio visual, gadget, maupun jaringan-

jaringan komputer. Pada sisi lain, kemajuan teknologi 

merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

dunia pendidikan untuk menghasilkan inovasi-inovasi 

guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan.  

Perkembangan teknologi internet, menyebabkan 

berbagai informasi dari berbagai sumber dapat 

diperoleh secara cepat dan murah dan dengan 

ditunjang oleh kondisi masyarakat yang sudah terbiasa 

mengoperasikan komputer maupun menggunakan 

ponsel/smatrphone, dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung komunikasi antara orangtua dengan pihak 

sekolah.  Asosiasi provider yang menyediakan layanan 
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internet menyatakan bahwa jumlah pengguna 

internet di Indonesia pada tahun 2012 adalah 63 

juta dan jumlah ini akan meningkat menjadi 

167 juta pada tahun 2015 [1]. Tingginya 

peningkatan jumlah pengguna internet dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menggunakan internet sebagai media yang 

lebih baik untuk membangun komunikasi 

antara sekolah dengan orang tua. 

Pada penelitian ini, akan analisis kebutuhan perangkat 

lunak yang menjembatani komunikasi antara pihak 

orang tua dan anak dengan guru kelas dan guru BK 

melalui dunia maya.  Dengan dibangunnya rancangan 

media komunikasi melalui dunia maya ini, diharapkan 

terbentuk suatu citra yang menarik sekaligus 

menantang para siswa untuk mengenali dirinya 

sehingga dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta menantang para orang tua dan pihak 

sekolah untuk selalu memantau perkembangan anak 

didik agar segera dapat diambil tindak lanjut yang 

tepat apabila diperlukan.  Pada akhirnya, semua usaha 

yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan 

kuantitas komunikasi antara orang tua dan siswa 

dengan pihak sekolah yang terkait. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1.  Bimbingan Konseling 

Ada banyak definisi mengenai Bimbingan Konseling 

(BK), salah satu diantaranya adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling 

(face to face) oleh seorang ahli (disebut konselor) 

kepada individu yang sedang mengalami suatu 

masalah (disebut konseli) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli 

dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki 

dan sarana yang ada, sehingga konseli dapat 

memahami dirinya sendiri dan mencapai 

perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat 

merencanakan masa depan yang lebih baik untuk 

mencapai kesejahteraan hidup [6].  Menurut psikolog 

klinis, Viera Adella, bimbingan dan konseling 

merupakan salah satu pilar penopang keberhasilan 

peningkatan kesehatan mental dan optimalisasi 

kompetensi pelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) [4]. Untuk itu dibutuhkan tenaga yang terampil 

dan terlatih di bidang psikologi maupun pendidikan.  

Tenaga yang terampil dan terlatih ini diharapkan 

mampu mengenali perubahan-perubahan yang terjadi 

baik di lingkungan sekolah maupun rumah serta dapat 

meningkatkan kualitas hidup siswa tersebut dan 

keluarganya.   Ada empat macam fungsi layanan  BK, 

yaitu : [2] 

1. Fungsi Pemahaman 

Fungsi pehamaman berfungsi untuk membantu 

konseli agar memiliki pemahaman terhadap 

dirinya sendiri (potensinya) dan lingkungannya 

(pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).  Hasil 

dari BK diharapkan mampu membantu konseli 

untuk mengembangkan potensi diri yang 

dimilikinya secara optimal dan menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan 

konstruktif. 

2. Fungsi Preventif 

Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan 

dengan upaya konselor untuk senantiasa 

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin 

terjadi dan untuk mencegah supaya konseli tidak 

mengalami masalah tersebut.   Konselor dalam 

upayanya menjalankan fungsi preventif, 

memberikan bimbingan kepada konseli tentang 

cara menghindarkan diri dari perbuatan atau 

kegiatan yang membahayakan dirinya.  Teknik 

yang dapat digunakan oleh konselor dalam 

menjalankan fungsi ini adalah pelayanan orientasi, 

informasi, dan bimbingan kelompok.  Beberapa 

masalah yang perlu diinformasikan kepada para 

konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah 

laku yang tidak diharapkan, diantaranya adalah 

bahaya narkoba, minuman keras, merokok, dan 

pergaulan bebas. 

3. Fungsi Pengembangan  

Fungsi pengembangan merupakan fungsi BK yang 

bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya.  

Konselor dalam menjalankan fungsi 

pengembangan, senantiasa berupaya untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

guna memfasilitasi pengembangan konseli.  

Konselor dan pihak sekolah secara sinergi sebagai 

teamwork berkolaborasi atau bekerjasama 

merencanakan dan melaksanakan program 

bimbingan secara sistematis dan 

berkesinambungan dalam upaya membantu konseli 

menjalankan tugas-tugas perkembangannya.  

Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini 

adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi 

kelompok tukar pendapat, homeroom, dan 

karyawisata. 

4. Fungsi Kuratif 

Fungsi kuratif merupakan fungsi BK yang bersifat 

penyembuhan.  Fungsi ini berkaitan erat dengan 

upaya pemberian bantuan kepada konseli yang 

telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek 

pribadi, sosial, belajar, maupun karir.  Teknik yang 

dapat digunakan adalah konseling dan remedial 

teaching. 
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Bimbingan Konseling merupakan salah satu 

komponen penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

yang keberadaannya sangat dibutuhkan, khususnya 

untuk membantu siswa dalam pengembangan pribadi, 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan 

dan pengembangan karir [8].  Jadi, dengan adanya 

layanan BK sekolah, siswa diharapkan dapat 

menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti kepada 

kehidupan masyarakat umumnya.  Dengan demikian, 

tujuan pendidikan di sekolah serta tujuan pendidikan 

nasional secara umum dapat dicapai. Namun, agar 

hasil yang dicapai dapat maksimal, maka guru BK 

harus dapat bekerja sama dengan siswa, orang tua 

siswa, guru kelas, petugas administrasi, dan 

stakeholder lainnya [3].   

 

2.2.  Analisis Kebutuhan 

Systems Development Life Cycle (SDLC) adalah 

model konseptual yang digunakan dalam manajemen 

proyek yang menggambarkan langkah-langkah dalam 

mengembangkan proyek sistem informasi mulai dari 

studi kelayakan hingga maintenance [13].  Ada 

banyak metodologi SDLC, namun pada umumnya 

masing-masing terdiri atas serangkaian langkah-

langkah. Metodologi SDLC yang umum digunakan 

adalah [13]: 

1. Mengevaluasi sistem yang ada untuk mengenali 

permasalahan yang timbul 

2. Mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang baru 

(analisis kebutuhan) untuk mengatasi 

permasalahan yang ada sekaligus untuk 

meningkatkan kinerja dari sistem yang lama. 

3. Merancang sistem yang baru 

4. Mengembangkan sistem yang baru 

5. Mengujicoba sistem yang sudah dikembangkan 

6. Menerapkan sistem yang sudah diujicoba 

7. Mengevaluasi sistem yang sudah diterapkan 

Setiap sistem yang akan dikembangkan harus melalui 

langkah-langkah ini baik skala kecil maupun skala 

besar [9].   

 

Analisis kebutuhan merupakan salah satu langkah 

penting dalam pengembangan sistem informasi[9].  

Salah satu tujuan dari analisis kebutuhan adalah 

memahami kebutuhan pengguna dan 

mendokumentasikannya dengan benar [9]. Selama 

analisis, sistem analis menggunakan teknik dan 

metode yang berbeda untuk mendapatkan dan 

menuyusun daftar kebutuhan sistem [5]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Banyak Sistem Informasi BK yang dapat ditemukan 

lewat internet.  Dua Sistem Informasi BK diantaranya 

yang dapat ditemukan di internet adalah “Software 

Aplikasi Sistem Informasi Bimbingan 

Konseling (ABK)” dan “Sistem Informasi 

Bimbingan dan Konseling (SimBK)”.  ABK 

merupakan kelanjutan dari software 

“Aplikasi Absensi Guru dan Siswa (ABS)” 

dan “Aplikasi Database Guru dan Siswa 

(ADGS)” [7].  ABK digunakan untuk 

mencatat data bimbingan dan konseling siswa serta 

data hasil diskusi antara guru BK dengan 

orang tua siswa.  Sedangkan SimBK 
merupakan perangkat Bimbingan dan Konseling 

berbasis Komputer yang diperuntukan bagi 

Konselor/Guru BK di sekolah.  SimBK dibuat oleh 

Yanto Naim  yang didukung oleh Konseling Indonesia 

[11].   

 

Berdasarkan informasi yang tertulis di web yang 

bersangkutan dan fitur-fitur yang disediakan dapat 

disimpulkan beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Aplikasi hanya dapat diakses oleh pihak sekolah 

dengan kata lain aplikasi menekankan pada 

komunikasi langsung dengan siswa dan orang tua 

siswa yang kemudian hasilnya dicatat dalam 

aplikasi, sehingga : 

 Komunikasi antara orang tua dengan guru BK / 

guru wali tidak dapat dilakukan secara online.  

Hal ini dapat menyebabkan kesulitan untuk 

menyamakan waktu diskusi antara orang tua 

dengan guru BK / guru wali dan 

memungkinkan beberapa hasil diskusi tidak 

tercatat. 

 Siswa yang ingin konseling tentang suatu 

masalah tanpa tatap muka dengan guru BK, 

tidak dimungkinkan pada aplikasi ini.  Hal ini 

mengakibatkan beberapa kasus siswa tidak  

terpantau. 

2. Aplikasi menekankan pada pencatatan pelanggaran 

siswa (termasuk presensi) dan pencatatan hasil 

komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa dan 

orang tua siswa.  Ada kalanya sharing antara 

orangtua dan sharing antara siswa yang 

mempunyai kasus mirip berguna untuk membantu 

penyelesaian masalah ada.  Namun hal ini tidak 

terfasilitasi pada aplikasi yang ada.   

3. Guru kelas tidak mempunyai peranan dalam 

aplikasi ini.  Padahal guru kelas merupakan orang 

yang mungkin lebih tahu banyak tentang perilaku 

siswa-siswi yang ada di kelasnya. 

 

Analisis kebutuhan dalam merancang aplikasi media 

komunikasi bimbingan konseling melalui dunia maya 

tidak hanya dilakukan berdasarkan sistem informasi 

BK yang sudah ada, namun juga dilakukan  dengan 

menganalisis sistem BK yang ada di sebuah sekolah.  

Sekolah yang dipilih sebagai objek penelitian adalah 
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sebuah sekolah multijenjang yang berada di kota 

Surabaya.  Analisis kebutuhan pada sekolah 

multijenjang dilakukan dengan cara berdiskusi dengan 

pihak sekolah (khususnya ketua yayasan, kepala 

sekolah, guru kelas dan guru BK), melihat dokumen 

terkait (seperti buku pedoman BK, contoh laporan, 

catatan guru kelas), dan menyebarkan kuisioner 

kepada orangtua siswa. 

 

Guru BK pada sekolah multijenjang ini mempunyai 

tugas utama, yaitu mencatat dan menindaklanjuti 

pelanggaran siswa, input data pribadi siswa, membuat 

program kerja tahunan, dan membuat laporan 

pertanggungjawaban. Dalam menangani pelanggaran 

siswa, guru BK menggunakan daftar “Data Poin 

Pelanggaran Tata Tertib” sebagai acuan untuk 

mengambil tindakan.  Daftar Data Poin Pelanggaran 

Tata Tertib berisi data pelanggaran masing-masing 

kategori beserta pengurangan poin sebagai hukuman 

bagi siswa.   Jika pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa sudah mencapai batas tertentu, maka akan 

dilakukan home visit.  Home visit ini dilakukan untuk 

menginformasikan tindakan siswa pada orang tua/wali 

dan kerja sama yang perlu dilakukan oleh sekolah dan 

orang tua untuk mengatasi hal ini dan mencegah hal 

serupa di kemudian hari. 

 

Selain menangani pelanggaran siswa, guru BK juga 

bertugas untuk mengisi buku pribadi siswa.  Bagian 

dari buku pribadi  siswa yang diisi oleh guru BK 

adalah tingkat kecerdasan siswa yang disi berdasarkan 

tes IQ awal masuk diterima di sekolah tersebut, hasil 

penilaian gaya belajar siswa, data kesehatan siswa 

yang diperoleh dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

setiap tahun sekali, nilai rapor akhir semester yang 

diperoleh dari bagian kesiswaan,  catatan Kedisiplinan 

siswa di dalam kelas yang diperoleh dari guru kelas 

masing-masing tiap akhir bulan, prestasi yang 

diperoleh siswa, data layanan bimbingan konseling 

yang telah diberikan kepada siswa, dan data 

pelanggaran tata tertib sekolah.  Nilai rapor yang 

diterima oleh guru BK tiap akhir semester akan 

digunakan untuk melihat perkembangan nilai siswa 

tersebut. Apabila  guru BK merasa perkembangan 

nilai seorang siswa kurang bagus, guru BK akan 

mengambil tindakan yang diperlukan.  Layanan 

bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa 

dapat terjadi karena siswa tersebut datang sendiri 

kepada guru BK untuk berkonsultasi, orangtua siswa 

yang menganjurkan agar siswa berkonsultasi dengan 

guru BK, maupun karena guru BK yang memanggil 

siswa tersebut.   

 

Setiap tahun, guru BK juga membuat perencanaan 

kegiatan/layanan yang akan diadakan selama satu 

tahun ke depan.  Perencanaan ini disebut dengan 

Program Kerja Tahunan dan dibuat pada awal tahun.  

Selain itu, guru BK juga wajib membuat laporan tiap 

akhir tahun.  Ada tiga macam laporan yang dibuat, 

yaitu laporan yang berisi kasus-kasus siswa yang telah 

ditangani oleh guru BK termasuk penyelesaian yang 

dibuat dan tindak lanjut yang telah dilakukan, laporan 

daftar siswa yang mengalami masalah akademik, dan 

laporan realisasi program kerja tahunan.  Seorang 

siswa dikatakan mempunyai masalah akademik jika 

ada beberapa mata pelajaran pada semester tersebut 

yang tidak mencapai standar ketuntasan minimum. 

 

Selain menjaring informasi dari sekolah, juga 

diadakan penjaringan informasi dari orangtua siswa.  

Penjaringan informasi dari orangtua siswa dilakukan 

dengan menyebarkan kuisioner.  Kuisioner disebarkan 

kepada 82 orang tua/wali siswa, namun hanya 54 yang 

kembali.  Kuisioener disebarkan dengan metode 

cluster sampling.  Pada metode ini, populasi dibagi 

menjadi beberapa clusters, di mana masing-masing 

cluster mewakili sekelompok populasi. Cluster yang 

digunakan di sini adalah jenjang pendidikan (SMP, 

SD, TK, Taman Azhar).  Pada masing-masing cluster 

diterapkan metode simple random sampling. Simple 

random sampling digunakan untuk memilih kelas 

secara acak.  Hasil dari masing-masing cluster 

kemudian digabungkan menjadi satu.   

 

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa sekitar 13% 

orang tua siswa yang tidak mengetahui adanya 

fasilitas layanan BK yang disediakan oleh sekolah. 

Dari orang tua yang mengetahui keberadaan layanan 

BK, 100% menyatakan bahwa peran BK penting 

untuk menunjang prestasi akademik siswa dan 

perilaku anak serta 98% menyatakan bahwa peran BK 

penting untuk menunjang prestasi non akademik 

siswa.  Selain itu, hasil kuisioner juga menunjukkan 

bahwa sekitar 63% orang tua siswa selalu 

mengkomunikasikan perkembangan prestasi dan 

kondisi psikologis anak dengan guru kelas di luar 

jadwal pengambilan raport bahkan 31.48% juga 

mendiskusikannya dengan guru BK.  Sekitar 70% 

orang tua siswa berkomunikasi satu bulan sekali 

dengan pihak sekolah.  Saat ini, 53.7% orang tua 

siswa merasa terkendala dengan waktu untuk 

berkomunikasi dengan sekolah.  Untuk itu, orang tua 

siswa menyarankan untuk memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk memfasilitasi layanan 

BK kepada orang tua seperti teknologi : SMS, HP, 

facebook, messenger, dan lain-lain.  Hal ini 

diharapkan dapat mengatasi kendala waktu 

komunikasi. 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap informasi yang 

diperoleh dari Sistem Informasi BK yang sudah ada, 

dari pihak sekolah, dan dari orang tua, dapat 

disimpulkan adanya beberapa kebutuhan guna 

mendukung kerja layanan BK sekolah.  Adapun 

kebutuhan tersebut adalah : 
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8. Media yang memungkinkan data siswa dapat 

diakses oleh guru BK yang berbeda-beda.  Hal ini 

dikarenakan ada kemungkinan siswa datang 

meminta bimbingan kepada guru BK yang tidak 

ditunjuk untuk menangani siswa tersebut.  Adanya 

akses ke dalam data siswa memungkinkan guru 

BK tersebut dapat melihat riwayat siswa dan 

mengambil tindakan yang tepat. 

9. Media yang memungkinkan siswa dapat berdiskusi 

dengan guru BK/guru wali tidak di sekolah.  Hal 

ini dimungkinkan karena ada beberapa jenis siswa 

yang tidak berani untuk bertatap muka langsung 

dengan orang lain termasuk gurunya.  Adanya 

media ini memungkinkan guru BK/guru kelas 

untuk memantau perkembangan pribadi siswa dan 

dapat segera mengambil tindakan apabila 

diperlukan. 

10. Media yang memungkinkan orangtua dapat 

berkomunikasi dengan guru BK/guru wali secara 

langsung tanpa terkendali waktu dan tempat.  Hal 

ini dimungkinkan karena ada beberapa orangtua 

siswa yang keduanya bekerja sehingga tidak 

mungkin untuk dapat ke sekolah di jam-jam kerja.  

Adanya media ini dapat memperlancar komunikasi 

antara orangtua siswa dan guru BK/guru wali. 

11. Media yang memungkinkan adanya sharing antar 

orangtua siswa dan guru BK.  Adanya media ini 

memungkinkan orangtua siswa untuk berbagi 

cerita tentang cara menangani suatu kasus yang 

terjadi pada anaknya, orangtua siswa lain dapat 

memperoleh informasi mengenai cara penanganan 

suatu kasus, dan lain-lain. 

12. Media yang memungkinkan guru kelas untuk 

membuat catatan terhadap siswa-siswi dikelasnya 

dan mencatat nilai rapor yang nantinya dapat 

diakses langsung oleh guru BK.  Hal ini 

dimungkinkan karena adanya kemungkinan 

seorang guru kelas lupa untuk memberikan catatan 

mengenai seorang siswa kelasnya kepada guru BK.  

Adanya media ini dapat mengurangi hilangnya 

catatan dari guru wali dikarenakan sulitnya 

menyamakan waktu untuk bertemu dengan guru 

BK dan perkembangan akademik dapat dengan 

cepat terpantau oleh guru BK. 

13. Media yang memungkinkan laporan dari UKS 

dapat langsung diakses oleh guru BK.  Adanya 

media ini memungkinkan guru BK untuk segera 

mengambil tindakan termasuk mengubah program 

kerja tahunan apabila dirasa banyak siswa yang 

membutuhkan fungsi BK tertentu. 

14. Media yang memungkinkan penyebaran informasi 

(misal : bahaya narkoba) dapat dilakukan tanpa 

terkendali waktu dan tempat.  Hal ini 

dimungkinkan karena ada beberapa orangtua siswa 

yang keduanya bekerja sehingga tidak mungkin 

untuk dapat ke sekolah di jam-jam kerja.  Adanya 

media ini dapat memperlancar penyebaran 

informasi dan memperkecil resiko tidak 

tersampaikannya undangan kepada orangtua. 

15. Media yang memudahkan pembuatan laporan.  

Adanya media dapat mengurangi waktu dan tenaga 

yang digunakan oleh guru BK untuk membuat 

laporan serta laporan dapat segera diakses oleh 

pihak yang berwenang. 

 

 

4. KESIMPULAN 
 
Untuk meningkatkan kualitas siswa, sekolah perlu 

memberikan layanan BK.  Layanan ini akan 

membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya maupun menentukan arah hidup.  

Pelaksanaan layanan ini akan terlaksana dengan baik 

jika ada dukungan dari pihak orang tua siswa.   Untuk 

itu, sekolah perlu mensosialisasikan keberadaan 

layanan ini kepada orang tua serta membangun media 

komunikasi berbasis web dan mobile untuk 

menjembatani kerjasama dengan orang tua sehingga 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 
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Abstrak –  Masalah yang sering dihadapi para wisatawan dan warga kota Batam adalah sulit 

untuk mendapatkan taksi resmi yang diinginkan. Adapun beberapa situs pencari taksi masih 

belum maksimal dalam memberikan pelayanan. Aplikasi web CabInfo dirancang untuk 

memudahkan para wisatawan dan warga kota Batam dalam mendapatkan taksi resmi yang 

tersedia dan diinginkan untuknya secara tepat dan memudahkan dalam melakukan pemesanan 

taksi resmi. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman HTML, 

PHP, dan pemograman basis data berbasis MySQL serta dengan menggunakan konsep 

pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para wisatawan 

dan warga kota Batam untuk mengetahui taksi resmi apa saja yang berada di kota Batam. 

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menelepon taksi, memberikan direksi jalan dari 

posisi pengguna menuju pangkalan taksi yang dipilih, dan memesan taksi dari salah satu taksi 

resmi yang ada di Batam. 

 

Kata kunci : HTML, MySQL, Taksi 

 

Abstract – Problems that are often faced by tourists and residents of Batam city is difficult to 

obtain the desired official taxi. As some search sites taxis are still not optimal in providing 

services. CabInfo web application designed to facilitate the tourists and citizens of the city of 

Batam in getting official taxis available and desired him appropriately and facilitate the 

conduct of the official taxi booking. This application is developed using HTML programming 

language, PHP, and MySQL-based database programming and the use of object-oriented 

programming concepts. This application is used to facilitate the tourists and residents of 

Batam to know what the official taxi in the city of Batam. This application can also be used to 

call a taxi, giving directors the way of the user's position towards the taxi rank are selected, 

and order a taxi from one of the official taxis in Batam 

 

Keywords: HTML, MySQL, Taxi 
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1. PENDAHULUAN 
Batam sebagai kota yang letak geografisnya sangat 

strategis karena posisinya sangat dekat dengan 

Singapura. Menjadi salah satu pintu masuk baik itu 

wisatawan asing maupun lokal dengan tujuan yang 

berbeda-beda seperti bekerja bahkan berlibur pada 

umumnya. Seringkali wisatawan dan masyarakat tidak 

mengetahui lokasi-lokasi di kota Batam, sehingga di 

perlukan alat transportasi umum. Dengan adanya 

transportasi ini dapat membantu para wisatawan dan 

masyarakat pergi ke tempat-tempat rekreasi yang ada 

di kota Batam, maupun ke tempat-tempat yang mereka 

inginkan. 

Taksi merupakan salah satu contoh alat transportasi 

darat yang cukup terkenal di kota Batam. Biasanya 

wisatawan tidak mengetahui keberadaan taksi resmi di 

Batam, sehingga kesulitan untuk mencari taksi yang 

resmi di kota Batam. 

Masalah terebut dipandang penting dan perlu 

ditangani sehubungan dengan semakin maju dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

era globalisasi seperti yang dirasakan pada saat ini. 

Tujuan mengatasi masalah tersebut adalah untuk 

membantu khususnya para wisatawan agar dapat 

mengetahui informasi dari sebuah taksi yang ingin 

digunakan. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut di 

butuhkan sebuah aplikasi untuk memberikan informasi 

mengenai taksi-taksi resmi di kota Batam dengan 

menampilkan nama taksi, nomor perusahaan, harga 

tarif, lokasi pangkalan taksi, dan gambar dari taksi 

tersebut. 

Pada saat ini sistem penyajian informasi yang berlaku 

sekarang hanya sebatas promosi seperti baliho, 

penyebaran brosur dan lain-lain. Masih banyaknya 

masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara 

melakukan pemesanan taksi yang hanya sebatas 

melalui telpon saja atau pun pemesanan secara online. 

Oleh karena itu, dengan belum adanya sistem 

pemesanan yang memadai maka dibuatlah aplikasi 

web CabInfo (Aplikasi Informasi Pangkalan Taksi di 

Kota Batam). CabInfo merupakan penggabungan dari 

Cab Information lalu di singkat menjadi CabInfo. 

Dimana kata tersebut diambil dari bahasa inggris yang 

artinya informasi taksi. Aplikasi web CabInfo 

digunakan untuk melihat rincian informasi taksi resmi 

yang ada di kota Batam,  serta memberikan letak 

posisi pangkalan taksi pada peta. Pada aplikasi ini 

pengguna bisa memesan taksi melalui menu pesan 

taksi. 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Taksi 

Taksi adalah jenis kendaraan untuk disewa dengan 

supir, yang digunakan oleh seorang penumpang 

tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Sebuah 

taksi mengantarkan penumpang ke lokasi pilihan 

mereka. Dalam mode angkutan umum, lokasi pick-up 

dan drop-off di tentukan penyedia layanan. Namun 

pengguna juga dapat menentukan lokasi untuk 

penjemputan dan lokasi tempat si penumpang untuk 

turun dengan kesepakatan pada penyedia layanan 

sebelumnya.  Meskipun permintaan trasportasi 

responsif dan saham taksi memberikan modus 

bus/taksi hibrida. 

 

2.2 Taksi di Kota Batam 

Taksi adalah salah satu alat transportasi darat yang 

paling mudah digunakan. Di kota Batam sendiri 

terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di bidang transportasi taksi atau disebut juga dengan 

operator taksi. Mobil-mobil yang digunakan oleh 

operator taksi Batam tersebut juga merupakan mobil 

keluaran terbaru, diantaranya seperti Mobil Toyota 

Vios, Chevrolet dan Proton sehingga penumpang 

dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman. 

 

2.3 Aplikasi Web 

Aplikasi Web adalah suatu aplikasi yang diakses 

menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan 

seperti Internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu 

aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan 

dalam bahasa yang didukung penjelajah web (seperti 

HTML, JavaScript, AJAX, Java, dll) dan bergantung 

pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. 

Aplikasi web menjadi populer karena 

kemudahan tersedianya aplikasi klien untuk 

mengaksesnya, penjelajah web, yang kadang disebut 

sebagai suatu thin client (klien tipis). Kemampuan 

untuk memperbarui dan memelihara aplikasi web 

tanpa harus mendistribusikan dan menginstalasi 

perangkat lunak pada kemungkinan ribuan komputer 

klien merupakan alasan kunci popularitasnya. 

2.4 HTML 

Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah 

bahasa markah yang digunakan untuk membuat 

sebuah halaman web, menampilkan berbagai 

informasi di dalam sebuah penjelahan web Internet 

dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis 

dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan 

tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata lain, 

berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah 

kata dan disimpan dalam format ASCII normal 

sehingga menjadi halaman web dengan perintah-

perintah HTML. Bermula dari sebuah bahasa yang 

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan 

dan percetakan yang disebut dengan SGML (Standard 

Generalized Markup Language), HTML adalah 

sebuah standar yang digunakan secara luas untuk 

menampilkan halaman web. HTML saat ini 

merupakan standar Internet yang didefinisikan dan 

dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web 

Consortium (W3C). HTML dibuat oleh kolaborasi 

Caillau TIM dengan Berners-lee Robert ketika mereka 

bekerja di CERN pada tahun 1989 (CERN adalah 

lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa). 
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2.5 PHP 

PHP adalah singkatan dari Hypertext reprocessor 

yang merupakan sebuah bahasa scripting yang 

terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip 

dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa 

fungsi PHP yang spesifik, tujuan utama penggunaan 

bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang 

web menulis halaman web dinamik dengan cepat. 

Pada saat ini bahasa PERL dan CGI sudah jauh 

ketinggalan jaman sehingga sebagian besar desainer 

web banyak beralih ke bahasa server-side scripting 

yang lebih dinamis seperti PHP. Seluruh aplikasi 

berbasis web dapat dibuat dengan PHP, namun 

kekuatan yang paling utama PHP adalah pada 

konektivitasnya dengan sistem database di dalam 

web. 

2.6 MySQL 
MySQL adalah multiuser database yang 

menggunakan bahasa Structure Query Languange 

(SQL). mySQL dalam operasi client-server 

melibatkan server daemon MySQL disisi server dan 

berbagai macam program serta library yang berjalan 

di sisi client. SQL adalah bahasa standar yang 

digunakan untuk mengakses database server. Dengan 

menggunakan SQL, proses akses database menjadi 

user friendly dibandingkan dengan menggunakan 

dBase atau Clipper yang masih menggunakan 

perintah-perintah pemrograman. 

 

3. PERANCANGAN 
Deskripsi umum sistem sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 1 Deskripsi Umum Sitem 

 

Keterangan : 

1. Pengguna dapat melihat informasi taksi resmi 

di kota Batam melalui aplikasi web CabInfo. 

2. Pengguna dapat menelpon taksi, 

mendapatkan direksi jalan menuju pangkalan 

taksi, dan memesan taksi secara online 

melalui aplikasi web CabInfo. 

3. Admin dapat melakukan insert, update, dan 

delete data taksi. 

 

3.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 2 Use Case Diagram CabInfo Secara 

Umum 

Use Case Diagram di atas digunakan untuk 

menggambarkan hubungan sejumlah eksternal pada 

admin dan juga pengguna dengan use case yang 

terdapat dalam aplikasi. 

 

3.2 Analisa Kelas Pengguna 

 
Gambar 3 Analisa Kelas Pengguna 

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa setiap 

kelas yang ada memiliki menu jenis taksi, titik-titik 

pangkalan taksi, pilihan lokasi dan informasi taksi dan 

kemudian menampilkan jenis taksi pada menu jenis 

taksi,  menampilkan titik-titik lokasi pangkalan taksi 

pada menu titik lokasi pangkalan, menampilkan 

pilihan lokasi pengguna pada menu pilihan lokasi dan 

menampilkan  informasi pangkalan taksi yang dipilih 

pada menu informasi pangkalan taksi. 

 

 

3.3 Analisa Kelas Admin 
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Gambar 4 Analisa Kelas Admin 

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa setiap 

kelas yang ada memiliki menu tambah taksi, ubah 

taksi dan hapus taksi. Admin dapat manambahkan 

data taksi melalui menu tambah taksi, admin dapat 

mengubah data taksi melalui menu ubah taksi, dan 

admin juga dapat menghapus data taksi melalui menu 

hapus taksi. 

 

3.4 Sequence 

Di sini penulis akan menampilkan beberapa sequence 

yang terdapat pada aplikasi web CabInfo. 

3.4.1 Sequence Use Case Taksi 

Gambar 5 Sequence Use Case Taksi  

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pengguna 

membuka aplikasi web CabInfo dan akan memilih 

menu jenis taksi. 

 

3.4.2 Sequence Use Case Titik Lokasi 

Pangkalan Taksi 

 

Gambar 6 Sequence Use Case Titik Lokasi 

Pangkalan Taksi 

Pada gambar di atas dapat diketahui pengguna 

memilih titik lokasi pangkalan taksi, dan pengguna 

akan melihat tampilan titik lokasi pangkalan taksi 

pada peta yang ada di menu titik lokasi pangkalan 

taksi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Sequence Use Case Login Admin 

Gambar 7 Sequence Use Case Login Admin 

Pada gambar di atas diketahui admin akan melakukan 

login kedalam halaman admin taksi. Lalu admin 

memilih menu admin, akan muncul pop-up yang 

berisikan textbox untuk username dan password. 

Setelah diisi admin dengan benar, maka admin akan 

masuk kedalam halaman admin taksi. 

 

3.4.4 Sequence Use Case Tambah Data Taksi 

Gambar 8 Sequence Use Case Tambah Data Taksi 

Pada gambar ini diketahui setelah admin memilih 

menu tambah taksi, maka akan muncul form tambah 

taksi. Admin mengisi form tambah taksi dan menekan 

tombol insert, maka data taksi akan bertambah 

kedalam database. 

 

4. PEMBAHASAN DAN PENGUJIAN 

 

4.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data, studi literatur dan pengujian dalam menganalisa 

sistemnya. Langkah pertamanya ialah mengumpulkan 

data taksi resmi yang berada di kota Batam melalui 

Dinas Perhubungan Kota Batam. Melalui data yang 

telah terkumpul ini, akan digunakan sebagai informasi 

yang disediakan oleh aplikasi web CabInfo ini. 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini dalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

Dinas Perhubungan Kota Batam. 
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Data yang diperlukan untuk dasar perancangan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Nama taksi, nomor telepon, harga tarif, cici-

ciri, gambar taksi 

2. Letak koordinat dari posisi pangkalan taksi 

resmi di kota Batam. 
 

4.3 Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan proses dan 

informasi yang harus ada dan dihasilkan ole aplikasi. 

Berikut kebutuhan fungsional pada aplikasi yang akan 

dibangun ialah sebagai berikut : 

1. Sistem dapat menampilkan titik lokasi 

pangkalan taksi pada peta aplikasi web 

CabInfo. 

2. Sistem dapat memberikan informasi 

mengenai taksi-taksi resmi di kota Batam. 

3.  Sistem dapat memberikan direksi jalan 

menuju pangkalan taksi yang dipilih oleh 

pengguna. 

4. Sistem menyediakan form pesan taksi secara 

online. 

 

Adapun kebutuhan non fungsional yang merupakan 

sarana untuk mengethui kelayakan sistem dalam 

mengetahui spesifikasi kebutuhan. Berikut adalah 

kebutuhan non fungsional : 

1. Tampilan aplikasi ini user friendly dapat dibuka 

melalui PC maupun smartphone. 

 
 

Gambar 9 Halaman Utama 

Pada gambar ini adalah bentuk tampilan halaman 

utama dari aplikasi web Cabinfo 
 

2. Tampilan Halaman Taksi 
 

Gambar 10  Menu Taksi 

Pada halaman taksi ini terdapat informasi taksi-

taksi resmi di kota Batam. 

 

 

 

 
 

3. Tampilan Halaman Lokasi 
 

Gambar 11  Lokasi 

Pada halaman ini terdapat peta lokasi pangkalan 

taksi dan pilihan lokasi. Jika pengguna memilih 

salah satu lokasi maka akan muncul hasil 

pencarian taksi dari lokasi yang dipilih tersebut. 
 

4. Tampilan Halaman Pesan Taksi 

 

Gambar 12 Pesan Taksi 

Pada halaman pesan taksi ini terdapat form pesan 

taksi untuk pemesanan taksi secara online. 
 

 

5. Tampilan Halaman Admin 
 

Gambar 13 Admin 

Pada halaman ini terdapat menu insert, update, 

dan delete yang digunakan admin untuk 
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menambahkan, mengubah, maupun menghapus 

data taski. 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan tahapan analisa, perancangan, serta hasil 

dan pembahan implementasi pada aplikasi web 

CabInfo. Maka dapat disimpulkan : 

1. Aplikasi Web CabInfo memberikan informasi 

kepada pengguna mengenai nama taksi, nomor 

telepon, harga tarif, ciri-ciri, dan lokasi pangkalan 

yang ada di kota Batam. 

2. Aplikasi ini memberikan fasilitas telepon dan 

direksi jalan untuk memudahkan pengguna dalam 

memesan taksi dan mendapatkan direksi jalan 

menuju lokasi taksi. 

3. Untuk keakuratan direksi jalan pada aplikasi ini 

masih bergantung pada provider internet 

pengguna. 

4. Aplikasi ini memberikan fasilitas pesan taksi yang 

mempermudah pengguna untuk memesan taksi 

melalui online. 
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Abstrak – Penelitian ini dibuat sebuah program acara talkshow mengenai topic-topik hangat 

mengenai seputar mahasiswa, dosen, manajemen kampus dan lain-lain yang berhubungan 

seputar kampus.Acara ini dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan 

informasi tentang kampus bagi mahasiswa. Agar dapat memberikan pemahaman bagi 

mahasiswa maka konsep dari Camp_Us ini disajikan dalam bentuk acara tunda atau edit, 

acara talkshow ini bertujuan agar menarik perhatian mahasiswa. Karena apabila acara ini tidak 

menarik perhatian mahasiswa, tentunya hal ini akan membuat mahasiswa enggan untuk 

menonton acara ini.Pada proses produksi acara talkshow, seorang sutradara membutuhkan 

seorang audioman yang mengatur dan memperindah audio (suara) saat acara berlangsung. 

Audioman memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran dan keberhasilan suatu 

program acara. Fungsi dasar dari peran seorang audioman adalah mencampur berbagai sinyal 

audio untuk diproses sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kualitas audio yang 

bagus. Program acara talkshow ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perkembangan 

broadcasting di kalangan kampus khususnya bagi pembelajaran multimedia, dimana dapat 

lebih memahami peran dari seorang audioman. 

 

Kata kunci: Talkshow, Camp_Us, Audioman, dan Audio 

 

Abstract – In this research, will make a talkshow program on the hot topics of the 

surrounding students, faculty, campus management and other related around campus. This 

event was created to meet a need to improve information about the campus for students. In 

order to give students an understanding of the concept of this Camp_Us presented in the form 

of delay or edit events, talk show aims to attract the attention of students. Because if this show 

does not attract the attention of students, of course this will make students reluctant to watch 

this show.In theproductionprocess ofthe talk show, a directorrequiresaaudiomanwhoorganize 

andbeautifythe audio(voice) during the event. Audiomanhas avery important rolein the 

smooth runningandsuccess of aprogram. The basic functionofthe role of aaudiomanis to mixa 

variety ofaudiosignalsto be processedsuch that it willproducegood audio 

quality.Talkshowprogramis expected tobe a benchmarkfor the development 

ofbroadcastinginthe campus, especially for multimedia learning, whichcanbetter understand 

the roleofaaudioman. 

 

Keywords: Talkshow, Camp_Us, Audioman, and Audio 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Banyaknya program acara yang tayang di televisi 

menunjukkan persaingan yang ketat di dalam dunia 

pertelevisian.Setiap stasiun televisi memiliki berbagai 

format unggulan.Sehingga setiap stasiun televisi 

menginginkan program acara unggulan yang memiliki 

rating tertinggi diantara program televisi lainnya. 

Pada proses produksi acara talkshow, seorang 

sutradara harus mengkoordinasikan camera, studio, 

lighting, audio, oleh karena itu sutradara akan 

membutuhkan Audioman yang mengatur dan 

memperindah audio (suara) saat acara berlangsung. 

Audioman memiliki peran yang sangat penting saat 

acara talkshow berlangsung. Audioman menjadi sangat 

penting dalam kelancaran dan keberhasilan suatsu 

program acara, untuk itu kita perlumengetahui sejauh 

mana peran Audioman saat produksi 

berlangsung.Fungsi dasar dari peran seorang 

Audioman adalah mencampur berbagai sinyal audio 

untuk diproses sedemikian rupa sehingga akan 

menghasilkan kualitas audio yang bagus. Pada 

kenyataannya, mengingat sumber audio memiliki 

amplitudo serta karakteristik bunyi yang berbeda, 

maka Audioman tidak hanya berfungsi untuk 

mencampur beberapa sumber audio sehingga 

menghasilkan satu audio yang utuh saja, tapi 

Audioman juga berfungsi untuk mengatur volume, 

frekuensi, dan pengaturan lainnya.TalkShow 

Camp_Us ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur 

bagi perkembangan broadcasting di kalangan kampus 

khususnya bagi pembelajaran multimedia, dimana 

dapat lebih memahami peran orang-orang yang 

bekerja dibalik layar, seperti switcherman, audioman 

(audio mixer), cameraman, lighting, dan lain-lain. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Broadcasting 

Jika di lihat dari kamus bahasa inggris broadcast 

berarti siaran, sedangkan broadcasting adalah proses 

pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara 

bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi dan 

media lainnya dan bisa juga didefinisikan sebagai 

layanan server ke client yang menyebarkan data 

kepada beberapa client sekaligus dengan cara paralel 

dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau 

audio. Dalam broadcasting juga memperdalam ilmu 

kemasyarakatan, artinya bagaimana cara kita untuk 

terjun langsung dan berhadapan denga masyarakat 

luas. 

2.2 Audioman (Penata Suara) 

Audioman adalah seorang yang menguasai sistem 

audio dan bertanggung jawab terhadap kualitas audio, 

dan mengoperasikan mixer audio secara professional 

sesuai dengan kebutuhan produksi program. 

Audioman adalah seorang dengan keahlian dan 

pengalaman dalam memproduksi dan mencampurkan 

suara melalui proses analog dan digital, dapat berasal 

dari banyak latas belakang jurusan seperti teknik 

listrik atau seni. Seorang  Audioman umumnya sudah 

terbiasa dengan rancangan, instalasi, dan kegiatan dari 

merekam suara, menambah suara, atau alat-alat 

penyiaran suara termasuk konsol dalam format yang 

besar dan yang kecil(Anung, Purbowo, 1997). 

 

2.3 Audio Mixer 

Mixer adalah alat untuk mengatur sinyal elektrik 

dari microphone studio, tape recorder, dan sinyal 

prosesor. Operator menggerakan isarat ini dengan 

knob/tombol, kemudian mengarahkan kembali sinyal 

ke tape recorder, sinyal prosesor, dan monitor power 

amplifer. Namun sekarang telah banyak keluar audio 

mixer yang tidak hanya berfungsi sebagai pencampur 

saja namun juga sebagai pemroses audio ini 

dinamakan consule atau juga banyak yang menyebut 

dengan mixer consule (Stanley R Alten, 2001). 

 

2.4 Audio Untuk Produksi  

2.4.1 Menyusun Kebutuhan 

Kebutuhan audio untuk setiap produksi berbeda-

beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh: 

- Jenis Program. 

- Lokasi Produksi. 

- Jumlah dan Jenis Performence. 

 

2.4.2 Channel List 

Channel list merupakan daftar kebutuhan audio 

input. Channel list mencantumkan semua kebutuhan 

source audio dari mic, CD player, Tape, dan 

sebagainya. Jumlah dari keseluruhan input ini yang 

menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jenis 

mixer audio yang akan dipakai, jenis microphone, 

dan aksesoris lainnya. 

 

2.4.3 Penempatan Microphone 

Usahakan sedekat mungkin, tetapi tetap diluar frame 

kamera. Jarak yang dianjurkan dua kaki. Jarak mic 

yang terlalu dekat akan menimbulkan bass tip up 

(menonjolnya suara rendah). Posisi normal adalah 

diatas dengan sudut 45 derajat dan didepan sumber 

suara. Posisi mic diatas dan mengarah 45 derajat 

kebawah akan sangat menguntukan dalam 

kontiunitas atmosfir. Perubahan angle kamera tidak 
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terlalu banyak merubah atmosfir yang 

ditangkap(Wawan, kuswandi,1996). 

 

2.5 CL1 Digitial Mixing Console 

Seri CL konsol mixing digital menciptakan kualitas 

yang tinggi, halus, lingkungan Live-sound.Konsol ini 

meneruskan evolusi digital dari array yang luas dari 

konsep yang sudah maju, termasuk eksklusif 

"CentralogicTM" kontrol antarmuka Yamaha, yang 

membantu untuk membuat konsol yang mudah dan 

intuitif untuk digunakan. Built-in efek prosesor dan 

perangkat I / O dapat mengakomodasi situasi yang 

paling menuntut pada tingkat kualitas tertinggi, 

sementara tetap mempertahankan fleksibilitas yang 

diperlukan untuk mengkonfigurasi sistem yang 

memenuhi kebutuhan Anda(JB Wahyudi,2001). 

 

3 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Konsep Dasar 

Definisi konsep menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah rancangan atau buram surat; 

ide atau pengertian yang diabtsrakkan dari peristiwa 

konkret; satu istilah dapat mengandung dua – yang 

berbeda 

Konsep dasar dari pembuatan Acara Talk Show Camp-

Us ini tentang topik-topik hangat seputar mahasiswa, 

dosen, manajemen kampus, dll yang berhubungan 

seputar kampus.Acara ini dibuat untuk memenuhi 

sebuah kebutuhan untuk meningkatkan informasi 

tentang kampus bagi mahasiswa. 

 

3.2 Deskripsi Umum Sistem 

 

Gambar 1 Desain Sistem 

 

Secara umum alur kerja sistem adalah sebagai berikut: 

1. Kameramen mengirim file yang telah direkam 

kepada audiomixer. 

2. Audioman juga memasukkan audio tambahan 

untuk opening dan closing acara. 

3. Kemudian audioman merapikan file audio di 

dalam audio mixer dan mengirimkannya ke 

switcher. 

 

3.3 Sistematika Perancangan 

Setelah mendeskripsikan desain sistem acara talk 

show Camp-Us maka perlu adanya perancangan 

terhadap pembuatan acara talk show Camp-Us untuk 

menyampaikan pesan moral terhadap akademisi yang 

menonton acara yang akan kami buat ini. Maka 

sistematika perancangan sebagai berikut: 

 
Gambar 2 Sistematika Perancangan Talk Show 

Camp_Us 

 
3.4 Mekanisme Produksi Acara Televisi 

Merencanakan sebuah produksi program TV 

memerlukan waktu yang cukup lama dan berliku-liku 

karena itu perlu direncanakan dengan cermat dan baik 

dari segi isi, format, maupun pelaksanaan 

produksinya.Berfikir tentang produksi program TV 

bagi pengelola profesional berarti mengembangkan 

gagasan bagaimana materi produksinya dapat menjadi 

suatu sajian yang bernilai dan memiliki makna. 

 

3.4.1 Rancangan Materi Produksi 

Materi produksi dapat berupa apa saja. Kejadian 

pengalaman, hasil karya, benda, binatang, 

manusia, merupakan bahan yang dapat diolah 

menjadi produksi yang bermutu. Tetapi semua itu 

masih harus dilengkapi dengan latar belakang yang 

jelas, untuk itu perlu melakukan riset yang 

mendalam agar semua data yang diperlukan 

lengkap sehingga mudah diolah menjadi program 

yang baik. 

 

 

3.4.2 Rancangan Sarana Produksi 

Sarana produksi menjadi sarana penunjang 

terwujudnya ide menjadi hasil produksi.Tentu saja 
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diperlukan kualitas alat standar yang mampu 

menghasilkan gambar dan suara secara bagus. 

 

3.4.3 Rancangan Biaya Produksi 

Merencanakan biaya untuk setiap produksi acara 

tidaklah mudah. Hal ini perlu dipikirkan sampai 

sejauh mana produksi itu kiranya akan 

memperoleh dukungan financial dari suatu pusat 

produksi. 

 

3.4.4 Rancangan Organisasi Produksi 

Pada suatu produksi acara televisi akan melibatkan 

banyak orang, seperti pengisi acara, crew, dan 

fungsionalis lembaga penyelenggara. Agar 

pelaksanaan shooting dapat berjalan lancar perlu 

menyusun organisasi pelaksanaan produksi yang 

serapi–rapinya. Karena apabila suatu organisasi 

produksi tidak diatur secara rapi akan menghambat 

jalannya produksi. 

 

3.4.5 Tahap Prosedur Pelaksanaan Acara 

Dalam proses pembuatan produksi sebuah 

program acara live, memerlukan tahapan 

pelaksanaan produksi yang jelas dan 

efisien.Prosedur kerja untuk memproduksi 

program acara dapat dibagi menjadi empat tahapan 

penting.Keempat tahapannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 3Prosedur Perancangan Acara 

Talk Show Camp_Us. 

 

4 IMPLEMENTASI HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Teknik Dalam Mixing Audio 

Untuk mengetahui apakah audio yang dihasilkan dari 

rekaman acara talkshow Camp_Us sudah baik atau 

tidak, maka perlu dilakukan implementasi teknik me-

mixing audio yang termasuk dalam tahap pasca 

produksi.Agar audio yang dihasilkan terlihat baik 

memerlukan teknik me-mixing 

audio.Berikutpenerapan teknik me-mixing audio 

dalam pembuatan acara talkshow Camp_Us yang 

berupa teknik balancing speech levels dan reducing 

noise. 

4.2 Penerapan Teknik Dalam Me-Mixing Audio 

4.2.6 Balancing Speech Levels 

Pada acara yang penulis buat beserta tim yaitu acara 

talkshow Camp_Us iniPenulis memakai teknik 

tersebut dikarenakan tidak stabilnya outputaudio yang 

dihasilkan antara mic 1 dan mic 2. Berikut merupakan 

hasil konfigurasi teknik balancing speech levels 

dengan menggunakan Raft effect – Speech Volume 

Leveler : 

 

 

Gambar 4Speech Volume LevelerPada Scene 1-2, 

14-16, dan 18-24.Reducing Noise 

Noise Reduction berfungsi untuk menghilangkan 

suara-suara noise, seperti bunyi “ssssssttttt”, dan suara 

frequence high lainnya yang tidak penting. Intinya 

agar suara lebih bersih terbebas dari noise yang tidak 

diinginkan sehingga pada saat di remix jadi lebih 

mudah. Pada acara talkshow Camp_Us  ini penulis 

juga menggunakan teknik ini agar mempermudah 

proses editing selanjutnya. 

 

 

Gambar 5 Adaptive Noise ReductionPada Scene 2-

16 dan Scene 18-24 

4.3 Mixing Audio Tambahan 

Pada tahap ini penulis mencari audio-audio tambahan 

apa saja yang cocok untuk tema acara talkshow 

Camp_Us ini. Audio-audio ini gunanya untuk 

memperkuat suasana talkshow menjadi lebih hidup. 

Scene-scene yang sangat membutuhkan audio 

tambahan tersebut diantaranya adalah Opening, 

Closing, dan Back Song 

4.3.1 Opening dan Closing 

Untuk opening dan closing penulis menggunakan 

audio tambahan yang sama. Berikut merupakan 

frekuensi dari audio opening dan closingAudio 

Opening dan closing  diletakkan pada scene 

pembuka dan penutup dari acara talkshow 

Camp_Us. 
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Gambar 6Audio Untuk Opening dan 

ClosingPada Scene 1, 18, dan 25 

 

4.3.2 Back Song 

Dibagian back song ini penulis menggunakan lagu 

tambahan instrumental, dengan menggunakan lagu 

instrumental seperti ini dapat menghidupkan 

suasana acara talkshow tersebut. Berikut ini 

merupakan frekuensi dari lagu instrumental 

tersebut: 

 

 
Gambar 7 Ilustrasi Scene 20-21 

 

Back song tersebut diletakkan pada scene tanya 

jawab antara host dan narasumber. Berikut adalah 

scene yang terdapat back song instrumental : 

 
Gambar 8Scene 3-16 dan 18-24 yang 

TerdapatBack Song Instrumental 

 

5 PENGUJIAN 

Kuisioner merupakan instrumen atau alat yang 

digunakan untuk melakukan pengumpulan data baik 

untuk keperluan penelitian atau pun suatu 

survei.Teknik penataan gambar dalam acara talk show 

Camp_Us ini tidak untuk diperjualbelikan.Maka dari 

itu untuk mengukur tingkat pemahaman dari teknik 

penaatan gambar dan kelayakan tayangan dari acara 

ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

 

Data yang terkumpul dianalisis secara manual dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Excel.Analisa data 

dilakukan berdasarkan pertanyaan dari setiap variabel 

yang ada. 

 

5.1 Data Audiens 

Audiens dalam penelitian ini berjumlah berjumlah 75 

orang.Data audiens dibagi berdasarkan jenis kelamin, 

jurusan dan angkatan dari mahasiswa Politeknik 

Negeri Batam.Data terserbut dibuat hanya sebagai 

gambaran identitas audiens yang berpartisipasi 

memberi penilaian. 

 
Gambar 9Grafik Tentang Acara dan Pesan atau 

Informasi yang Ingin Disampaikan. 

 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner diatas 

menunjukkan bahwa pembuatan acara talkshow 

Camp_Us ini mendapat berbagai macam tanggapan 

dari para responden. Mengacu pada grafik dan tabel 

diatas dapat disimpulkan bahwa acara talkshow 

Camp_Us ini sangat layak disiarkan dan menjadi 

sumber informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri 

Batam. 

Dari setiap pertanyaan diatas dapat menunjukkan 

bahwa penggunaan teknik penataan suara 

mendapatkan berbagai macam tanggapan dari para 

responden.Mengacu pada grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa teknik penataan suara cukup 

mudah dipahami para responden. 

 

 

6 PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan program acara 

talkshow Camp_Us yang bertindak sebagai seorang 

Audioman (Penata Suara), dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

4. Penulis telah berhasil membangun sebuah 

program acara talkshow dengan menentukan 

kualitas audio yang baik dan sesuai dengan acara 

Camp_Us. 

5. Penulis dapat menganalisis penggunaa teknik 

audio yang baik. 

 

6.2 Saran 
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Setelah penulis menyelesaikan semua tahapan proses 

pembuatan program acara talkshow Camp_Us dari 

proses perancangan hingga sampai dengan 

penanyangan. Ada beberapa saran untuk yang ingin 

berkarya pada bidang broadcasting, penonton, dan 

juga untuk penulis sendiri yaitu: 

VII. Untuk membuat program acara talkshow dengan 

kualitas yang baik dibutuhkan konsep atau 

rancangan yang sangat matang. 

VIII. Dibutuhkan pendengaran yang 

jernih oleh seorang Audioman agar kualitas 

audio yang disajikan terdengar bagus. 

IX. Dalam pembuatan program acara talkshow 

dengan durasi yang panjang diperlukan 

sebuah tim yang memiliki keahlian yang 

cukup professional dan juga diperlukan tim 

dengan jumlah anggota yang memadai. 

X. Penulis berharap agar acara talkshow ini 

dapat menarik minat para pembuat acara 

talkshow untuk dapat membuat program 

acara talkshow lainnya yang dapat 

memajukan dunia broadcasting dan tidak 

hanya berfungsi sebagai hiburan semata. 
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Abastrak  – Dahulu banyak dekorator membuat visualisasi model Interior dengan hanya 

menggunakan sketsa pada sebuah kertas atau dapat di sebut visualisasi 2D dimana sebuah gambar 

ataulukisan terkesan memiliki sebuah ruang kedalaman sekalipun gambar atau lukisan itu 

sesungguhnya hanya terdiri dari sebuah bidang datar.Seiring perkembangan teknologi dan semakin 

besarnya keinginan manusia yang lebih suka melihat konsep ruang yang sesungguhnya di mana kita 

dapat merasakan dan melihat keberadaan sebuah ruang secara 3D sehingga perubahan cara visualisasi 

pun terjadi dari 2D ke 3D yang mewujudkan hal tersebut.Aplikasi Augmented Reality ini sebagai 

media promosi desain interior rumah kepada masyarakat atau konsumen secara virtual menggunakan 

perangkat smartphone agar proses pengenalan desain interior rumah lebih menarik.Virtualisasid esain 

interior rumah 3D type 36 menggunakan Augmented reality dapat menampilkan Desain Interior rumah 

dalam bentuk 3D.Dengan proses, pengguna menjalankan aplikasi kemudian aplikasi akan melakukan 

pelacakan marker, setelah marker dikenali sesuai data acuan yang terdapat di dalam sistem aplikasi, 

maka aplikasi dapat menampilkan desain interior rumah secara 3D pada layar smartphone.Aplikasi ini 

dapat menampilkan desain interior rumah dalam bentuk 3D, menampilkantatacara penggunaan 

aplikasi secara virtual menggunakan aplikasi yang berbasis Augmented Reality. 

Kata kunci :Augmented Reality, VirtualisasiDesain interior Rumah type 36, android. 

 

 

Abstract  – In the past many interior decorators create visualization models using only a sketch on a 

paper or can be called 2D visualization where a drawing or painting seem to have a depth of space 

even though the actual drawing or painting it only consists of a flat field. Along with the development 

of technology and the growing desire of man who prefers to look at the concept of the real space 

where we can feel and see where a space in 3D so that changes in the way the visualization ensued 

from 2D to 3D that make this happen.Augmented Reality application is a media campaign to the 

community home interior design or virtual consumers use smartphones to allow the introduction of 

more attractive interior design.Virtualization 3D home interior design using augmented reality type 

36 can display home interior design in 3D. With the process, the user running the application and then 

the application will do the tracking marker, after the marker recognized by the appropriate reference 

data contained in the application system, the application can display home interior design in 3D on a 

smartphone screen.This application can display home interior design in 3D, showing the procedures 

for the use of virtual applications using application-based Augmented Reality. 

 

Keywords: Augmented Reality, Virtualization Interior Design House type 36, android. 
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1.PENDAHULUAN 

Sejak ditemukan nyakomputer pertama kali, 

manusia terus melakukan penelitian untuk 

menciptakan cara baru dalam berinteraksi 

denganduniamaya yang diciptakankomputertersebut. 

Dimulaidari display berbasisteks (text based interface) 

yang masihterbataspada command line yang 

digunakanpadakomputergenerasipertamasejaktahun 

1940, hinggadiciptakannyateknologi display graphic 

user interface (GUI) yang biasakitagunakansaatini. 

Teknologi-teknologimodern atau masa 

kiniterusbermunculangunameningkatkaninteraktifitasa

ntarapenggunadankomputer.Sejalandenganperkemban

gantersebut, 

muncullahteknologirealitasmayaataubiasadisebutdeng

anvirtual reality (disingkatmenjadi VR). 

Realitasmayayaituteknologi yang 

membuatpenggunadapatberinteraksidengansuatulingk

ungan yang disimulasikanolehkomputer (computer-

simulated environment), suatulingkungansebenarnya 

yang ditiruataubenar-benarsuatulingkunganbaru yang 

hanyaadadalam computer.Namun, 

padaperkembangannya virtual reality 

memilikicabangbaru yang bahkanmenyaingiVirtual 

realityitusendiri.TeknologitersebutbernamaAugmented 

Reality (seringdisingkatmenjadi AR), 

atauditerjemahkanbebasmenjadirealitastertambah.Dala

mkebutuhansehari-haribentukinformasidalam media 

atau mengenal desain interior rumah type 36 

modernmasihbanyak yang 

menggunakancarakonvensionaldanbelummemadukanu

nsur-unsur yang menggunakan teknologi sebagai 

sarana pengenalan desain interior rumah modern. 

Salah satubentukteknologi yang berkembangsaatini 

yang dapatdigunakanadalahAugmented Reality, 

yaitumenggabungkan data komputergrafis 3D 

dengandunianyata yang 

ditambahkankesuatumedia.Mediainimemanfaatkanseb

uah marker yang berupakertasatau data acuan yang 

sudahditandaimelaluiperangkat-perangkat input 

tertentu.Oleh karena itu penulis membuat aplikasi ini 

sebagai media pengenalan kepada masyarakat atau 

konsumen secara virtual menggunakan perangkat 

smartphone agar proses pengenalan desain interior 

modern lebih menarik. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Desaininterior 

Desain 

Interior adalahilmuuntukmengaturbagiandalamrumah 

yang berhubungandenganpeletakansegalaisirumah 

yang 

diseuaikandengankebutuhandangayahiduppengunirum

ahtersebut, Salah satu bidang study keilmuan yang 

didasarkan pada ilmu desainini adalah salah 

satuperananarsitekturgunamemberikanarahan agar 

Interiorrumahtersebutbisatertatadenganbaiksehinggam

emberikankenyamananbagipenghunirumah. 

 

2.2 Rumah Type 36 

Rumah adalah bangunan yang dirancang dan 

digunakansebagaitempattinggalkemudian kata 

tipemenunjukanjenisrumahsedangkaangka 36 

merupakanluasrumah 36 m2.Dari pengertian di 

atasmakadapatkitaketahuiberapasajaukuranrumah 

yang termasukjenisini, 

yaitusyaratnyaadalahmempunyailuasbangunan 36 m2. 

1. Ukuran bangunan 6 m x 6 m =36 m2 

2. Ukuran bangunan 5 m x 7.2 m = 36 m2 

3. dan ukuran bangunan lainya yang apabila 

dihitung luasnya mempunyai hasil sebesar 36 m2 

 

 

2.3 Augmented Reality 

Menurut penjelasan Haller, Billinghurst, dan Thomas 

(2007), riset Augmented Reality bertujuan untuk 

mengembangkan teknologi yang memperbolehkan 

penggabungan secara real-time terhadap digital 

content yang dibuat oleh komputer dengan dunia 

nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna 

melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi 

yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. (Emerging 

Technologies of Augmented Reality: Interfaces and 

Desain). 
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Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi 

tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di 

dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti 

webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata 

khusus.User ataupun pengguna didalam dunia nyata 

tidak dapat melihat objek maya dengan mata 

telanjang, untuk mengidentifikasi objek dibutuhkan 

perantara berupa komputer dan kamera yang nantinya 

akan menyisipkan objek maya ke dalam dunia nyata. 

 

3. PERANCANGAN 

3.1 Deskripsi Umum Sistem 

Secaraumumalursistemaplikasi yang 

dibuatadalahsebagaiberikut : 

1. User membukaaplikasimelalui Smartphone 

Android yang 

sudahterinstallAplikasiVirtualisasiDesain 

InteriorRumah Type 36Menggunakan 

MetodeAugmented Reality BerbasisAndroid. 

2. Meletakkan marker yang sudahdiregistrasitepat di 

bawahkamera, 

SmartphoneAndroidakanmelacakmarker yang 

sudahdiregistrasitersebutdankemudianakanmemun

culkanobjek 3D Interior rumah. 

 

4. PEMBAHASAN DAN PENGUJIAN 

4.1 Konsep 3D dan Augmented Reality 

Konsep 3D pada penelitian Proyek akhir III 

sebelumnya yang berjudul Aplikasi tegnlogi 

augmented reality sebagai alat peraga type rumah 

yang sebelumnya hanya menampilkan objek  rumah 

3D hanya dari luarnya saja dan di kembangkan  

dengan mendesain interior rumah secara 

3D.Sedangkanuntukmenjalankan Augmented Reality 

makaterlebihdahuluharusmembuat marker. 

 

 

Gambar 1Marker 

 

Pembuatan marker sebagai  penanda atau titik acuan 

terlebih dahulu. Cara membuat marker bisa 

menggunakan Adobe Photoshop, Caranya dengan 

mendesain marker sebagus mungkin  seperti yang 

terdapat pada gambar diatas. Saat membuat marker 

sebaiknya marker menggunakan banyak warna agar 

dapat lebih mudah dilacak atau di kenali leh sensor 

kamera. 

Setelahselesaimembuat database marker 

dengannamarumah36danmenguploadgambarkemudian

download  marker yang telahditentukandanpilih 

Download selected file > unity editor >nama file 

dengan format .padaunitypackage agar 

dapatdimasukkankedalam program unity, 

kemudiankliknew project, import file unity plugins 

yang memilikifiturpentingdalampembuatanaplikasi 

augmented reality, 

didalamnyaterdapatarcamerasebagaipengaturposisileta

kkamera, danimagetargetsebagaiposisiobjek 3D 

berada.Lalukliksemua file dariunity plugins 2-8-

7untukdimasukkankedalam program unity. Masukan 

AR Camera yang 

berfungsisebagaipengaturposisikamerapadateknologia

ugmented realitymenggunakan program unity.proses 

memasukan image target ke hierarchy, lalu import file 

yang akan di jadikan marker ke image 

target.Kemudianproses memasukan bjek 3D interior 

rumah lalu atur posisi tepat di atas marker.proses 

centang data set marker untuk menampilkan objek 3D 

pada saat scan marker. Tampilan menu yang akan di 

masukan button.Dalam pembuatan button pada main 

menu halaman utama.Lalu tambahkan script 
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Touchscreen button kedalamgameobject agar button 

pada main menu bisa ditekan. 

 

4.2 Hasil uji coba pada Smartphone 

4.2.1 Proses Uji Instalasi 

ini adalah dimana tahap uji coba pada smartphone 

untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik 

atau tidak. 

 

 

Gambar 2 Proses Uji Instalasi 

Pada tampilan diatas merupakan hasil dari proses 

instalasi aplikasi pada smartphone. 

 

4.2.2 Tampilan Menu 

Setelah aplikasi berhasil terinstall kemudian buka 

aplikasi untuk melihat tampilan GUI menu. 

 

 

Gambar 3 Tampilan Menu 

 

Pada gambar diatas dapat dijelaskan tampilan awal 

saat aplikasi dijalankan. Terdapat menu start, panduan 

dan exit. Ketiga tombol ini memiliki fungsi masing-

masing yang berbeda. pada menu start untuk 

menjalankan aplikasi, pada menu panduan untuk 

membaca carapenggunaan aplikasi, dan pada menu 

exit digunakan untuk keluar dari aplikasi 

 

4.2.3 Tampilan Panduan 

Setelahaplikasiberikutinitampilanpanduannyaadalah : 

 

 

Gambar 4 Tampilan Panduan 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari menu 

panduan. pada menu panduan akan menampilkan 

informasi cara penggunaan aplikasi tersebut. 

4.2.4 Hasil Uji Coba Pada Aplikasi 

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari menu 

panduan. pada menu panduan akan menampilkan 

informasi cara penggunaan aplikasi tersebut 
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Gambar 5 Uji Coba Pada Interior Rumah 

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari hasil uji 

coba aplikasi berjalan pada inerior rumah type 36, 

ketika kamera smartphone diarahkan pada marker. 

Marker itu nantinya akan dijadikan sebuah brosur. 

 

5. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :  

1. Telah  dirancang  dan  dibuat  aplikasi  media 

promosi desain interior rumah berbasis  

Augmented  Reality  pada perangkat  mobile  

Android  bernama  “virtualisasi desain interior 

rumah 3D type 36 menggunakan augmented 

reality”. 

2. Aplikasi  “virtualisasi desain interior rumah 3D 

type 36 menggunakan augmented reality”  dapat  

menampilkan objek  3d  interior rumah,  

menampilkan informasi . 

3. Aplikasi “virtualisasi desain interior rumah 3D 

type 36 menggunakan augmented reality” 

bersifat statis, karena data yang ada di dalam 

aplikasi ini bersifat statik.  Aplikasi  ini  dapat  

dijalankan pada perangkat mobile dengan sistem 

operasi Android minimal versi 2.3 atau 

Gingerbread. 
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Abstrak –  Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang 

mengalami peningkatan dalam kewirausahaan. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 700 ribu 

pengusaha yang tersebar di nusantara. Mulai dari berbagai sektor usaha seperti produk 

budaya, produk karya lokal dan jasa. Namun, Indonesia masih belum dapat memanfaatkan 

teknologi secara tepat dan benar, para pengusaha kesulitan dalam menghadapi cara 

mempromosikan produk yang dibuat. Atas dasar ini yang mendorong untuk mencoba 

membuat aplikasi yang dapat menjual atau memamerkan produk atau jasa secara online atau 

melalui dunia maya. Aplikasi ini dapat juga disebut sebagai etalase online dikarenakan 

aplikasi ini hanya menampilkan produk atau jasa dari pengguna, jika calon pembeli ingin 

membeli produk dan jasa ini mereka dapat langsung menghubungi penjual melalui informasi 

yang ada pada kontak yang tersedia. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemograman Java 

untuk Android sehingga dapat dijalankan pada perangkat seluler yang mempunyai sistem 

operasi Android. Aplikasi ini juga menerapkan prinsip - prinsip dasar REST API dimana satu 

metode baru untuk dapat berinteraksi dengan server dan database yang dilandasi dengan 

bahasa pemograman PHP. 

 

Katakunci: E-commerce, REST API, Mobile Application 

 

 

Abstract - Indonesia is a developing country that is currently experiencing an increase in 

entrepreneurship. Currently, Indonesia has more than 700 thousand entrepreneurs spread 

across the archipelago. Starting from various business sectors such as cultural products, 

local products and services work. However, Indonesia is still not able to use technology 

appropriately and correctly, entrepreneurs face difficulties in promoting products made. Over 

time the entrepreneur finally aware of the virtual world that can help in promoting the 

products or services that exist. On that basis to create an application that can sell or 

showcase your products or services online or through cyberspace. This application is made 

with Java programming language for Android so that it can run on mobile devices that have 

Android operating system. This application also applies the basic principles of REST API 

where a new method to interact with the server and the database based on the PHP 

programming language. It is expected that these applications can help in terms of marketing 

products and services that are owned by the existing entrepreneurs throughout Indonesia 

effectively and efficiently. 

 

Keywords: Online Selling, Android, Mobile Application 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini negara Indonesia sedang mengalami 

peningkatan dalam pengembangan kewirausahaan, 

sudah banyak usaha - usaha yang dibangun dari 

berbagai sektor, jenis usaha dan dari usaha kecil 

hingga besar, ini berdampak baik bagi suatu negara 

terutama negara Indonesia dimana untuk dapat 

dikategorikan menjadi negara maju harus 

membutuhkan yakni minimal 2% dari total 

penduduknya
[6]. 

Saat ini Indonesia memiliki total 

penduduk kurang lebih 240 juta jiwa, berarti 

membutuhkan 4 juta jiwa pengusaha untuk dapat 

dikategorikan sebagai negara maju. Saat ini Indonesia 

memiliki kurang lebih 700 ribu pengusaha dari 

berbagai jenis usaha dan ukuran, sehingga masih 

membutuhkan 3.3 juta jiwa yang bergerak menjadi 

pengusaha
[5].

 

Pesatnya pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia 

saat ini membuat para pengusaha harus bersaing ketat 

dengan sesama pengusaha lainnya yang 

memproduksi hasil yang berbeda maupun yang sama. 

Seiring dengan perkembangan tersebut banyak usaha 

- usaha yang menyadari akan permasalahan yang 

terjadi pada usaha mereka dimana masih kurangnya 

media yang tepat untuk melakukan pemasaran dan 

kurangnya ilmu dalam hal tersebut atau terkendala 

dari biaya yang harus ditanggung dalam melakukan 

pemasaran. 

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi 

banyak usaha - usaha yang menyadari bahwa dengan 

memanfaatkan dunia maya mereka dapat melakukan 

pemasaran secara gratis dan tepat sasaran, melalui 

jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan 

Instagram mereka dapat memasarkan produk atau 

jasa mereka dengan gratis bahkan ada juga usaha 

yang membangun website demi meningkatkan 

kepercayaan calon pembeli. 

Dengan adanya jejaring sosial tersebut para 

pengusaha merasa terbantu untuk memamerkan 

produk atau jasa mereka, namun dari semua jejaring 

sosial tersebut Instagram menjadi jejaring sosial yang 

sangat sering digunakan untuk memasarkan produk 

atau jasa tersebut. Pada dasarnya Instagram adalah 

jejaring sosial yang digunakan untuk memperlihatkan 

hasil fotografi atau dokumentasi pribadi kepada 

kerabat atau sesama teman yang ada di Instagram. 

Beberapa tahun ini Instagram hampir berubah fungsi 

menjadi jejaring sosial untuk memasarkan produk 

mereka, hal ini tentu tidak lain dikarenakan Instagram 

yang memberikan kemudahan dalam 

menggunakannya, namun akhir ini beberapa pemilik 

usaha menyadari bahwa menggunakan Instagram 

masih belum efisien dikarenakan jejaring sosial 

tersebut tidak ditujukan untuk membantu peningkatan 

penjualan hanya dapat memperlihatkan produk 

mereka. Para pengusaha masih menginginkan sesuatu 

yang baru, tepat guna dan mudah digunakan untuk 

dapat memasarkan produk mereka tersebut. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Pengertian Jual Beli Online 

Jual beli pada dasarnya adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang 

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak 

yang membayar harga barang yang dijual. Secara 

etimologis, jual beli adalah tukar menukar harta  

dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah 

transaksi tukar menukar harta milik penjual, biasanya 

berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya 

berupa uang. Online merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan ketika menggunakan internet dalam 

melakukan kegiatan seperti berselancar di web atau 

mengirim email. Berdasarkan pengertian diatas maka 

jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa 

transaksi penawaran barang oleh penjual dan 

permintaan barang oleh pembeli secara online dengan 

memanfaatkan teknologi Internet, dimana penjual dan 

pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan 

transaksi. 

 

2.2 Mobile Application 
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Mobile Application atau yang sering disingkat 

menjadi Mobile App adalah pemograman komputer 

yang dibuat untuk dapat berjalan pada smartphone, 

tablet, dan perangkat mobile lainnya. Aplikasi mobile 

biasanya tersedia pada masing – masing aplikasi 

distribusi disetiap platform, seperti iOS pada App 

Store, Android pada Google Play Store dan Windows 

Phone pada Windows Phone Store. Beberapa aplikasi 

mobile biasanya dibuat secara gratis dan ada juga 

yang berbayar tergantung pada developer yang 

membuat dan mendistribusikannya. Saat ini aplikasi 

mobile sudah banyak digunakan mulai untuk kegiatan 

sehari – hari dan untuk kegiatan kerjaan, bahkan 

beberapa penelitian juga menyebutkan tergantung 

pada lokasi pengguna perangkat seluler. Berdasarkan 

lembaga penelitian Gartner, sudah ada 102 miliar 

aplikasi mobile yang dapat diunduh dan 91% terdiri 

dari aplikasi gratis. Saat ini telah banyak aplikasi 

mobile yang sudah diunduh pada setiap smartphone, 

tablet, dan perangkat seluler lainnya dengan aplikasi 

yang paling sering diunduh adalah aplikasi jejaring 

sosial. 

 

2.3 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang 

dibuat untuk perangkat seluler atau smartphone. 

Android pada awalnya dibuat oleh perusahaan 

Android Inc dengan dukungan finasial oleh Google. 

Android pertama kali dirilis pada tahun 2007 dimana 

pada saat itu bersamaan dengan berdirinya 

perusahaan Open Handset Alliance, sebuah 

perusahaan hardware, software dan telekomunikasi. 

Pengembangan aplikasi pada Android sekarang 

cukup mudah dengan memahami bahasa 

pemograman Java. Saat ini aplikasi Adnroid sudah 

ada sekitar 1.4 Juta yang telah dibuat dan dijual di 

Google Play Store mulai untuk smartphone dan tablet 

bahkan sekarang Android sudah memasuki pasar TV 

dan jam tangan pintar atau disebut juga smart 

watch[2]. 

 

2.4 REST API 

Representational state transfer atau yang disingkat 

dengan REST adalah suatu arsitektur pengiriman data 

atau transfer state yang digunakan pada layanan 

jejaring web sekarang. REST banyak digunakan pada 

dasarnya untuk menghubungkan back end dari 

sebuah mobile application karena mudah dalam 

mengatur dan mudah dalam menambah suatu 

endpoint. 

 

2.5 Android Studio 

Android Studio adalah IDE ( Integrated Development 

Environment ) yang dibuat oleh Google untuk dapat 

membuat aplikasi Android lebih mudah yang dirilis 

secara gratis bagi para developer yang ingin 

mengembangkan aplikasi berbasis Android. Android 

Studio dibuat untuk mengganti IDE yang sudah lama 

digunakan untuk membuat aplikasi Android yaitu 

Eclipse IDE. Android Studio memiliki kemudahan 

dan peningkatan beberapa fitur yang memudahkan 

para developer dalam membuat aplikasi Android 

diantaranya adalah Android Studio berbasis 

WYSIWYG Editor dimana deeloper dapat lebih 

mudah membuat design layout pada aplikasi Android 

secara Real-time, Android Studio juga memiliki fitur 

baru yaitu menggunakan Gradle untuk 
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mengkompilasi. 

[2]
. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi sistem dalam ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1 Deskripsi Umum Sistem 

Pada gambar 1 dapat diketahui Secara umum 

deskripsi sistem adalah : 

1. Pengguna mengunduh aplikasi ini di Google 

Play Store, lalu melakukan login atau daftar 

terlebih dahulu. 

2. Setelah pengguna login, pengguna dapat melihat 

barang – barang yang dijual oleh pengguna 

lainnya atau pengguna tersebut dapat menjual 

barang dari pengguna lainnya. 

3. Tahap penjualan, pengguna harus melakukan 

foto pada produk yang akan dijual lalu 

memberikan informasi lengkap seputar produk 

yang akan dijual dan memberikan harga barang 

tersebut setelah itu akan tersimpan diserver. 

 

Pada tahap ini adalah tahap uji coba pada smartphone 

untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai 

keinginan atau tidak. 

 

 

 

Gambar 2 Proses Login User, Register User dan 

antarmuka awal 

Setelah pengguna berhasil mendaftar atau masuk ke 

aplikasi maka akan muncul antarmuka awal sebuah 

menu kategori dari barang – barang yang diunggah ke 

aplikasi. Antarmuka pertama aplikasi ini ketika 

pengguna masuk keaplikasi. Terdapat beberapa area 

input seperti Username dan Password, juga ada 2 

tombol untuk masuk atau Login dan Daftar. 

Setelah pengguna memilih kategori dari antarmuka 

awal akan muncul detil barang yang diunggah pada 

kategori tersebut dan pengguna dapat melihat lebih 

detil, jika pengguna ingin mengunggah barang maka 

pengguna harus memilih antarmuka jual produk. 

 

 

 

Menyimpan di 

server 

Foto Produk 
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Memulai 

Aplikasi 
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Gambar 3 Antarmuka profil dari pengguna dan 

antarmuka pengaturan profil pengguna. 

Pengguna juga dapat melihat profil mereka sendiri 

dan dapat mengubah biodata, kata sandi dan kontak 

yang dapat dihubungi. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari berbagai penjelasan yang telah dibahas pada 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat melakukan dan 

menyajikan informasi produk – produk yang 

diunggah oleh pengguna. 

2. Aplikasi ini tidak memberikan fasilitas 

membeli, dimana aplikasi ini hanya 

bertujuan untuk langsung menyembatani 

antara penjual dan calon pembeli. 
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Abstrak - Film dokumenter merupakan film yang merepresentasikan kenyataan, dengan  menampilkan kembali 

fakta yang ada dalam kehidupan. Film dokumenter memberi informasi, memberikan pendidikan serta memberi 

wawasan tentang kehidupan yang kita tempati. Sebelum membuat film dokumenter ada tahapan yang harus 

dilakukan terlebih dahulu yaitu tahap pra produksi. Pra produksi merupakan tahapan sangat penting, tahap ini  

dimulai dari mencari ide, melakukan riset terhadap ide, melakukan riset lapangan, membuat sinopsis, membuat 

alur cerita, dan membuat naskah skenario dan storyboard dari film dokumenter kehidupan suku Sakai dengan 

menerapkan unsur sinematografi.Unsur sinematografi yang telah diimplementasikan pada naskah skenario dan 

storyboard  akan membantu aktor dalam melakukan adegan yang akan dilakukan, serta membantu kameraman 

dalam mengambil framing, angle, shot size, dan komposisi sebelum melakukan shot. Naskah skenario dan 

storyboard  merupakan benang merah dari film dokumenter tentang kehidupan suku Sakai. Film dokumenter ini, 

menceritakan tentang kehidupan suku Sakai yang merupakan suku asli propinsi Riau. Suku Sakai masih 

menjalankan adat dan budaya mereka, yang merupakan salah satu budaya dari bangsa Indonesia. 

 

Kata kunci: Film dokumenter, Pra Produksi, Sinematografi, Suku Sakai 

 

 

Abstract - The documentary film is film which represents reality, with display back facts in life. The 

documentary gives information, providing education as wellas giving an insight into the lives that we inhabit. 

Before making a documentary there is a step that must be done in advance that pre production stage. Pre 

production is a very important step, because at this stage of pre production there are steps that should be taken, 

starting from searching for ideas, research the ideas, research field, make the synopsis, making the story line, 

script and create scenarios and storyboards from the film documentary of life tribe of Sakai with applying the 

elements of cinematography. Elements of cinematography that has been implemented in screenwriter and 

storyboard will help the actor to do a scene that will be done, as well as help in taking the cameraman framing, 

angle, size, and composition of shots before making a shot. Screenwriter and the storyboard is the red thread of 

the documentary film about the life of Sakai. A documentary film on this final task, tells about the life of the 

Sakai which is a tribal province of Riau. Sakai clan still run the Customs and their culture, which is one of the 

nation's culture of Indonesia. 

 

Keywords: documentary, pre production, cinematography, Sakai clan. 
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1. Pendahuluan 

Film dokumenter adalah film yang 

mendokumentasikan kenyataan. Fenomena apa yang 

sedang terjadi di masyarakat dikemas dalam bentuk 

senatural mungkin. Istilah “documenter” pertama 

digunakan dalam resensi film Moana (1926) oleh 

Robert Flaherty, ditulis oleh TheMoviegoer, nama 

samaran John Grierson, di New York Sun pada tanggal 

8 Februari 1926.  

 

Suku Sakai merupakan suku asli propinsi Riau. 

Mereka selama ini sering dicirikan sebagai kelompok 

terasing yang hidup berpindah-pindah di hutan. 

Seperti yang dinyatakan Mochtar Lubis dalam kata 

pengantar buku dengan judul “Orang Sakai di Riau” 

karangan Parsudi Suparlan. Bahwa Keterasingan tidak 

senantiasa berarti bahwa seluruh segi kehidupan 

mereka ketinggalan atau terbelakang. Banyak orang 

arif di banyak negeri di dunia, sejak lama telah 

menyadari bahwa suku “terasing” itu memiliki 

berbagai kearifan, pengetahuan dan pengalaman yang 

bermakna besar pula bagi manusia dalam masyarakat 

modern. Kedekatan kehidupan mereka dengan alam, 

pengetahuan mereka mengenai tumbuh-tumbuhan 

yang bergizi, atau mengandung berbagai zat yang 

dapat mengobati berbagai penyakit, dan keberhasilan 

mereka sebagai masyarakat untuk mempertahankan 

eksistensi mereka dari generasi ke generasi adalah 

sesuatu yang mengandung banyak pelajaran bagi 

manusia dan masyarakat modern. Tanpa hendak 

meromantisir mereka, karena kehidupan mereka tentu 

juga selalu menghadapi tantangan-tantangan yang di 

antaranya cukup ganas, sungguh patut kita mengenal 

mereka lebih dekat dan lebih mendalam, agar upaya-

upaya perbaikan hidup mereka dapat membawa 

mereka dengan selamat menjadi warga Negara 

masyarakat dan dunia modern. Oleh karena itu penulis 

termotivasi untuk mengenal lebih dekat dan lebih 

dalam suku Sakai di Riau, dengan 

mendokumentasikan kegiatan mereka. 

Dalam proses pembuatan sebuah film pada umumnya 

melalui 3 tahap, yaitu pra-produksi, produksi, dan 

paska produksi. Pra produksi merupakan tahapan 

untuk mempersiapkan segala sesuatu agar proses 

produksi film dokumenter suku Sakai di Riau dengan 

menerapkan unsur sinematografi ini berjalan sesuai 

dengan konsep dan menghasilkan suatu karya yang 

sesuai dengan yang di harapkan. 

 

Secara teoritis aspek sinematografi tidak dapat 

dipisahkana dalam pembuatan sebuah film. Faktor 

utama dalam film adalah kemampuan gambar 

bercerita kepada penonton. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa sinematografi berperan aktif dalam 

menentukan kualitas gambar, dimana gambar yang 

disajikan dituntut untuk mampu menyampaikan pesan  

kepada penonton. 

 

Adapun menurut Joseph V. Marcelli A.S.C. bahwa di 

dalam sinematogarafi mempunyai nuansa sinematik 

yang disebut prinsip 5C, yaitu : camera angle, 

continuity, close up, composisi, dan cutting. Melalui 

teknik sinematografi, seorang tokoh atau pemain 

dalam film dapat dilukiskan sesuai keinginan 

sutradara.Teknik sinematografi yang baik dalam 

sebuah film dapat memberikan pengaruh pada 

khalayak serta pesan yang di sampaikan dapat 

dimengerti oleh penonton. Sebaliknya, jika teknik 

sinematografi yang diterapkan kurang baik maka 

terjadi kesalahpahaman (miss perception) dalam 

memahami pesan yang disampaikan.   

 

2. Dasar Teori 

2.1 Suku Sakai 

Suku Sakai adalah komunitas asli atau pedalaman 

yang hidup di daratan Riau. Mereka selama ini sering 

dicirikan sebagai kelompok terasing yang hidup 

berpindah-pindah di hutan.  

 

Gambar 1 Suku  Sakai 

Sebutan Sakai sendiri berasal dari gabungan huruf dari 

kata-kata S-ungai, K-ampung, A-nak, I-

kan. Maknanya, mereka adalah anak-anak negeri yang 

hidup di sekitar sungai dan mencari penghidupan dari 

hasil kekayaan yang ada di sungai berupa ikan. Hal 

tersebut mencerminkan pola-pola kehidupan mereka 

file:///C:/Users/Dosen AK/KULIAH/SEMESTER 7/T.A 1/Bahan/BOOk Online/Suku Sakai/SUKU SAKAI_files/991591_20120504052941.jpeg
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di kampung, di tepi-tepi hutan, di hulu-hulu anak 

sungai, yang banyak ikannya dan yang cukup airya 

untuk minum dan mandi. Namun, atribut tersebut bagi 

sebagian besar orang Melayu di sekitar pemukiman 

masyarakat Sakai berkonotasi merendahkan dan 

menghina karena kehidupan orang Sakai dianggap 

jauh dari kemajuan. Banyak cerita dan versi mengenai 

asal usul Suku Sakai, diantaranya sebagai berikut : 

 

1. Sakai merupakan percampuran antara orang-

orang Wedoid dengan orang-orang Melayu 

Tua.  

Catatan sejarah mengatakan bahwa pada zaman 

dahulu penduduk asli yang menghuni Nusantara 

adalah orang-orang Wedoid dan Austroloid, kelompok 

ras yang memiliki postur tubuh kekar dan berkulit 

hitam. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan 

berpindah-pindah tempat. Sampai suatu masa, kira-

kira 2.500-1.500 tahun sebelum Masehi, datanglah 

kelompok ras baru yang disebut dengan orang-orang 

Melayu Tua atau Proto-Melayu. Gelombang migrasi 

pertama ini kemudian disusul dengan gelombang 

migrasi yang kedua, yang terjadi sekitar 400-300 

tahun sebelum Masehi. Kelompok ini lazim disebut 

sebagai orang-orang Melayu Muda atau Deutro-

Melayu. Akibat penguasaan teknologi bertahan hidup 

yang lebih baik, orang-orang Melayu Muda ini 

berhasil mendesak kelompok Melayu Tua untuk 

menyingkir ke wilayah pedalaman. Di pedalaman, 

orang-orang Melayu Tua yang tersisih ini kemudian 

bertemu dengan orang-orang dari ras Wedoid dan 

Austroloid. Hasil kimpoi campur antara keduanya 

inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang 

orang-orang Sakai. 

 

2. Orang Sakai berasal dari Pagaruyung dan 

Batusangkar.  

Menurut versi cerita ini, orang-orang Sakai dulunya 

adalah penduduk Negeri Pagaruyung yang melakukan 

migrasi ke kawasan rimba belantara di sebelah timur 

negeri tersebut. Waktu itu Negeri Pagarruyung sangat 

padat penduduknya. Untuk mengurangi kepadatan 

penduduk tersebut, sang raja yang berkuasa kemudian 

mengutus sekitar 190 orang kepercayaannya untuk 

menjajaki kemungkinan kawasan hutan di sebelah 

timur Pagarruyung itu sebagai tempat pemukiman 

baru. Setelah menyisir kawasan hutan, rombongan 

tersebut akhirnya sampai di tepi Sungai Mandau. 

Karena Sungai Mandau dianggap dapat menjadi 

sumber kehidupan di wilayah tersebut, maka mereka 

menyimpulkan bahwa kawasan sekitar sungai itu 

layak dijadikan sebagai pemukiman baru. Keturunan 

mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang-

orang Sakai. 

 

3.1 Subjek dan objek penelitian  

3.1.1Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah suku Sakai yang 

menjalankan kehidupan di propinsi Riau, yang 

melingkupi tradisi, adat, ajaran dan tingkah laku suku 

Sakai itu sendiri. 

 

3.1.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah ide dan jalan cerita, 

sinopsis, alur cerita (plot), naskah, dan storyboard 

yang akan dirancang pada tahap pra produksi film 

dokumenter “ Sepenggal Harapan Suku Sakai”. 

 

3.2 Study Eksisting 

Study eksisting merupakan sebagai referensi dalam 

mengerjakan  film suku Sakai. Study eksisting 

berguna untuk memperdalam ide dan konsep 

diwujudkan dalam karya di film suku Sakai yang akan 

diproduksi. Beberapa video yang menjadi kajian yaitu:  

 Film Dokumenter “Antara budaya dan sepenggal 

harapan”. Film dokumenter dengan durasi 10 

menit ini menceritakan tentang ke-hidupan 

masyarakat dayak yang hidup di garis kemiskinan 

mempunyai keahlian dalam membuat manik-

manik ataupun ukiran yang bisa menjadi devisa 

negara tapi kurang adanya perhatian pemerintah 

kepada hasil ke-rajianan masyarakat dayak. 

 

b. Film Dokumenter “Kehidupan, Hutan, Suku 

Baduy”  

Film dokumentasi yang berdurasi 18 menit ini 

bercerita tentang perjalanan Nuy Wasilah ke kampung 

suku Baduy, dimana Nuy Wasilah ini sebagai pembuat 

film di dokumenter ikut andil dalam aktifitas sehari-

hari suku Baduy yang mempunyai kehidupan selaras 
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dengan alam, sosialisai menjaga kerukunan antara 

sesama dan jauh dengan kata modernisasi. 

 

Berdasarkan Study Eksisting dari kedua film dapat 

dijadikan bahan perbandingan sehingga dapat  

diketahui Strenght, Weakness, Opportunity, Threat 

(SWOT) dari film dokumenter “Sepenggal Harapan 

Suku Sakai”. Film ini berdurasi 28 menit, yang 

bercerita tentang perjalanan Yogi Mardion ke 

Kecamatan Mandau dari ibu kota Propinsi Riau, 

dimana Yogi Mardion ini sebagai pembuat film di 

dokumenter yang ikut andil dalam aktifitas sehari-hari 

Suku Sakai. Suku Sakai masih menjalankan kebiasaan 

nenek moyang mereka, yaitu pengobatan ritual yang 

mempercayai adanya makhuk halus yang mereka 

sebut “antu” atau setan. Selain itu Suku Sakai juga 

masih menjalankan kebiasaan nenek moyang mereka 

mencari  ikan dan dama, untuk memenuhi kehidupan 

mereka. Suku Sakai masih berada di bawah garis 

kemiskinan. 

Tabel 1  Analisa SWOT 

 

 

3.3 Bagan Pra-Produksi 

Berikut ini adalah bagan dalam tahap pra produksi 

film suku Sakai. 

 

Gambar 2  Bagan Pra-produksi 

3.4 Sinopsis 

Perjalanan dimulai dari dari ibukota propinsi Riau, 

yaitu kota Pekanbaru. Kota pekanbaru yang ramai 

akan aktifitas nya. Reporter besrjalan di trotoar kota 

pekanbaru, dan berhenti di depan Tugu Zapin. 

Perjalanan pun di lanjutkan menuju Kecamatan 

Mandau, yang berjarak kurang lebih 125 km dari kota 

Pekanbaru, dengan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. 

Perjalan masih berlanjut, kami langsung menuju ke 

tempat kediaman kepala dusun Suku Sakai atau yang 

kenal dengan istilah batin, untuk mendapatkan 

inforamasi tentang asal usul Suku Sakai dan meminta 

izin sebelum masuk perkampungan mereka.  

 

3.5 Alur Cerita (Plot)  

Dalam penyusunan alur cerita film dokumenter 

“Sepenggal Harapan Suku Sakai”. Penulis menuliskan 

3 babak ,yaitu pembukaan, Pengembangan, 

Penyelesaian. Berikut plot atau alur cerita Film “ 

Sepenggal Harapan Suku Sakai ”. 

 

Babak I 

Reporter berjalan di atas trotoar kota Pekanbaru, kota  

yang padat akan aktifitas nya. Dari kejauhan terlihat 

tugu Zapin yang indah yang tepat berdiri di depan 
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bangunan kantor Gubernur Riau. Reporter berdiri di 

seberang Tugu Zapin, berhenti sejenak melihat 

keindahan Tugu yang kental dengan budaya melayu 

nya itu. Perjalanan pun di lanjutkan menuju salah satu 

perkampungan Suku Sakai yang berada di Kecamatan 

Mandau.Untuk bertemu pemimpin Suku Sakai atau 

yang mereka kenal dengan istilah Batin. Untuk 

mendapatkan inforamasi tentang asal usul Suku Sakai 

dan meminta izin sebelum masuk perkampungan 

mereka. 

 

Babak II 

Perjalananpun di mulai menuju Desa Suku Sakai. Di 

sana juga terdapat Rumah adat asli Suku Sakai. Di 

sana kami bertemu dengan pelopor Suku Sakai, yang 

bernama bapak haji Jatim. Beliau menceritakan 

tentang fungsi dari setiap ruangan rumah adat, selain 

itu beliau juga bercerita tentang, menyelesaikan suatu 

perkara dalam adat Suku Sakai. Setelah itu reporter 

menyusuri perkampungan Suku Sakai, secara tidak 

sengaja reporter melihat dan mendengar, kegiatan 

kesenian asli Suku Sakai. Yang dipimpin oleh pak 

Dariat. Setelah mengenal mereka. Reporter diberikan 

izin mengikuti kegiatan pak Dariat selanjutnya.   

 

Babak III 

Dengan melihat kebiasaan dan perilaku Suku Sakai 

serta rutinitas mereka. Membuat kami menaruh 

simpati atas semua kearifan mereka. Terlepas dari 

semua itu  Suku Sakai tidak mau di pandang “Asing” 

karena sesuatu yang asing itu akan disisihkan. Mereka 

ingin dipadang sama dengan Suku yang lainnya. 

Selain itu mereka merupakan bagian dari jati diri 

bangsa Indonesia. 

 

3.6 Unsur – Unsur Sinematografi 
1. Framing 

Kontrol pembuat film terhadap framing akan 

sangat menentukan persepsi penonton terhadap 

sebuah gambar atau shot.  

 
  Gambar 3 Sketsa “pertemuan”  

2. Camera Angle 

Camera angel yang digunakan yang paling sering 

digunakan adalah  camera angle objektif (candid), 

camera angle subjektif, dan point of view(POV).  

 
Gambar  4  Sketsa ”Camera angel” subjektif 

3. Shot Size (Ukuran Gambar) 

Variasi ukuran gambar yang digunakan dan 

diterapkan diantaranya adalah Long Shot (LS), 

Medium Shot (MS), Extreme Long Shot (ELS), 

Close Up (CU) dan  Over Shoulder Shot (OSS), 

yang akan di terapkan pada pada storyboard.  

  

  
   Gambar 5  sketsa “long shot”  

4. Komposisi 
Matahari menjadi objek  utama yang akan di 

ambil, objek yang akan di shot di letak  pada  

posisi garis bersilang (rule of third).  

 

 

 

 

 

Gambar 6  sketsa “Matahari  

3.7 Kru (crew) 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
640 

 

Kru yang bertugas dan bertanggung jawab dalam 

memproduksi film dokumenter suku Sakai sebagai 

berikut. 

 

 

Tabel 2  Personil Kru dan Tanggung Jawab 

 

4.1 Naskah Skenario 

NASKAH SKENARIO film “Sepenggal Harapan 

Suku Sakai”. 

      

      FADE IN : 

001.EXT DI TROTOAR KOTA PEKANBARU – 

PAGI 

Cast : REPORTER 

KAMERA subjektif Long shot pada perjalanan 

reporter yang berjalan di  pinggiran jalan raya kota 

Pekan baru. Kota yang ramai akan aktifitas kendaran 

bermotor, yang lalu lalang di jalan raya  

      

       CUT TO 

: 

002.EXT DI PENYEBRANGAN JALAN RAYA 

KOTA PEKANBARU – PAGI 

Cast : REPORTER 

Reporter menyeberangi jalan raya yang berada 

didepan Tugu Zapin yang tidak jauh dari  kantor 

Gubernur Riau. Kemudian setelah sampai di seberang 

jalan, reporter berhenti di atas trotoar 

REPORTER 

(berbicara) 

Perjalanan kali ini telah sampai di Riau, dan kami 

akan mengajak anda menuju ke tempat  Suku Sakai, 

yang menjadi Suku terasing di Propinsi Ini. Selamat 

datang di Riau dan ini lah perjalan kami (MLS) 

Reporter meneruskan perjalannya. 

REPORTER (V.O) 

Perjalanan kami di mulai dengan melangkah sejauh 

125 kilometer ke bagian utara  dari kota Pekanbaru 

      

  CUT TO : 

4.2 Storyboard 
Storyboard film “ Sepenggal Harapan Suku Sakai” 

Sequence  : 1   

Scene  : 1 

 

 

 

 

 

 

 

Shot Description : close up, frog 

eye  

Transition In  : fade In 

NO 
Tugas dan Tanggung 

Jawab 
Nama 

1 Produser Yogi Mardion 

2 Sutradara Abdul Razak 

3 Scriptwriter 
Yogi 

Mardion 

4 Cameramen Abdul Razak 

5 Narator 
Yogi 

Mardion 

6 Editor Abdul Razak 

7 Reporter 
Yogi 

Mardion 
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Video Image : Perkotaan – 

pinggiran      jalan 

Audio Recorded : - 

Add Audio  : instrument musik 

Transition Out : Cut to 

Estimate Time Of takes: 10 detik 

Naration/script : - 

 

 

Sequence  : 1   

Scene  : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shot Description : extreme long 

shot, pan right 

Transition In  : - 

Video Image : Perkotaan – pinggiran 

jalan 

Audio Recorded : - 

Add Audio  : instrument musik 

Transition Out : Cut to 

Estimate Time Of takes: 10 detik 

Naration/script : - 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Memilih tema yang sesuai dengan  alur cerita  

agar film dokumenter tentang kehidupan suku 

Sakai dapat dihasilkan lebih efektif. 

2. Agar saat pelaksanaan produksi lebih efisien 

maka harus melaksanakan riset lapangan untuk 

mendapatkan kecocokan lokasi pengambilan film 

dokumenter suku Sakai. 

3. Perizinan dengan pihak yang terkait agar tidak 

terjadi kesalahpahaman saat pengambilan video 

film dokumenter kehidupan suku Sakai  sehingga 

pada proses produksinya lebih efektif dan efisien. 

4. Storyboard yang telah menerapkan unsur 

sinematografi dalam setiap sequence dan scene 

membantu cameraman dalam menentukan 

framing, shot size, angle, dan komposisi saat 

melakukan shoting. 

5. Pendekatan emosional pada pemain dan 

narasumber agar alur cerita memiliki daya tarik, 

sehingga film dokumenter kehidupan suku Sakai 

ini dihasilkan lebih efektif. 
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Abstrak–  Kebanyakan perpustakaan sekarang ini masih menggunakan prosedur peminjaman 

yang dilakukan secara manual yaitu menggunakan buku untuk pencatatan peminjaman buku. 

Data peminjaman buku yang tercatat secara manual tersebut seringkali tidak digunakan dan 

hanya ditumpuk sebagai arsip perpustakaan.Data mining merupakan salah satu alat analisis 

yang dapat menggali pola dan informasi dari suatu tumpukan data. Penelitian ini melakukan 

analisis pola peminjaman buku di perpustakaan, dengan mengambil data dari peminjaman 

buku di perpustakaan Otorita Batam.Algoritma data mining yang digunakan untuk 

menganalisis adalah metode FP-Growth. Algoritma ini berupa pembangunan FP-tree yang 

akhirnya akan menghasilkan beberapa aturan asosiasi. Aturan asosiasi ini menginformasikan 

tentang buku-buku apa saja yang sering dipinjam secara bersamaan. Informasi ini dapat 

digunakan untuk membuat kebijakan dalam peletakan buku-buku yang sering dipinjam 

bersamaan secara berdekatan, sehingga dapat memudahkan peminjam dalam pencarian buku. 

 

Katakunci:Asosiasi, Data Mining, FP-Growth, Pola Peminjaman Buku Perpustakaan 

 

 

Abstract -Most libraries are still using procedures manually, that is by recording all data of 

the borrowing on a book. The recording are often not used and only as an archive of the 

library. Data mining is one of analysis tools to explore the patterns and information of data 

warehouse. This research analyzes the pattern of borrowing books in this library. Data 

mining algorithms used to analyze is FP-Growth. This algorithm is developing FP-tree which 

will ultimately generate some association rules. This association rules inform about what 

books are often borrowed simultaneously. This information can be used to make the layout of 

the books in the library so as tofacilitatethe borrowersin thebook search. 

 

Keywords: Association, Data Mining, FP-Growth, Pattern of Library Books Borrowing 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa 

tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur 

secara sistematis dengan cara tertentu untuk 

dipergunakan secara berkesinambungan oleh 

pemakainya sebagai sumber informasi [7]. 

Berdasarkan pengertian tersebut, koleksi bahan 

pustaka yang berada dalam perpustakaan harusnya 

diatur secara sistematis berdasarkan kategorinya 

masing-masing agar mempermudah pengurus maupun 

pengunjung perpustakaan mencari buku yang 

dikehendaki.  

Hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa pustakawan mengenai tata peletakan 

buku di perpustakaan, didasarkan  pada  pendapat 

yang baik menurut pustakawannya, salah satu 

contohnya adalah buku yang berada dalam bidang 

yang sama diletakkan berdekatan. Akan tetapi, 

benarkah ini tata peletakan yang baik? Benarkah 

peminjam seringnya meminjam buku yang sebidang? 

Untuk mengetahui pola peminjaman buku di suatu 

perpustakaan diperlukan analisis dari data peminjaman 

yang sebenarnya.  

Data mining adalah proses mengekstasi pola-pola 

yang menarik (implisit, tidak diketahui sebelumnya, 

dan berpotensi dapat dimanfaatkan) dari data yang 

berukuran besar [3]. Berdasarkan definisi tersebut, 

data mining dapat dimanfaatkan untuk menganalisis 

tumpukan data-data yang tidak digunakan lagi dalam 

jumlah besar seperti data peminjaman buku di 

perpustakaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar 

untuk menemukan pola peminjaman buku di 

perpustakaan menggunakan algoritma FP-growth dari 

metode asosiasi karena algoritma tersebut dapat 

menganalisis data lebih cepat dibandingkan algoritma 

apriori. Sebagai studi kasus, digunakan data 

peminjaman di Perpustakaan Otorita Batam. 

Pola peminjaman buku yang akan dihasilkan melalui 

analisis data tersebut berupa aturan asosiasi yang 

dapat dijadikan acuan tata letak buku di perpustakaan 

agar pengunjung lebih mudah menemukan buku yang 

diinginkan. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

 

Yolanda dan Annisa (2012) melakukan analisis data 

pola peminjaman buku menggunakan algoritma 

apriori. Pada penelitian tersebut dilakukan analisis 

data untuk mengetahui buku-buku yang saling 

berhubungan melalui pola peminjaman buku 
perpustakaan Politeknik Negeri Batam. Pada 

penelitian tersebut menggunakan salah satu algoritma 

dari metode asosiasi yaitu algoritma Apriori. 

Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah 

membutuhkan waktu yang lama dalam menemukan 

frequent itemset karena algoritma apriori menscan 

database lebih dari 2 kali. [15] 

Putra, dkk (2012) menerapkan metode asosiasi dengan 

algoritma FP-Growth untuk mengetahui karakteristik 

pembeli mobil. Pada penelitian tersebut dilakukan 

analisa data untuk mengetahui karakteristik pembeli 

mobil berdasarkan data transaksi penjualan dealer 

mobil. Sehingga sistem ini nantinya mampu 

menampilkan bagaimana karakteristik pembeli dengan 

variabel jenis kelamin pembeli dan rentang usia 

pembeli melalui masukan data dari pengguna berupa 

jenis mobil. Selain itu, sistem ini juga menampilkan 

keterangan dari rule, support, confidence, dan lift ratio 

dari masing-masing aturan yang diperoleh dari 

perhitungan algoritma FP-Growth. [10] 

Fatihatul, dkk (2012) menerapkan algoritma FP-

Growth untuk market basket analysis. Pada penelitian 

tersebut dilakukan analisa data untuk mengetahui 

perilaku pembelian dari konsumen yang dapat 

dimanfaatkan untuk strategi pemasaran. [2] 

 

3. PREPROCESSING DATA  
 

Preprocessing data adalah suatu proses atau langkah 

yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi 

data yang berkualitas. Preprocessing data diperlukan 

karena data di dunia ini kotor artinya terdiri dari 

beberapa data yaitu data noise, data tidak lengkap, dan 

data tidak konsisten. Preprocessing data terdiri dari 4 

jenis yaitu data cleaning, data integration, data 

transformation, dan data reduction. Pada penelitian 

ini, preprocessing data yang akan dilakukan adalah 

transformasi data dan penyeleksian data. 

Data yang telah terkumpul akan ditransformasi secara 

generalisasi, yaitu mengubah bentuk data mentah ke 

konsep yang lebih tinggi melalui penggunaan konsep 

hierarki. Generalisasi data dalam penelitian ini adalah 

mengubah data mentah yang berupa judul buku 

kemudian digolongkan ke dalam suatu jenis golongan 

buku yang sama berupa kategori buku. Misal buku 

yang berjudul Adam Tak Diusir Dari Surga di 

generalisasikan menjadi kategori buku agama. 

Penyeleksian data yang dilakukan adalah apabila 

dalam suatu transaksi terdapat 1-item, 2 atau lebih 

namun data tersebut tergolong dalam kategori yang 

sama (sejenis) maka data tersebut akan diseleksi 
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karena tidak akan ditemukan asosiasi pada transaksi 

tersebut. 

Setelah melalui tahap preprocessing, data, didapatkan 

data yang akan diolah adalah 301 baris, dengan 10 

item buku. 

 

4. ALGORITMA FP-GROWTH  
 

Algoritma FP-growth merupakan  pengembangan  dari 

algoritma  Apriori sehingga  kekurangan  dari  

algoritma Apriori diperbaiki oleh algoritma FP-

growth. Frequent Pattern Growth (FP-growth) adalah 

salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan 

untuk menentukan himpunan data yang paling sering 

muncul (frequent itemset) dalam sebuah kumpulan 

data. Karakteristik  algoritma  FP-growth  adalah  

struktur  data yang  digunakan  adalah  tree yang  

disebut  dengan  FP-tree. Jika menggunakan  FP-tree, 

algoritma FP-growth dapat langsung mengekstrak  

frequent itemset dari FP-tree. [11] 

Penerapan algoritma FP-growth dapat dilakukan 

beberapa dalam beberapa tahapan, yaitu mulai dari 

menghitung support count dari 1-item dan 

menurutkannya, pembangunan FP-tree, pencarian 

frequent itemset  hingga pembentukan aturan asosiasi. 

1. Menghitung Support Count 1-Itemset 

Langkah awal menganalisis data 

menggunakan algoritma fp-growth adalah 

menentukan minimum support count-nya. 

Cara menentukan minimim support count 

adalah melalui support minimum. Rumus 

menghitung support count minimum adalah: 

Support count minimum = support minimum 

* jumlah data 

Dalam penelitian ini, ditentukan support 

minimumnya 2% sehingga diperoleh support 

count minimumnya adalah 6. 

Setelah ditemukan support count 

minimumnya, dilanjutkan dengan 

menghitung support count dari 1-item dan 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Support Count dari 1-Item 

Item Support Count 

d (Ilmu Sosial) 148 

a (Karya Umum) 95 

e (Bahasa) 93 

g (Ilmu Terapan & 

Teknologi) 
80 

i (Kesusasteraan) 79 

c (Agama) 68 

j (Sejarah, Geografi, dan 

Biografi) 
68 

f (Ilmu Murni) 40 

b (Filsafat) 25 

h (Kesenian & Olahraga) 17 

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh frequent 

item-list yaitu d:148, a:95, e:93, g:80, i:79, 

c:68, j:68, f:40, b:25, h:17. Langkah 

selanjutnya yaitu mengurutkan transaksi 

berdasarkan frequent item-list sehingga 

terlihat seperti pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Transaksi Setelah Diurutkan 
 

Transaksi Item Item 

1 j,  i,  e e, i, j 

2 e,  b,  i e, i, b 

3 a,  h a, h 

4 h,  g g, h 

5 e,   i e, i 

… … … 

298 g,  c g, c 

299 e , c,  j, g e, g, c, j 

300 d, j d, j 

301 d, a d, a 

2. Pembangunan FP-tree 

Setelah 301 transaksi diurutkan sesuai 

dengan frequent item-list, langkah 

selanjutnya adalah pembangunan fp-tree. 

Pembentukan fp-tree pada transaksi 1 dapat 

dilihat seperti pada Gambar 1  dan transaksi 

301 seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 1: FP-Tree Transaksi 1 

 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan 

bahwa FP-tree tersebut dibangun berdasarkan 

transaksi 1 pada TABEL 2. Untuk simpul 

pertama pembangunan FP-tree selalu diawali 

dengan simpul null, kemudian baru diikuti 

dengan pembangunan simpul dari item-item 

pada transaksi 1. 

Sementara pembentukan fp-tree pada 

transaksi peminjaman buku akhir yaitu 

transaksi 301 dapat dilihat seperti pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2: FP-Tree Transaksi 301 

3. Pencarian Frequent Itemset 

Setelah dibangun 301 fp-tree, dilakukan 

penghitungan kembali pada tiap item di fp-

tree tersebut untuk menyesuaikan dengan 

Tabel 10. Jika jumlah frekuensi atau support 

count masing-masing item sama dengan yang 

terdapat pada tabel 10, artinya fp-tree yang 

dibangun sudah benar. Pada penelitian ini, 

jumlah support count masing-masing item 

sama dengan tabel 10. Artinya fp-tree yang 

dibangun diatas sudah benar dan dapat 

dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 

pencarian frequent itemset. 

Untuk menemukan frequent itemset dari 

transaksi peminjaman buku, maka perlu 

ditentukan upapohon dengan lintasan yang 

berakhir dengan support count terkecil, yaitu 

h. Berturut-turut ditentukan juga yang 

berakhir di b, f, j, c, i, g, e, a, dan d. Proses 

pembentukan untuk upapohon dengan 

lintasan yang berakhir dengan h dapat dilihat 

seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3: Lintasan yang Berakhir di H 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dijelaskan 

bahwa lintasan yang berakhir di h ditentukan 

berdasarkan FP-tree ke-301 seperti pada 

gambar 2. Adapun lintasan yang berakhir di h 

ini terdiri dari beberapa lintasan yaitu {j,h}, 

{j,b,h}, {b,h}, {g,h}, {e,c,h}, {e,h}, a,h}, 

{a,b,h}, {i,j,h}, {d,f,h}, {d,g,h}, {d,h}, dan 

{f,h}. 

Selanjutnya dibuat juga lintasan yang 

berakhir di b, f, hingga yang memiliki 

support count terbesar yaitu d. 

Algoritma FP-growth menemukan frequent 

itemset yang berakhiran suffix tertentu dengan 

menggunakan metode divide and conquer 

untuk memecah problem menjadi subproblem 

yang lebih kecil. Contohnya jika ingin 

mengetahui semua  frequent itemset yang 
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berakhiran  h, maka harus dipastikan terlebih 

dahulu apakah h memiliki support count yang 

melebihi atau sama dengan minimum support 

count yang telah ditentukan diawal atau tidak 

yaitu ≥ 6. Karena h memiliki support count 

sebesar 17 maka h dapat dikatakan item yang 

frequent. 

Setelah mengetahui bahwa item h adalah item 

yang frequent, maka subproblem selanjutnya 

adalah menemukan frequent itemset dengan 

akhiran bh, fh, jh, ch, ih, gh, eh, ah, dan dh. 

Dengan menggabungkan seluruh solusi dari 

subproblem yang ada, maka himpunan semua 

frequent itemset yang berakhiran  item  h 

akan didapatkan. Berdasarkan gambar 22, 

dapat dilihat bahwa terdapat lintasan yang 

tidak berakhir di h yaitu: gj, ij, ab, dan df. 

Langkah selanjutnya untuk menemukan 

frequent itemset yang berakhiran h yaitu 

dengan membuang semua simpul h dan 

memperbaharui support count simpul 

diatasnya seperti terlihat pada Gambar 4. 

 
 

Gambar 4: Lintasan Baru dengan Simpul H Dibuang 

Berdasarkan Gambar 4, dapat dijelaskan 

bahwa simpul h pada lintasan-lintasan yang 

berakhiran dengan h sudah dibuang dan 

support count simpul atasnya diperbaharui. 

Seperti pada lintasan {d,g} dan {d,f} pada 

gambar 26, lintasan sebelumnya terdiri dari 

{d,g,h}, {d,h} dan {d,f,h}. Kemudian 

lintasan tersebut dihapus simpul h-nya 

sehingga hanya tersisa {d,g} dan {d,f}. 

Sebelumnya frekuensi item d adalah 148, 

setelah diperbaharui maka support count atau 

frekuensi dari item d berubah menjadi 3 

karena 3 kali dilalui yaitu melalui lintasan 

{d,f}, {d,g}, dan {d,h}. Begitu pula dengan 

item lainnya. 

Setelah memeriksa frequent itemset untuk 

beberapa akhiran (suffix), maka diperoleh 

hasil seperti yang terangkum pada Tabel 3. 

 

 
Tabel 3. Hasil Frequent Itemset 

 

Suffix Frequent Itemset 

h {h}, {f,h}, {j,h}, {j,b,h}, {b,h}, {g,h}, 

{e,h}, {a,h}, {a,b,h}, {d,f,h}, {d,g,h}, {d,h} 

b {b}, {c,b}, {j,b}, {g,i,b}, {e,i,b}, {e,j,b}, 

{a,g,b}, {a,c,b}, {a,i,b}, {i,b}, {d,g,b}, 

{d,a,b}, {d,i,b}, {g,b}, {e,b}, {a,b}, {d,b}, 

{j,b} 

f 

{f}, {c,f}, {g,i,f}, {g,f}, {g,c,f}, {e,j,f}, 

{e,f}, {a,c,f}, {a,f}, {i,c,f}, {i,f}, {j,f}, 

{d,g,c,f}, {d,f}, {d,e,g,f}, {d,e,i,f}, 

{d,a,g,f}, {d,i,f}, {d,c,f}, {d,j,f} 

j 

{j}, {c,j}, {g,j}, {g,i,j}, {g,c,j}, {e,g,c,j}, 

{e,j}, {e,c,j}, {e,i,j}, {i,j}, {a,j}, {a,e,j}, 

{a,i,j}, {d,j}, {d,g,j}, {d,a,j}, {d,a,c,j}, 

{d,i,j}, {d,c,j} 

c {c}, {g,c}, {e,c}, {e,g,c}, {a,c}, {a,i,c}, 

{i,c}, {d,c}, {d,i,c}, {d,a,c}, {d,e,c}, {d,g,c} 

i {i}, {g,i}, {e,i},{e,g,i}, {a,i}, {d,i}, {d,a,i}, 

{d,e,i}, {d,e,g,i} 

g {g}, {e,g}, {a,g}, {a,e,g}, {d,g}, {d,a,g}, 

{d,e,g} 

e {e}, {d,e}, {a,e}, {a,d,e} 

a {a}, {a,d} 

d {d} 

4. Pembentukan Aturan Asosiasi 

Berdasarkan semua frequent itemset yang 

diperoleh seperti pada Tabel 3, tidak semua 

dihitung confidence-nya karena dalam 

menghasilkan aturan asosiasi, minimal 2 

frequent itemset yang dihitung terdapat 2 

item dimana jika meminjam buku A maka 

meminjam buku B. Sehingga yang layak 

dihitung confidence-nya terdiri dari 95 

subsets. Setelah mendapatkan frequent 

itemset yang akan dihitung, selanjutnya 

membuat aturan dengan mencari confidence 

dari masing-masing subsets. Item yang 

memenuhi minimum confidence saja yang 

akan dibuat aturan asosiasinya. Minimum 

confidence untuk analisis data peminjaman 

buku ini yaitu 55%. 

Untuk menemukan confidence masing-

masing subsets, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Confidence = P(B|A) =  
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Untuk mencari confidence, masing-masing 

subsets perlu dibolak balik karena frekuensi 

dari masing-masing itemset tidak sama 

jumlahnya. Misalnya frekuensi itemset f dari 

subset fh dan itemset h dari subset hf yang 

berbeda mempengaruhi pembagi dalam 

perhitungan confidence meskipun frekuensi 

dari hf dan fh sama. Hal ini mengakibatkan 

perhitungan confidence yang seharusnya 95 

subsets menjadi 406 subsets.  

Berdasarkan hasil perhitungan confidence 

pada semua kandidat, diperoleh 10 itemset 

yang memenuhi minimum confidence seperti 

terlihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Itemset yang Memenuhi Minimum Confidence 
 

Itemset Confidence 

{f}{j} 100% 

{b,c} {a} 67% 

{b,g}{d} 67% 

{c,f}{d} 56% 

{j,a}{d} 55% 

{e,g,f}{d} 100% 

{e,i,f}{d} 100% 

{a,g,f}{d} 100% 

{c,a,j}{d} 100% 

{d,g,i}{e} 100% 

 
 

5. HASIL DAN KESIMPULAN 
 

Berdasarkan proses data mining yang telah dilakukan, 

maka diperoleh hasil aturan asosiasinya sebagai 

berikut: 

 Jika meminjam buku ilmu-ilmu murni, maka 

meminjam buku sejarah, geografi, dan 

biografi (confidence=100%). 

 Jika meminjam buku filsafat dan agama, 

maka meminjam buku karya umum 

(confidence=67%). 

 Jika meminjam buku filsafat dan ilmu-ilmu 

terapan dan teknologi, maka meminjam buku 

ilmu-ilmu sosial (confidence=67%). 

 Jika meminjam buku agama dan ilmu-ilmu 

murni, maka meminjam buku ilmu-ilmu 

sosial (confidence=56%). 

 Jika meminjam buku sejarah, geografi, dan 

biografi dan karya umum, maka meminjam 

buku ilmu-ilmu sosial (confidence=55%). 

 Jika meminjam buku bahasa, ilmu-ilmu 

terapan dan teknologi, dan ilmu-ilmu murni, 

maka meminjam buku ilmu-ilmu sosial 

(confidence=100%). 

 Jika meminjam buku bahasa, kesusasteraan, 

dan ilmu-ilmu murni, maka meminjam buku 

ilmu-ilmu sosial (confidence=100%). 

 Jika meminjam buku karya umum, ilmu-ilmu 

terapan dan teknologi, dan ilmu-ilmu murni, 

maka meminjam buku ilmu-ilmu sosial 

(confidence=100%). 

 Jika meminjam buku agama, karya umum, 

dan sejarah, geografi, dan biografi, maka 

meminjam buku ilmu-ilmu sosial 

(confidence=100%). 

 Jika meminjam buku ilmu-ilmu sosial, ilmu-

ilmu terapan dan teknologi dan 

kesusasteraan, maka meminjam buku bahasa 

(confidence=100%). 

 

Beberapa pengguaan aturan asosiasi yang telah 

ditemukan ini diantaranya adalah: 

1. Sebagai dasar acuan pengelola perpustakaan 

untuk menyusun koleksi buku seperti yang 

terlihat pada Gambar 5 berikut. 

 
Gambar 5: Layout Penempatan Buku 
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2. Mempermudah para pengunjung untuk 

mencari buku-buku yang berasosiasi atau 

berhubungan. 

 

 

DAFTAR REFERENSI 
 
 

[1]  Ananda,  S.  dan  Rouf,  I.,  2011,  Buku Pintar 

Menguasai Microsoft Excel Untuk Pemula, 

MediaKita, Jakarta. 

[2] Fatihatul, F., dkk, 2012, Asosiasi Data Mining 

Menggunakan Algoritma FP-Growth Untuk 

Market Basket Analysis, Universitas Padjadjaran, 

Sumedang. 

[3]  Han,  J.  dan  Kamber,  M.,  2006,  Data mining:  

Concepts  and  Techniques, Morgan-Kaufman, 

New York. 

[4] Kusrini,  dan  Luthfi  ET.,  2009, Algoritma  Data  

Mining, Andi  Offset, Yogyakarta. 

[5] Larose, D. T., 2005, Discovering Knowledge in 

Data: An Introduction to Data Mining, John 

Willey & Sons, Kanada. 

[6] Madcoms, 2009, Menguasai XHTML, CSS, PHP, 

& MySQL Melalui DREAMWEAVER, Penerbit 

Andi, Yogyakarta. 

[7] Milburga, L. C., dkk, 1986, Membina  

Perpustakaan Sekolah,  Kanisius, Yogyakarta. 

[8] Moleong, L. J., 2007, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, Rosda, Bandung. 

[9] Pascal, S. A., 2007, Tip & Trik Microsoft Office 

2007, Elex Media Komputindo, Jakarta. 

[10] Putra, K. A., dkk, 2004, Penerapan Metode 

Association Rule Dengan Algoritma FP-Growth 

Untuk Mengetahui Karakteristik Pembeli Mobil, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

[11] Samuel, D., 2008, Penerapan Stuktur FP-Tree 

dan Algoritma FP-Growth dalam  Optimasi  

Penentuan  Frequent  Itemset, Institut Teknologi 

Bandung, Bandung. 

[12] Triandini, E. dan Suardika, I. G., 2012. Step By 

Step Desain Proyek Menggunakan UML, Andi 

Offset, Yogyakarta. 

[13] Turban, E., dkk, 2005, Decision Support Systems 

and Inteligent System, Andi Offset, Yogyakarta. 

[14] Whitten, J. L.,  dkk,  2002, Metode  Desain  &  

Analis  Sistem Ed. 6, McGraw Hill Education. 

[15] Yolanda, R. N. dan Annisa, D. A., 2012, Analisis 

Data Pola Peminjaman Buku Perpustakaan 

Menggunakan Metode Asosiasi, Politeknik 

Negeri Batam, Batam. 

[16] Turban, E., dkk, 2005, Decision Support Systems 

and Inteligent System, Andi Offset, Yogyakarta. 

[17] Whitten, J. L.,  dkk,  2002, Metode  Desain  &  

Analis  Sistem Ed. 6, McGraw Hill Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
649 

 

ANALISIS DATA POLA PEMINJAMAN BUKU 

PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI 

 
Yasnil Ilyas

1)
, Yeni Rokhayati

2)
 

1)
 JurusanTeknikInformatika,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

yasnililyas2@gmail.com 
2)

 JurusanTeknikInformatika,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

yeni@polibatam.ac.id  

 

 

Abstrak –  Hampir di seluruh perpustakaan terjadi transaksi peminjaman buku yang tidak 

sedikit. Transaksi ini dicatat baik secara manual maupun terkomputerisasi. Pencatatan 

peminjaman buku ini akan menghasilkan data yang semakin banyak setiap harinya, sehingga 

terjadi penumpukan data. Tumpukan data peminjaman buku yang tercatat tersebut seringkali 

tidak digunakan dan hanya ditumpuk sebagai arsip perpustakaan.Data mining merupakan 

salah satu alat analisis yang dapat menggali pola dan informasi dari suatu tumpukan data. 

Penelitian ini melakukan analisis pola peminjaman buku di perpustakaan, dengan mengambil 

data dari peminjaman buku di perpustakaan Otorita Batam.Dalam menganalisis datanya 

digunakan algoritma Apriori, yaitu salah satu algoritma yang mudah untuk digunakan. 

Algoritma dimulai dari proses pencarian frequent itemset kemudian dilanjutkan dengan 

pembentukan aturan asosiasinya. Aturan asosiasi ini dapat dijadikan acuan untuk tata letak 

buku yang sering dipinjam dalam perpustakaan. 

 

Katakunci: Apriori, Asosiasi, Data Mining, Pola Peminjaman Buku Perpustakaan 

 

 

Abstract -The borrowing books in the entire library is not small transaction. These 

transactions are recorded either manually or computerized. Recording of this borrowing will 

generate more and more data every day, resulting in the piles of data. These piles of data are 

often not used and only stacked as an archive library. Data mining is one of the analysis tools 

to explore patterns and information from a pile of data. This research analyzes the pattern of 

borrowing books at the library, by taking data from library of Batam Authority. In analyzing 

the data used Apriori algorithm, which is one of the algorithms are easy to use. The algorithm 

starts from frequent itemset search process, then followed by forming the association rules. 

This association rules can be used as a reference for the layout of the book are often 

borrowed in the library. 

 

Keywords: Apriori, Association, Data Mining, Pattern of Library Books Borrowing 
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1. PENDAHULUAN 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa 

tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur 

secara sistematis dengan cara tertentu untuk 

dipergunakan secara berkesinambungan oleh 

pemakainya sebagai sumber informasi [8]. 

Berdasarkan pengertian tersebut, koleksi bahan 

pustaka yang berada dalam perpustakaan harusnya 

diatur secara sistematis berdasarkan kategorinya 

masing-masing agar mempermudah pengurus maupun 

pengunjung perpustakaan mencari buku yang 

dikehendaki.  

Perpustakaan semakin hari akan menghasilkan data 

transaksi peminjaman yang semakin banyak. Data ini 

kebanyakan hanya ditumpuk sebagai arsip, yang 

tentunya semakin hari akan semakin bertambah.  

Hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa pustakawan mengenai tata peletakan 

buku di perpustakaan, didasarkan  pada  pendapat 

yang baik menurut pustakawannya, salah satu 

contohnya adalah buku yang berada dalam bidang 

yang sama diletakkan berdekatan. Akan tetapi, 

benarkah ini tata peletakan yang baik? Benarkah 

peminjam seringnya meminjam buku yang sebidang? 

Untuk mengetahui pola peminjaman buku di suatu 

perpustakaan diperlukan analisis dari data peminjaman 

yang sebenarnya.  

Data mining merupakan salah satu cara menganalisis 

data yang jumlahnya sangat banyak sehingga dapat 

memanfaatkan tumpukan data yang tidak 

dipergunakan lagi. Salah satu algoritma data mining 

yang dapat digunakan untuk menganalisis data pola 

peminjaman buku di perpustakaan adalah algoritma 

apriori. Algoritma apriori merupakan suatu algoritma 

yang mudah digunakan dan sesuai untuk digunakan 

menganalisa data peminjaman buku di perpustakaan. 

Sebagai studi kasus, digunakan data peminjaman di 

Perpustakaan Otorita Batam. 

Pola peminjaman buku yang akan dihasilkan melalui 

analisis data tersebut berupa aturan asosiasi yang 

dapat dijadikan acuan tata letak buku di perpustakaan 

agar pengunjung lebih mudah menemukan buku yang 

diinginkan. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Yolanda dan Annisa (2012) melakukan analisis data 

pola peminjaman buku menggunakan algoritma 

apriori. Pada penelitian tersebut dilakukan analisis 

data untuk mengetahui buku-buku yang saling 

berhubungan melalui pola peminjaman buku 
perpustakaan Politeknik Negeri Batam menggunakan 

algoritma Apriori. [15] 

Sari (2013) melakukan analisa merek pakaian mode 

fashion group Medan berdasarkan data transaksi 

penjualan di Mode Fashion Group. Pada penelitian 

tersebut, dilakukan analisis data untuk mengetahui 

merek pakaian apa yang diminati dengan 

menggunakan algoritma Apriori. [11] 

Dewantara, dkk (2012) melakukan analisis keranjang 

belanja pada suatu tumpukan data transaksi penjualan. 

Pada penelitian tersebut dilakukan analisis data untuk 

mengetahui produk mana yang sering dibeli oleh 

konsumen sehingga nantinya dapat mengetahui pola 

konsumsi konsumen berdasarkan data transaksi 

penjualan. [2] 

 

3. PREPROCESSING DATA  

Preprocessing data adalah suatu proses atau langkah 

yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi 

data yang berkualitas. Preprocessing data diperlukan 

karena data di dunia ini kotor artinya terdiri dari 

beberapa data yaitu data noise, data tidak lengkap, dan 

data tidak konsisten. Preprocessing data terdiri dari 4 

jenis yaitu data cleaning, data integration, data 

transformation, dan data reduction. Pada penelitian 

ini, preprocessing data yang akan dilakukan adalah 

transformasi data dan penyeleksian data. 

Data yang telah terkumpul akan ditransformasi secara 

generalisasi, yaitu mengubah bentuk data mentah ke 

konsep yang lebih tinggi melalui penggunaan konsep 

hierarki. Generalisasi data dalam penelitian ini adalah 
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mengubah data mentah yang berupa judul buku 

kemudian digolongkan ke dalam suatu jenis golongan 

buku yang sama berupa kategori buku. Misal buku 

yang berjudul Adam Tak Diusir Dari Surga di 

generalisasikan menjadi kategori buku agama. 

Penyeleksian data yang dilakukan adalah apabila 

dalam suatu transaksi terdapat 1-item, 2 atau lebih 

namun data tersebut tergolong dalam kategori yang 

sama (sejenis) maka data tersebut akan diseleksi 

karena tidak akan ditemukan asosiasi pada transaksi 

tersebut. 

Setelah melalui tahap preprocessing, data, didapatkan 

data yang akan diolah adalah 301 baris, dengan 10 

item buku. Untuk mempermudah penggunaanya, 

digunakan simbol a, b, …j untuk kategori bukunya 

seperti terlihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Simbol Kategori Buku 

Kategori Buku Simbol 

Karya Umum  a 

Filsafat b 

Agama c 

Ilmu Sosial d 

Bahasa e 

Ilmu Murni f 

Ilmu Terapan & Teknologi g 

Kesenian & Olahraga h 

Kesusasteraan i 

Sejarah, Geografi, dan 

Biografi 
j 

 

 

4. ALGORITMA APRIORI  
 

Algoritma apriori adalah suatu algoritma dasar yang 

diusulkan oleh Agrawal & Srikant pada tahun 1994 

untuk penentuan frequent itemsets  untuk aturan 

asosiasi boolean [3].  Algoritma ini melalui dua 

tahapan yaitu pencarian frequent itemset dan 

pembentukan aturan asosiasi. 

1. Pencarian Frequent Itemset 

Hal pertama yang dilakukan dalam pencarian 

frequent itemset adalah pembentukan k-

itemset. Masing-masing itemset tersebut akan 

dihitung nilai supportnya dengan rumus: 

Support (A,B) = 
                                   

               
*10

0% 

Itemset yang terbilang frequent adalah 

itemset yang nilai supportnya  support 

minimum yang telah ditentukan. Frequent 

itemset dilambangkan dengan Fk , yaitu 

himpunan k-itemset yang frequent atau sering 

muncul. Pada penelitian ini, nilai support 

minimum yang digunakan adalah 2%. 

 

Tabel 2. 1-Itemset 

Itemset Frekuensi Support 

{a} 95 32% 

{b} 25 8% 

{c} 68 23% 

{d} 148 49% 

{e} 93 31% 

{f} 40 13% 

{g} 80 27% 

{h} 17 6% 

{i} 79 26% 

{j} 68 23% 

Jumlah data  301 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa 

seluruh item memenuhi support minimum 

yang telah ditentukan yaitu  ≥ 2%.  

F1 = {{a}, {b}, {c}, {d}, {e}, {f}, {g}, {h}, 

{i}, {j}} 

Kemudian, dibentuk 2-itemset sebanyak 45 

itemset yang merupakan kombinasi dari F1, 

sehingga diperoleh frequent 2-itemsetnya 

adalah: 
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F2 = {{a,b}, {a,c}, {a,d}, {a,e}, {a,f}, {a,g}, 

{a,i}, {a,j}, {b,d}, {b,i}, {c,d}, {c,e}, {c,f}, 

{c,g}, {c,i}, {c,j}, {d,e}, {d,f}, {d,g}, {d,h}, 

{d,i}, {d,j}, {e,f}, {e,g}, {e,i}, {e,j}, {f,g}, 

{f,i}, {f,j}, {g,i}, {g,j}, {i,j}} 

Begitu juga dengan pembentukan 3-itemset 

sebanyak 69 itemset yang merupakan 

kombinasi dari F2. Kemudian, dipilih itemset 

yang memiliki support ≥ 2% sehingga 

diperoleh frequent 3-itemsetnya adalah: 

F3 = {{a,d,g}, {a,d,i}, {a,d,j}, {d,e,i}, 

{d,f,g}, {d,g,j}} 

Seharusnya dilanjutkan dengan pencarian 

frequent 4-itemset, akan tetapi tidak ada 

satupun nilai support dari 4-itemsetnya yang 

melebihi 2%, sehingga tidak ada yang 

menjadi frequent 4-itemset. 

 

2. Pembentukan Aturan Asosiasi 

Setelah dilakukan pencarian frequent itemset, 

langkah selanjutnya adalah membentuk 

kandidat aturan asosiasi yang merupakan 

kombinasi aturan if-then dari F2 dan F3. 

Kemudian setiap kandidat dihitung nilai 

confidencenya dengan rumus: 

Confidence = 
                                   

                             
 

Kandidat aturan asosiasi yang akan menjadi 

aturan asosiasi adalah yang nilai 

confidencenya  nilai confidence minimum 

yang telah ditentukan. Pada penelitian ini 

digunakan confidence minimum sebesar 30%.  

Tabel 3 berikut menampilkan aturan asosiasi 

yang terbentuk dari F2, sedangkan Tabel 4 

adalah kandidat aturan asosiasi dari F3. 

 

Tabel 3. Aturan Asosiasi dari F2 

No Itemset  Confidence 

1 {a}{d} 36% 

2 {c}{d} 34% 

3 {b}{a} 40% 

4 {f}{d} 48% 

5 {g}{d} 53% 

6 {i}{d} 34% 

7 {j}{d} 46% 

 

Tabel 4. Aturan Aosiasi dari F3 

No Itemset  Confidence 

1 {a, d}{g} 43% 

2 {a, i}{d} 33% 

3 {a, j}{d} 45% 

4 {f, g}{d} 67% 

5 {d, f}{g} 32% 

6 {g, j}{d} 42% 

 

5. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan proses data mining yang telah dilakukan, 

maka diperoleh hasil aturan asosiasinya sebagai 

berikut: 

 Jika meminjam buku Karya Umum, maka 

meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Agama, maka 

meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Filsafat maka 

meminjam buku Karya Umum 

 Jika meminjam buku Ilmu Murni, maka 

meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Ilmu Terapan & 

Teknologi, maka meminjam buku Ilmu 

Sosial 

 Jika meminjam buku Kesusasteraan, maka 

meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Sejarah, Geografi & 

Biografi, maka meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Karya Umum dan Ilmu 

Sosial, maka meminjam buku Ilmu Terapan 

& Teknologi 
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 Jika meminjam buku Karya Umum dan 

Kesusasteraan, maka meminjam buku Ilmu 

Sosial 

 Jika meminjam buku Karya Umum dan 

Sejarah, Geografi & Biografi, maka 

meminjam buku Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Ilmu Murni dan Ilmu 

Terapan & Teknologi, maka meminjam buku 

Ilmu Sosial 

 Jika meminjam buku Ilmu Sosial dan Ilmu 

Murni, maka meminjam buku Ilmu Terapan 

& Teknologi 

 Jika meminjam buku Ilmu Terapan & 

Teknologi dan Sejarah, Geografi & Biografi, 

maka meminjam buku Ilmu Sosial 

Beberapa pengguaan aturan asosiasi yang telah 

ditemukan ini diantaranya adalah: 

3. Sebagai dasar acuan pengelola perpustakaan 

untuk menyusun koleksi buku seperti yang 

terlihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

A: Karya Umum 
B: Filsafat 
C: Agama 
D: Ilmu Sosial 
E: Bahasa 
F: Ilmu Murni 
G: Ilmu Terapan & Teknologi 
H: Kesenian & Olahraga 
I: Kesusasteraan 
J: Sejarah, Geografi, dan Biografi 

 

Gambar 1: Layout Penempatan Buku 

4. Mempermudah para pengunjung untuk 

mencari buku-buku yang berasosiasi atau 

berhubungan. 

10  
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KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO 

 
Arif Roziqin

1)
,Sudra Irawan

2)
 

1)
 JurusanTeknik Informatika,Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

arifroziqin@polibatam.ac.id 
2)

Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: 

sudra@polibatam.ac.id 

 

Abstrak –  Erosi adalah permasalahan lingkungan yang terdapat di Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan bahaya erosi 

menggunakan model USLE dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan pendekatan geomorfologi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar bahaya erosi di Kecamatan Kokap yang sedang 3125,9 Ha (44,3%), 

sangat rendah 374,4 Ha (5,3%), rendah 310,7 Ha (4,4%), berat 1840 Ha (26,1%), dan sangat 

berat 1400,1 Ha (19,9%). Kemiringan lereng dan penggunaan lahan sebagai pengendali 

utama dari bahaya erosi yang tinggi di daerah penelitian. 

 

Katakunci : Erosi Tanah, USLE, Sistem Informasi Geografis. 

 

 

Abstract –Soil erosion is a environmental problem in Kokap Kulon Progo Regency. The 

objectives of this research to determine the erosion hazard using USLE model and 

Geographic Information System (GIS). The method applied was survey method with 

geomorphology approach. The result of this research showed that most of the erosion hazard 

in the Kokap were moderate 3125,9 Ha (44,3%), very low 374,4 Ha (5,3%), low 310,7 Ha 

(4,4%), severe 1840 Ha (26,1%), and very severe 1400,1 Ha (19,9%). Slope and landuse as 

the main controller of the high erosion hazard in research area.  

 

Keywords: Soil Erosion, USLE, Geographic Information System. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang menjadi tempat 

pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng 

pasifik, lempeng eurasia, dan lempeng hindia-

australia. Pertemuan tiga lempeng besar dunia yang 

saling bertumbukan mengakibatkan terjadinya 

pergerakan dan perubahan kondisi yang berada di 

atasnya yaitu permukaan bumi. Perubahan pada 

permukaan bumi membentuk suatu satuan relief yang 

khas dengan segala proses-proses pembentuk dan 

genesanya. Genesa merupakan asal proses dari 

terbentuknya suatu satuan relief. Lebih lanjut bidang 

kajian yang membahas mengenai relief permukaan 

bumi disebut geomorfologi.  

 

Geomorfologi adalah studi tentang bentuklahan di 

permukaan bumi baik di atas maupun di permukaan 

laut serta terkait dengan sifat dasar, genesis, proses 

perkembangan, susunan material, dan hubungannya 

dengan lingkungan [12]. Setiap satuan geomorfologi 

memiliki potensi sumberdaya alam dan bencana alam 

yang berbeda-beda. Melalui pendekatan 

geomorfologi,  

maka dapat dianalisis dan diungkap berbagai potensi 

sumberdaya alam dan bencana alam yang terjadi.  

 

 

 

 

Erosi tanah adalah salah satu contoh bencana alam 

yang dapat merugikan baik secara fisik lingkungan 

maupun manusia [9]. Erosi adalah terangkutnya tanah 

atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat 

lain oleh tenaga alami [1]. Lebih lanjut erosi pada 

dasarnya merupakan permulaan untuk terjadinya 

longsorlahan (landslide). Erosi dan longsorlahan 

memiliki kesamaan yaitu tanah dan batuan yang 

menjadi material yang berpindah tempat. Namun ada 

perbedaan antara erosi dan longsorlahan, erosi 

merupakan perpindahan partikel tanah dan kerikil, 

sedangkan longsorlahan perpindahan massa tanah 

dan batuan dalam jumlah yang lebih besar.  

 

Karakteristik fisik lingkungan yang terdapat pada 

setiap satuan geomorfologi berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dalam bentuk morfologi, 

morfostruktur, morfogenesa, dan morfoaransemen.  

Perbedaan tersebut berdampak pada terjadinya proses 

eksogen yang beraneka ragam. Erosi adalah salah 

satu bentuk proses eksogen yang berbahaya. Tinggi 

dan rendahnya bahaya erosi sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik geomorfologi. Adanya hubungan 

potensi bahaya erosi yang tinggi dengan morfologi 

perbukitan dan pegunungan, diawali dengan 

pemahaman bahwa partikel tanah dan batuan yang 

tererosi terangkut oleh aliran permukaan (overland 

flow) yang mengalir dari tempat yang tinggi ke 

tempat yang lebih rendah. 

 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo 

merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya 

berada pada morfologi perbukitan dan pegunungan 

yaitu berada di Pegunungan Menoreh (Menoreh 

Mountain). Atas dasar karakteristik geomorfologi 

yang terdapat di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 

Progo, maka dapat disarikan bahwa terdapat 

permasalahan penelitian (research problem) yang 

akan menjadi fokus untuk dikaji lebih lanjut, yaitu (a) 

satuan geomorfologi yang terdapat di Kecamatan 

Kokap cukup beragam, atas dasar kondisi ini perlu 

dilakukan tinjauan secara spasial untuk melihat 

agihan spasial setiap satuan geomorfologi dan (b) 

keberagaman karakteristik setiap satuan 

geomorfologi di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 

Progo berdampak pada potensi bahaya erosi yang 

berbeda-beda. Atas dasar permasalahan penelitian 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini untuk (a) mengkaji karakteristik satuan 

geomorfologi di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon 
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Progo dan (b) mengkaji bahaya erosi tanah di 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. 

 

1.2 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo (Gambar 1). Penelitian ini 

merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan 

mengungkap segala sesuatu mengenai bahaya erosi 

tanah di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan geomorfologi, dengan dasar 

geomorfologi merupakan ilmu yang mengkaji 

bentuklahan dan proses-proses yang terjadi sehingga 

menyebabkan terbentuknya permukaan bumi [11]. 

Daerah penelitian dibagi menjadi beberapa bagian 

satuan geomorfologi dengan karakteristik yang khas 

dalam mempengaruhi erosi tanah. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh daerah penelitian, sedangkan 

sampel menggunakan purposive area sampling atas 

dasar satuan geomorfologi. Analisis spasial 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

yang bertujuan untuk mengungkap agihan spasial 

bahaya erosi tanah [3,7,8]. Luaran dari penelitian ini 

adalah informasi geospasial bahaya erosi tanah yang 

direpresentasikan dalam bentuk peta bahaya erosi 

tanah. 

 

Penilaian bahaya erosi tanah menggunakan nisbah 

besar erosi tanah yang dihitung dengan model USLE 

(Universal Soil Loss Equation) oleh Wischmeir dan 

Smith [13] dan pendekatan tebal solum. Formula 

model USLE adalah sebagai berikut: 

 

A = R . K . L . S . C . P 

 

Keterangan: 

A : besar erosi tanah (ton/ha/th) 

R : faktor erosivitas hujan 

K : faktor erodibilitas tanah 

L : faktor panjang lereng 

S : faktor kemiringan lereng 

C : faktor pengelolaan tanaman 

P : faktor pengelolaan tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor erosivitas hujan diperoleh melalui data hujan 

yang kemudian dilakukan interpolasi. Faktor 

erodibilitas tanah diperoleh melalui pengamatan dan 

pengambilan sampel di lapangan. Faktor panjang dan 

kemiringan lereng cara memperoleh datanya 

digabung dengan menurunkan kelas lereng dari data 

DEM. Dengan kelas lereng selanjutnya dilakukan 

penilaian LS. Faktor C dan P cara memperoleh juga 

digabung dengan menggunakan penggunaan lahan 

(landuse), selanjutnya ditentukan nilai faktor 

penggunaan lahan. Tebal solum diperoleh dengan 

pengamatan langsung di lapangan pada setiap satuan 

geomorfologi.  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Erosi merupakan proses pengelupasan dan 

pengangkutan material di permukaan tanah oleh 

Gambar 1: Lokasi Daerah Penelitian  

(perspektif 3 Dimensi) 
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tenaga tetes air hujan dan aliran permukaan. Aliran 

permukaan merupakan bagian dari air hujan yang 

mengalir di atas permukaan tanah menuju ke tempat 

yang lebih rendah [1]. Erosi terjadi apabila terjadi 

penguraian butiran dalam agregat massa tanah yang 

kemudian diangkut oleh suatu tenaga erosi yaitu air, 

selanjutkan akan terendapkan di suatu tempat yang 

lebih rendah, saluran atau masuk ke dalam sungai. 

 

Erosi yang disebabkan oleh air terdiri dari tiga 

proses yaitu (a) proses penghancuran agregat tanah 

akibat jatuhnya air hujan, (b) proses pemindahan 

atau terangkutnya bahan lepas yang merupakan 

hasil proses penghancuran agregat tanah akibat 

jatuhnya air hujan oleh kekuatan aliran limpasan 

atau terkena percikan oleh pukulan tetes hujan ke 

tempat lain, dan (c) proses pengendapan material di 

sepanjang lintasan aliran permukaan dan sampai 

berakhirnya aliran permukaan [1]. Erosi menurut 

bentuknya dapat dibedakan menjadi erosi lembar 

(sheet erosion), erosi alur (riil erosion), erosi parit 

(gully erosion), erosi tebing sungai (river bank 

erosion), longsorlahan (landslide), dan erosi 

internal [1]. Erosi merupakan fungsi dari beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, yaitu (a) faktor 

erosivitas hujan, (b) faktor erodibilitas tanah, (c) 

faktor panjang dan kemiringan lereng, dan (d) 

faktor jenis tanaman dan pengelolaan tanah [6]. 

Kombinasi dari faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi besar dan kecilnya bahaya erosi.  

 

Dalam memetakan bahaya erosi tanah pada 

penelitian ini menggunakan analisis Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Adapun faktor-faktor 

yang dianggap mempengaruhi besar dan kecilnya 

bahaya erosi sebagai masukan dalam model USLE. 

Model USLE merupakan model yang telah dikenal 

secara luas untuk memetakan bahaya erosi dan 

memiliki akurasi yang cukup baik. Selain itu model 

USLE mengisyaratkan parameter yang mudah 

diperoleh oleh semua orang.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Karakteristik Geomorfologi 
 

Berdasarkan hasil interpretasi dan survei lapangan, 

bahwa karakteristik geomorfologi di daerah 

penelitian terbagi menjadi 12 satuan relief dengan 3 

genesa yaitu asal proses vulkanik, asal proses 

struktural, asal proses aluvial (Gambar 2).  

 
3.1.1 Bentuklahan Asal Proses Vulkanik 

 

Bentuklahan asal proses vulkanik terbagi menjadi 

empat morfoaransemen yaitu perbukitan, lereng 

tengah, lereng atas, dan lereng kaki. Proses pelapukan 

yang terjadi pada litologi andesit tua sangat intensif. 

Proses eksogen yaitu erosi yang terjadi di perbukitan 

vulkanik sangat intensif. Proses erosi yang terjadi 

sebagian besar mengarah pada potensi untuk 

terjadinya longsorlahan juga besar. Adapun 

penjelasan untuk setiap morfoaransemen adalah 

sebagai berikut.   

 

Perbukitan vulkanik andesit tua, dengan luas area 

1995,2 Ha atau 28,3% dari luas total daerah 

penelitian. Secara administrasi terletak di Desa 

Hargotirto, Kalirejo, dan sebagian Hargomulyo. 

Material penyusun berupa litologi andesit tua. Proses 

erosi yang terjadi sangat tinggi dan intensif. Lereng 

tengah perbukitan vulkanik andesit tua, memiliki luas 

1899 Ha atau 27% dari luas total daerah penelitian. 

Secara administrasi tersebar di lima desa daerah 

penelitian yaitu Desa Hargotirto, Hargowilis, 

Hargorejo, Kalirejo, dan Hargomulyo. Material 

penyusun adalah litologi andesit tua.  Proses erosi 

yang terjadi sangat tinggi dan cukup intensif.  

 

Lereng atas perbukitan vulkanik andesit tua memiliki 

luas 71,3 Ha atau 1% dari luas total daerah penelitian. 

Secara administrasi terletak di Desa Hargotirto. 

Material penyusun berupa litologi andesit tua. Proses 

erosi yang terjadi sangat tinggi dan cukup intensif. 

Lereng kaki perbukitan vulkanik batupasir formasi 
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nanggulan, memiliki luas 316,6 Ha atau 4,5% dari 

luas total daerah penelitian. Secara administrasi 

terletak di Desa Hargowilis dan Hargorejo. Material 

penyusun berupa litologi batupasir. Morfologi yang 

lebih rendah menjadikan satuan bentuklahan ini 

menjadi tempat pengendapan (agradasi).  

   

3.1.2 Bentuklahan Asal Proses Stuktural 

 

Bentuklahan asal proses struktural terbagi menjadi 

lima morfoaransemen yaitu perbukitan, lereng 

tengah, lereng atas, lereng kaki, dan puncak. 

Perbukitan struktural breksi andesit formasi van 

bemmelen memiliki luas 1597,7 Ha atau 22,7% dari 

luas total daerah penelitian. Secara administrasi 

terletak di Desa Hargowilis dan Hargorejo. Material 

penyusun berupa litologi breksi andesit. Struktur 

geologi pada satuan bentuklahan ini terdapat patahan 

pada bagian tengah satuan bentuklahan yang 

memanjang dari utara ke arah selatan. Kenampakan 

erosi pada satuan bentuklahan ini tergolong berat.  

 

Lereng tengah perbukitan struktural breksi andesit 

formasi van bemmelen memiliki luas 59,2 Ha atau 

0,8% dari luas total daerah penelitian. Secara 

administrasi terletak di Desa Hargorejo. Material 

penyusun berupa litologi breksi andesit. Kenampakan 

erosi pada bentuklahan ini tergolong sedang. Lereng 

kaki perbukitan struktural Breksi Andesit memiliki 

luas 252,3 Ha atau 3,6% dari luas total daerah 

penelitian. Secara administrasi terletak di Desa 

Hargomulyo. Material penyusun berupa litologi 

breksi andesit. Kenampakan erosi pada bentuklahan 

ini tergolong sedang. Puncak perbukitan struktural 

breksi andesit memiliki luas 89,5 Ha atau 1,3% dari 

luas total daerah penelitian. Secara administrasi 

terletak di Desa Hargotirto. Material penyusun 

berupa litologi batupasir gampingan. Kenampakan 

erosi pada bentuk lahan ini tergolong sangat berat, 

disebabkan faktor solum yang sangat dangkal. Lereng 

atas perbukitan struktural batupasir gampingan 

memiliki luas 14,9 Ha atau 0,2% dari luas total 

daerah penelitian. Secara administrasi terletak di 

Desa Hargotirto. Material penyusun berupa litologi 

batupasir gampingan dan kenampakan erosi 

tergolong berat. 

 

Lereng kaki perbukitan struktural batugamping 

memiliki luas 361,1 Ha atau 5,1% dari luas total 

daerah penelitian. Secara administrasi terletak di 

Desa Hargorejo. Material penyusun berupa litologi 

batugamping. Kenampakan erosi pada bentuklahan 

ini tergolong sangat berat, dikarenakan solum sangat 

dangkal. Proses pengikisan yang terjadi pada 

bentuklahan ini sangat intensif. Pada permukaan 

tanah terdapat hamparan kerikil dan batuan kecil-

kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Kondisi 

solum yang tipis dan dipenuhi kerikil dan batuan 

kecil pada permukaan tanah berdampak pada 

pemanfaatan lahan yang menjadi tidak optimal. 

 
3.1.3 Bentuklahan Asal Proses Aluvial 

 

Dataran aluvial memiliki luas 194,3 Ha atau 2,8% 

dari luas total daerah penelitian. Secara administrasi 

terletak di Desa Hargorejo. Material penyusun adalah 

aluvium. Bentuklahan ini lebih banyak dipengaruhi 

oleh aktivitas sungai dan merupakan tempat 

pengendapan material yang berasal dari bagian atas, 

sehingga mengakibatkan solum tanah menjadi tebal.  
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3.1.4 Bentuklahan Asal Proses Koluvial 

 

Dataran Koluvial memiliki luas 191,8 Ha atau 

2,7% dari luas total daerah penelitian. Secara 

administrasi terletak di Desa Hargomulyo. 

Material penyusunnya berupa koluvium. Bahan 

induk dataran koluvium merupakan hasil 

rombakan material yang berasal dari bagian atas 

yaitu lereng kaki perbukitan struktural breksi 

andesit formasi van bemmelen. Proses pengikisan 

yang terjadi pada lereng bagian atas berkontribusi 

adanya endapan koluvial di area ini. Tebal solum 

yang dalam pada area ini dikontrol oleh faktor 

kemiringan lereng. Kemiringan lereng pada satuan 

bentuklahan ini datar hingga landai. Penggunaan 

lahan sawah irigasi, ladang, dan pemukiman.  

 

3.2 Bahaya Erosi Tanah 

 

Penilaian bahaya erosi tanah adalah memprediksi 

besarnya kehilangan tanah dengan menghitung 

nisbah antara besar erosi tanah dan pendekatan 

tebal solum. Masukan yang digunakan dalam 

memprediksi besar erosi adalah nilai faktor 

erosivitas hujan (R), nilai faktor erodibilitas tanah 

(K), nilai faktor panjang dan kemiringan lereng 

(LS), dan nilai faktor jenis tanaman dan tindakan 

konservasi (CP). Hujan, tanah, kemiringan, jenis 

tanaman dan tindakan konservasi dijadikan 

parameter untuk bahaya erosi, karena parameter 

tersebut dianggap dapat mempengaruhi tinggi dan 

rendahnya bahaya  erosi di daerah penelitian. 

 

Faktor erosivitas hujan (R) merupakan salah satu 

masukan dalam model USLE. Erosivitas hujan 

adalah kemampuan potensial hujan untuk 

menyebabkan erosi. Nilai erosivitas hujan 

ditentukan menggunakan rumus Lenvain [2]. Nilai 

erosivitas hujan diperoleh dari data curah hujan 

bulanan yang diperoleh dari pos hujan di 

Kecamatan Kokap, Pengasih, Temon, dan 

Nanggulan dari tahun 2003-2012. Nilai erosivitas 

hujan seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai Erosivitas Hujan di Daerah Penelitian 

No Bulan Kokap Pengasih Temon Nanggulan 

1 Jan 220,37 143,2 273,22 174,12 

2 Feb 172,78 148,58 162,67 136,89 

3 Maret 173,93 108,63 246,78 155,3 

4 April 83,84 92,37 103,35 77,68 

5 Mei 51,8 39,29 56,64 16,68 

6 Juni 13,14 11,53 49,94 5,06 

7 Juli 2,74 1,25 5,63 8,53 

8 Agustus 0,32 0,66 0,41 0,28 

9 September 9,14 8,92 15,01 0,43 

10 Oktober 56,43 38,72 68,21 22,12 

11 November 211,17 134,3 249,51 127,05 

12 Desember 343,59 236,79 343,94 300,68 

Erosivitas (Thn) 1.339,25 964,24 1.575,31 1.024,82 

Sumber: Analisis Nilai Erosivitas Hujan (2013) 

 

Faktor erodibilitas tanah (K) merupakan masukan 

dalam model USLE untuk bahaya erosi. 

Erodibilitas tanah menunjukkan resistensi partikel 

tanah terhadap pengelupasan dan pengangkutan 

tanah oleh tenaga erosi [2]. Erodibilitas tanah 

adalah mudah tidaknya tanah untuk tererosi, yang 

nilainya tercermin dalam suatu indeks erodibilitas 

tanah. Kemampuan tanah untuk mudah dan 

tidaknya untuk tererosi dipengaruhi oleh sifat fisik 

tanah, seperti tekstur, bahan organik, permeabilitas 

tanah, dan struktur tanah. Perhitungan nilai 

erodibilitas tanah dilakukan dengan cara penetapan 

di laboratorium. 

 

Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) 

merupakan masukan untuk penggunaan model 

USLE dalam memetakan bahaya erosi. Erosi di 

suatu lahan akan meningkat seiring peningkatan 

kemiringan lereng dan panjang lereng. 

Peningkatan besar erosi disebabkan adanya 

peningkatan kecepatan aliran permukaan [2]. 

Gambar 2. Peta Satuan Bentuklahan Kecamatan Kokap 
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Dalam kondisi sulit untuk mendapatkan data 

panjang lereng (L), maka pengaruh panjang lereng 

diabaikan dan yang berpengaruh hanya kemiringan 

lereng saja [5]. Penilaian faktor LS dengan 

kemiringan lereng seperti pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Penilaian Faktor LS dengan Kelas Kemiringan Lereng 

No Kemiringan 

Lereng (%) 

Klasifikasi Nilai LS 

1 0 – 8 Datar 0,4 

2 8 – 15 Landai 1,4 

3 15 – 25 Agak Curam 3,1 

4 25 – 40 Curam 6,8 

5 >40 Sangat Curam 9,5 

Sumber: Departemen Kehutanan (2004) 

 

Penggunaan aspek kemiringan lereng saja dalam 

menentukan nilai LS, dengan asumsi kemiringan 

lereng memiliki 3 kali pengaruh panjang lereng, 

pada dasarnya merupakan cara yang kurang baik. 

Daerah penelitian yang sebagaian besar berada di 

Pegunungan Menoreh yang memiliki panjang 

lereng sangat bervariasi. Keterbatasan dalam 

mengukur panjang lereng yang disebabkan oleh 

kondisi lereng sebagian besar sangat curam dan 

kondisi jalan yang tidak baik, maka dimungkinkan 

untuk tidak melakukan pengukuran langsung untuk 

data panjang lereng.  

 

Faktor jenis tanaman dan pengelolaan tanah (CP) 

adalah salah satu masukan dalam memetakan 

bahaya erosi dengan menggunakan model USLE. 

Dalam menentukan faktor C dapat dikombinasikan 

dengan faktor P, dikarenakan memiliki keterkaitan 

satu sama lainnya [2]. Adanya keterkaitan antara 

faktor C dan P, sehingga penentuan faktor 

keduanya dengan nilai CP. Nilai CP ditentukan 

berdasarkan data penggunaan lahan yang terlebih 

dahulu telah dilakukan pengecekan di lapangan 

(Tabel 3). Pengecekan dilakukan untuk 

mengetahui kecocokan jenis penggunaan lahan 

pada peta di lapangan, bukan mengecek luasannya.  

 

Tabel 3. Penggunaan Lahan dan Nilai CP di Daerah Penelitian 

No Penggunaan lahan Nilai CP Luas 

(Ha) 

(%) 

1 Hutan Lindung 0,001 158 2,1 

2 Hutan Konservasi 0,001 151,7 2,2 

3 Hutan Produksi 0,20 722,7 10 

4 Belukar 0,01 157,5 2,2 

5 Kebun Campuran 0,07 4582,4 64,8 

6 Pemukiman 0,20 355,5 4,2 

7 Rumput 0,01 19,6 0,2 

8 Sawah Irigasi 0,02 56,5 0,7 

9 Sawah Tadah Hujan 0,50 25 0,4 

10 Ladang 0,50 801,2 10,8 

Jumlah 7042 100 

Sumber: Analisis Nilai Faktor CP (2013) 

 

Besar erosi (A) ditentukan dengan model USLE 

menggunakan faktor erosivitas hujan (R), faktor 

erodibilitas tanah (K), faktor panjang dan 

kemiringan lereng (LS), dan penggunaan lahan 

(CP). Masing-masing faktor dibuat dalam sebuah 

peta tematik dan dianalisis menggunakan SIG 

yaitu skoring, overlay, dan query [7]. 

 

Tebal solum digunakan untuk menentukan tingkat 

bahaya erosi yang menggunakan perbandingan 

dengan besar erosi (A) yang telah dihitung 

sebelumnya. Tebal solum ditentukan dengan rerata 

tebal solum dari beberapa titik pengamatan yang 

dianggap mewakili pada setiap satuan 

bentuklahan. Hasil dari beberapa pengamatan 

kemudian di rata-rata untuk menghasilkan 

perkiraan rerata tebal solum. Hasil pengamatan 

tebal solum pada setiap satuan bentuklahan belum 

bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi tebal 

solum pada suatu bentuklahan, karena faktor 

luasnya suatu satuan bentuklahan. Dengan 

pendekatan rerata timbang dapat digunakan  

sebagai dasar yang logis untuk menentukan tebal 

solum pada setiap satuan bentuklahan.  

 

Bahaya erosi ditentukan dari nisbah antara besar 

erosi tanah (A) hasil dari model USLE dan 

pendekatan rerata tebal solum pada setiap satuan 
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bentuklahan. Tingkat bahaya erosi di daerah 

penelitian sebagian besar berada pada tingkat 

bahaya erosi berat dan sangat berat dengan luas 

area 3240,1 Ha atau 46%, untuk selengkapnya 

tingkat bahaya erosi disajikan seperti pada Tabel 

4. 

 

Tabel 4. Tingkat Bahaya Erosi di Daerah Penelitian 

No Tingkat Bahaya 

Erosi 

Luas (Ha) (%) 

1 Sangat Rendah 374,4 5,3 

2 Rendah 310,7 4,4 

3 Sedang 3125,9 44,3 

4 Berat 1840 26,1 

5 Sangat Berat 1400,1 19,9 

Jumlah 7042 100 

Sumber: Analisis Peta Tingkat Bahaya Erosi (2013) 

Sebagian besar bahaya erosi berat terdapat di 

bentuklahan vulkanik bagian utara dan sangat 

berat di bentuklahan struktural bagian selatan. 

Satuan bentuklahan tersebut sebagian besar 

memiliki morfologi perbukitan dengan kemiringan 

lereng yang curam hingga sangat curam. Sebaran 

spasial bahaya erosi di daerah penelitian seperti 

pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses erosi berat yang terjadi di bagian utara 

daerah penelitian telah menimbulkan 

permasalahan lingkungan terutama pada aspek 

kesuburan tanah. Erosi yang terjadi telah 

menghilangkan unsur hara pada tanah yang sangat 

bermanfaat untuk perkembangan tanah dan 

pertumbuhan tanaman. Lebih lanjut pernyataan ini 

diperkuat dengan pernyataan bahwa erosi yang 

terjadi pada lahan perbukitan dapat menghambat 

perkembangan tanah, sehingga menyebabkan 

tanah menjadi tipis, bahkan pada beberapa bagian 

batuan akan muncul di permukaan [10].  

 

4. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

untuk menjawab dan mencapai dari tujuan penelitian 

tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat 

disimpulkan yaitu:  

a. Karakteristik geomorfologi di daerah penelitian 

sebagian besar dengan genesa vulkanik dengan 

luas 4282,2 Ha atau 60,8%, struktural dengan luas 

2374,7 Ha atau 33,7%, dan sebagian kecil fluvial 

dengan luas 386,1 Ha atau 5,5%. Bentuklahan 

asal proses vulkanik dan struktural sebagian besar 

telah mengalami proses eksogen yang intensif 

yaitu erosi tanah.  

b. Hasil penilaian bahaya erosi tanah dengan model 

USLE dan SIG di daerah penelitian yaitu 

didominasi dengan kelas berat dan sangat berat 

yang memiliki luas 3240,1 Ha atau 46% dari luas 

total daerah penelitian. Faktor kemiringan lereng 

dan penggunaan lahan sebagai pengendali utama 

tingginya bahaya erosi di daerah penelitian. 

 

Gambar 3. Peta Tingkat Bahaya Erosi Kecamatan Kokap 
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Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan 

kesimpulan, maka terdapat saran yang perlu 

dikemukakan yaitu:  

a. Pendekatan geomorfologi dapat dijadikan 

alternatif dalam kegiatan penilaian bahaya erosi 

tanah, peranan geomorfologi sebagai wadah untuk 

satuan analisis dalam mengkaji erosi tanah di 

lapangan. 

b. Penilaian bahaya erosi yang telah dilakukan dapat 

dikaji lebih lanjut dan mendalam terhadap 

variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi 

erosi seperti hujan, tanah, kemiringan lereng, dan 

penggunaan lahan secara tersendiri. Penilaian 

bahaya erosi yang akan dilakukan dapat 

memodifikasi faktor erosivitas dengan limpasan 

permukaan. Penggantian erosivitas dengan 

limpasan permukaan didasari asumsi bahwa 

meningkatnya kecepatan dan volume limpasan 

permukaan berdampak pada meningkatnya 

bahaya erosi tanah. 
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ANALISIS SENTIMEN DENGAN METODE BERBASIS 

LEXICON UNTUK MENILAI PRODUK  
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Abstrak - Analisis sentimen merupakan bagian opinion mining yang menentukan sentimen positif dan negatif 

pada komentar-komentar masyarakat, untuk kemudian dijadikan tolak ukur dalam pengambilan 

keputusan.Smart phoneberkembang sangat pesat di zaman ini. Produsen-produsen smart phone berlomba-lomba 

mempromosikan produk mereka di media sosial. Pengguna media sosial mendapat fasilitas untuk  memberikan 

komentar tentang produk yang dipromosikan. Mencari dan memantau komentar-komentar dari masyarakat pada 

sosial media menjadi tugas yang berat. Masyarakat rata-rata kesulitan dalam mengidentifikasi situs yang relevan 

dan akurat dalam menyimpulkan informasi dan opini yang ada didalamnya. Selain itu analisis manusia terhadap 

pendapat orang lain lebih sering melibatkan prasangka, misalnya manusia lebih memperhatikan komentar yang 

konsisten dengan pilihan mereka sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menyimpulkan 

sentimen secara otomatis. Penelitian ini menggunakan data dari fan page Facebook kemudian dianalisis dengan 

metode berbasis lexicon menghasilkan sentimen positif, negatif, atau netral pada setiap data yang diproses. 

Penelitian ini hanya memerlukan kumpulan data seperti kamus, tanpa harus menghitung nilai kemungkinan 

kata-kata.  

 

Kata kunci: lexicon, sentimen, smartphone, fan page 

 

Abstract - Sentiment analysisis partopinion mining which determinepositiveand negativesentiment in public 

comments, then used it asa referencetomake decisions. Smartphoneis growing very rapidlyinthisera. 

Smartphone producerscompeteforpromotingtheir products in social media. Social media users have facility to 

give their comments about promoting product. Searching and monitoring public comments on social media 

becomes a difficult task. Community meet difficulty when identify relevant and accurate sites, which can 

conclude information and opinions contained. Furthermore human analysis towards others comments often 

involve prejudice, for example humans pay more attention to comments that are consistent with their own 

choice. Therefore, we need an application that can conclude sentiment automatically. This research used 

datasetfromFacebookfan page,thenanalyzed data set by lexicon-based method, then produced positive, 

negative, orneutralsentiment on any processed data. This research only requires data collection such as 

dictionaries,without calculate the probability valueof words. 

Keywords: lexicon, sentiment, smartphone, fan page 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Smartphone berkembang dengan pesat saat ini. 

Setiap bulannya produk-produk smartphone baru 

muncul, siap bersaing di pasar. Produsen smart 

phone memiliki banyak cara untuk bersaing antara 

lain dengan mempromosikan produknya melalui 

media sosial, misalnya Facebook. Facebook 

memiliki fitur fan page. Produsen menggunakan 

fitur tersebut sebagai tempat promosi dan 

penjelasan produk-produknya. Pembaca juga bisa 

menuliskan komentar terhadap produk-produk yang 

ada di fan page tersebut.  

Dengan tumbuh pesatnya media sosial, individu 

dan organisasi sering menggunakan opini publik 

pada media sosial sebagai dasar pembuatan 

keputusan. Melalui berbagai opini yang diberikan 

oleh masyarakat, produsen yang membuat status 

dapat mengetahui sentimen positif dan negatif dari 

masyarakat terhadap topik yang diberikan. Hasil ini 

berguna sebagai salah satu parameter analisis. 

Misalnya, untuk mengetahui kepuasan konsumen 

terhadap produk.  

Mencari dan memonitor komentar masyarakat pada 

media sosial menjadi tugas yang berat karena 

menjamurnya jumlah dan jenis produk beserta situs 

yang digunakan untuk promosi. Masyarakat 

kesulitan mengidentifikasi situs yang relevan dan 

akurat dalam menyimpulkan informasi dan opini 

yang ada didalamnya. Apalagi analisis manusia 

terhadap informasi tertentu dalam bentuk teks 

sering melibatkan prasangka, misalnya orang sering 

kali lebih memperhatikan komentar-komentar yang 

konsisten dengan pilihan mereka sendiri. Oleh 

karena itu diperlukan aplikasi untuk menyimpulkan 

sentimen secara otomatis. Berdasarkan masalah 

tersebut, muncul ide untuk melakukan perancangan 

aplikasi untuk menganalisis sentimen dengan 

metode berbasis lexicon, untuk menilai produk 

smartphone baru. Opini masyarakat dinilai dengan 

mencari kata sifatnya lalu dianalisis dengan metode 

berbasis lexicon,  sehingga dapat diketahui apakah 

komentar tersebut mengandung sentimen positif 

atau negatif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

2. Bagaimana menentukan sentimen positif dan 

negatif dari sebuah komentar?  

3. Bagaimana merancang aplikasi analisis 

sentimen dengan metode berbasis lexicon 

untuk menilai produk smartphone baru ? 

4. Bagaimana membuat aplikasi analisis sentimen 

dengan metode berbasis lexicon untuk menilai 

produk smartphone baru? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. 

2. Sumber data yang diambil dari komentar 

terhadap produk Smartphone di fan page 

Facebok. 

3. Memilih fan page yang mempunyai komentar 

lebih dari 50. 

4. Status produk yang digunakan yaitu produk 

yang baru dibuat atau dirilis. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang aplikasi analisis sentimen dengan 

metode berbasis lexicon untuk menilai produk 

smartphone baru. 

2. Membuat aplikasi analisis sentimen dengan 

metode berbasis lexicon untuk menilai produk 

smartphone baru. 

3. Menentukan penilaian positif dan negatif dari 

sebuah komentar. 

2 LANDASAN TEORI 

2.1 Analisis Sentimen 

Menurut [3] [8] analisis sentimen yang merupakan 

bagian dari opinion mining adalah proses 

memahami, mengekstrak dan mengolah data 

tekstual secara otomatis untuk mendapatkan 

informasi. Analisis sentimen merupakan bagian 

dari teknik data mining, dengan tujuan 

menganalisis sebuah kalimat untuk menilai 

kandungan dari kalimat tersebut, apakah positif, 

negatif, ataupun netral. Dalam menentukan 

sentimen, diperlukan teknik-teknik berikut: 

1. Klasifikasi secara subjektif. 

Teknik ini digunkan untuk menentukan kalimat 

mana yang merupakan opini, lalu dipisahkan 

dari kalimat lainnya. Misalnya “Keren sekali 

lampu motor itu”.  

2. Deteksi orientasi 
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Teknik ini digunakan untuk menentukan 

kandungan nilai apakah positif, negatif, dan 

netral pada opini.  

3. Deteksi pembuat opini dan sasaran 

Teknik digunakan untuk menentukan bagian 

yang menyatakan nama pembuat opini, lalu 

bagian produk yang menjadi sasaran, misalnya 

“lampu motor”. 

Dalam analisis sentimen dikenal adanya metode 

berbasis machine learning, berbasis kamus 

(lexicon), atau gabungan keduanya. Metode 

berbasis machine learning menggunakan data 

training dan data testing untuk menentukan kelas-

kelas sentiment yaitu positif, negatif, dan netral. 

Contohnya metode Naïve Bayesian Classification 

dan Support Vector Machines [9] [10]. Sedangkan 

metode berbasis kamus (lexicon) menggunakan 

kumpulan kata positif, negatif, netral yang 

disimpan dalam kamus, kemudian menggunakan 

kamus tersebut untuk menentukan sentimen positif, 

negatif, dan netral tanpa harus mengitung nilai 

kemungkinan kata-kata [5]. 

2.2 Metode Berbasis Lexicon 

Tahapan metode berbasis lexicon adalah : 

1. Pengambilan komentar 

Tahap ini mengambil sample data yang akan 

digunakan. Misalnya komentar dari suatu fan 

page di Facebook. 

2. Tranformasi data ke tabel 

Tahap ini mentransformasikan data ke tabel 

sehingga tersusun rapi sesuai kategori, seperti 

nama, komentar, tanggal, dan lain-lain. 

Contoh: Budi berkomentar ”mau protes min, 

saya membeli beli hp A jenis X1 akan tetapi  

prosesornya lambat sangat min. Kenapa dibuat 

baru kalau kecepatannya lebih lambat dari 

sebelumnya?” 

3. Memuat Kamus 

Kamus adalah komponen penting dalam sistem 

yang menggunakan metode berbasis lexicon. 

 Kamus digunakan dalam proses normalisasi 

kalimat dan ekstraksi kata kunci. Berikut adalah 

contoh kamus dan isinya: 

 Positif keywords: baik, banyak, bangkit 

 Negatif keywords: bangkrut, banjir, bantah 

 Negation keywords: belum, bukan, tidak 

 Emoticon: :) (nilainya: 1), :( (nilainya: -1) 

 Kamus konversi bahasa gaul (KBBA): 

bgmn = bagaimana, bgs = bagus, beud = 

banget 

4. Prepocessing 

Tahap ini menormalisasi per kata dari 

komentar-komentar tersebut. Normalisasi ini 

bertujuan untuk menormalkan kalimat 

sehingga kalimat gaul menjadi normal. 

Kemudian setelah semua kalimat normal 

tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu 

tokenisasi. Tokenisasi bertujuan untuk 

memecah kalimat menjadi token-token yang 

merupakan calon keyword atau kata kunci. 

Kalimat dipecah ke dalam token-token 

menggunakan spasi.  

5. Mengekstrak kata kunci 

Proses ini bertujuan untuk mengekstraksi kata 

kunci penentu sentimen positif dan negatif. 

Tahapannya sebagai berikut: 

 Ekstraksi kata kunci positif dan kata kunci 

negatif 

Proses yang terjadi adalah  token-token 

dicocokkan dengan kata kunci yang ada 

dalam kamus kata kunci positif (positif 

keywords) dan kamus kata kunci negatif 

(negatif keywords). 

 Evaluasi negasi 

Kata kunci positif dan kata kunci negatif 

hasil ekstraksi kata kunci belum 

merupakan nilai akhir, selanjutnya 

dilakukan evaluasi negasi karena kata 

kunci yang dihasilkan bisa berubah 

nilainya jika sebelumnya atau sesudahnya 

diikuti kata negasi. Contohnya kata 

“berkembang” adalah kata kunci positif 

namun jika sebelumnya diikuti kata 

“tidak” sehingga token menjadi “tidak 

berkembang” maka nilainya menjadi 

negatif. Kata-kata negasi dalam 

mengevaluasi kata kunci didapatkan dari 

kamus kata negasi (negation keywords). 

 Ekstraksi emoticon 

Selanjutnya dari kalimat awal dicari 

emoticon-nya.  

6. Menentukan sentimen 
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Tahap ini menentukan sentimen. Caranya 

dengan dengan menghitung jumlah 

kemunculan kata kunci positif, jumlah 

emoticon positif, kata kunci negatif, dan 

jumlah emoticon negatif. Jika nilai sentimen 

positif lebih dominan maka nilai sentimen 

untuk kalimat tersebut adalah positif, namun 

jika nilai sentimen negatif lebih dominan maka 

nilai sentimen untuk kalimat terebut adalah 

negatif, namun jika nilainya sama antara 

sentimen negatif dan sentimen positif maka 

nilai sentimen untuk kalimat tersebut adalah 

netral. 

2.3 Sosial Media 

Sosial media adalah sebuah media online, dengan 

para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan 

oleh masyarakat di seluruh dunia. [2] 

mendefinisikan media sosial sebagai sebuah 

kelompok aplikasai berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content.  

 

2.4 Unified Modelling Language (UML) 

UML adalah sekumpulan pemodelan yang 

digunakan untuk menggambarkan sistem perangkat 

lunak dalam kaitannya dengan objek [7]. 

Komponen-komponen UML terdiri dari : 

a. Use case diagram 

Use case diagram menggambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sistem. 

Diagram ini menekankan apa yang diperbuat 

sistem. Use case merepresentasikan interaksi 

antara aktor dengan sistem. 

b. Class diagram 

Class adalah spesifikasi yang jika diinstansiasi 

akan enghasilkan objek. Class menggambarkan 

keadaaan (properti) sistem sekaligus layanan 

untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metode). Class diagram menggambarkan 

struktur dan deskripsi class, package 

besertahubungan satu sama lain.  

c. Sequence diagram 

Diagram ini menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi antara satu sama lainnya melalui 

pesan pada sebuah use case atau operasi. 

3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Deskripsi Umum Sistem 

 
 

Deskripsi umum sistem pada gambar 1 

menjelaskan tentang proses kerja Aplikasi Analisis 

Sentimen untuk Menilai Produk Smart Phone Baru. 

Sistem melibatkan tiga pengguna yaitu admin, 

produsen, dan masyarakat. Pengguna mempunyai 

hak akses masing-masing seperti di bawah ini : 

 

Pengguna Hak Akses  

Admin 1. Mengelola user  

2. Menginput data status 

3. Melihat kesimpulan 

Produsen 1. Menginput data status 

2. Melihat kesimpulan 

Masyarakat 1. Melihat kesimpulan 

Keterangan : 

1. Mengelola User  

Admin dapat mengelola user yang ada di 

database. User dapat ditambah, diedit, dan 

dihapus. 

2. Menginput Data Status 

Admin dan produsen dan menginput data status 

dari fan page tertentu di Facebook, kemudian 

sistem menganalisis sentimen data tersebut 

dengan metode berbasis lexicon 

3. Melihat Kesimpulan 

Admin, produsen, dan masyarakat dapat 

melihat kesimpulan sentimen dari data yang 

Gambar 1 Deskripsi Umum Sistem 
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telah diinput dan telah di-prepocessing terlebih 

dahulu. 

 

3.2 Analisis Sistem 

Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan dalam 

mendukung kinerja sistem, apakah sistem yang 

dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum. 

Untuk mempermudah analisis sistem dalam 

menentukan keseluruhan kebutuhan secara lengkap, 

analis membagi kebutuhan sistem menjadua jenis, 

yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 

fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi : 

F-001 Aplikasi mampu menampilkan sentimen 

positif dan negatif dari suatu komentar 

F-002 Aplikasi mampu menampilkan kesimpulan 

dari sentimen yang dihasilkan 

F-003   Aplikasi bisa menentukan kata sifat dari 

suatu komentar 

F-004     Admin memiliki fungsi mengelola user 

F-005 Produsen dan masyarakat memilik fungsi 

menginput data status dan melihat 

kesimpulan 

Sedangkan kebutuhan non fungsional 

meliputi : 

NF-001 Aplikasi dibuat menggunakan bahasa 

Indonesia 

NF-002 Aplikasi dibuat berbasis web 

 

3.3 Diagram Use Case 

Diagram use case adalah diagram  yang 

menggambarkan interaksi antara aktor dengan 

sistem. Dalam use case aplikasi ini terdapat tiga 

aktor  yaitu admin, produsen, dan masyarakat. 

Admin dapat mengelola user dengan melakukan 

login terlebih dahulu. Sedangkan produsen dapat 

menginput data status dan melihat kesimpulan 

dengan melakukan login terlebih dahulu. Dan 

masyarakat dapat melihat kesimpulan tanpa 

melakukan login. Diagram use case ada di gambar 

2. 

 

Gambar 2 Diagram Use Case  

 

3.4 Skenario Use Case 

11.1.1 3.4.1  Skenario Login 

Deskripsi : Proses pengecekan hak akses 

dengan membedakan level user 

Aktor  : Admin dan produsen 

Kondisi  Awal : Data user telah disimpan dalam 

database. 

Kondisi Akhir : User sudah masuk ke aplikasi 

sesuai dengan levelnya. 

 

Tabel 1 Skenario Login 

Aktor Sistem 

 

 

2. User menginput 

username dan 

password 

1. Sistem menampilkan 

formLogin pada user 

 

 

3. Sistem mengecek atau 

memverifikasi username dan 

password tersebut ke database 

4. Sistem menampilkan 

verifikasi berhasil 

5. Sistem menampilkan form 

sesuai dengan level user 

Skenario Alternatif 4a. Sistem menampilkan 

verifikasi login gagal 
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Aktor Sistem 

4b. Sistem menampilkan 

perintah user untuk menginput 

username lagi atau Register 

untuk user baru 

3.4.2 Skenario Mengelola User 

Deskripsi : Proses generalisasi yang meliputi 

tiga buah proses pengolaan user, 

yaitu tambah user, ubah user, dan 

hapus user 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Admin telah login dan muncul 

pada Form Home 

Kondisi Akhir : Admin berhasil mengelola user 

yang diinginkan 

Tabel 2 Skenario Mengelola User 
Aktor Sistem 

1. Admin menekan menu 

Kelola User pada 

FormAdmin 

 

 

2. Sistem memproses 

menuju ke formKelolaUser. 

Sistem menampilkan 

formKelolaUser 

Skenario Alternatif - 

3.4.3 Skenario Menginput Data Status 

Deskripsi : Proses menginput data status 

yang ingin di analisis 

Aktor : Produsen dan Masyarakat 

Kondisi Awal : Produsen / masyarakat telah 

login terlebih dahulu dan telah 

masuk ke formStatus 

Kondisi Akhir : Produsen / masyarakat telah 

berhasil menginput data status 

Tabel 3 Skenario Menginput Data Status 

Aktor Sistem 

1. Menekan tombol menu 

Input Data pada 

 

Aktor Sistem 

formStatus 

 

3. Memasukkan data 

status yang diinginkan 

 

2. Sistem menampilkan 

formInputData 

 

 

4. Sistem menampilkan 

valid atau tidaknya data 

masukan 

5. Sistem menampilkan 

pesan berhasil 

Skenario Alternatif 4a. Sistem menampilkan 

pesan bahwa data tidak 

valid 

4b. Sistem menampilkan 

perintah ke user untuk 

memperbaiki data masukan 

yang tidak valid 

3.4.4 Skenario Proses Analisis 

Deskripsi : Proses analisis data yang sudah   

                                 diinput 

Aktor : Produsen dan masyarakat 

Kondisi Awal : Produsen / masyarakat telah 

menginput data status 

Kondisi Akhir     : Sistem berhasil menganalisis  

                               data dan menyimpan ke 

database 

Tabel 4 Skenario Proses Analisis 

Aktor Sistem 

1. User menekan 

menu Analis 

pada form Status 

 

 

2. Sistem mengambil data yang 

sudah di input dari database 

3. Sistem mengubah data menjadi 

Transformasi Tabel 

4. Sistem menormalisasi kata pada 
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data tersebut 

5. Sistem membagi data tersebut 

menjadi token Unigram,  

6. Sistem kemudian mengevaluasi 

kata kunci dan tanda bacanya 

7. Sistem kemudian menentukan 

hasil sentimen positif, negatif atau 

netral pada data tersebut 

8. Sistem membandingkan jumlah 

sentimen positif, jumlah sentimen 

negatif, dan jumlah sentimen netral. 

Kemudian menampilkan jenis 

sentimen dengan jumlah terbanyak 

sebagai kesimpulan 

9. Sistem menyimpan kesimpulan 

dari hasil sentimen ke database 

Skenario 

Alternatif 

2a. Sistem tidak berhasil mengambil 

data pada database 

2b. Sistem menampilkan pesan data 

tidak ada atau error 

3.4.5 Skenario Melihat Kesimpulan 

Deskripsi : Proses melihat kesimpulan data   

                                 yang telah dianalisis 

Aktor : Produsen dan masyarakat 

Kondisi Awal : Produsen telah login terlebih 

dahulu dan telah masuk ke 

formUser 

Kondisi Akhir  : Sistem berhasil menampilkan  

                             kesimpulan 

Tabel 5 Skenario Melihat Kesimpulan 

Aktor Sistem 

1. Menekan 

tombol menu 

Lihat 

Kesimpulan pada 

formUser 

 

 

2. Sistem menampilkan 

formKesimpulan 

3. Sistem memproses mengambil 

data yang telah dianalisis dari 

database, lalu menampilkan 

kesimpulan kepada User 

Skenario 

Alternatif 

3a. Sistem tidak berhasil 

menampilkan kesimpulan karena 

data error 

3b. Sistem menampilkan pesan data 

error 

11.2  

11.3 3.5 Class Diagram 

 

Gambar 3 Class Diagram 

Pada class diagram di gambar 3, class formLogin(), 

formKelolaUser(), formKesimpulan(), formStatus() 

berfungsi sebagai tempat tampilan sistem. 

Selanjutnya class Login, class MengelolaUser, 

class DataStatus, class LihatKesimpulan berfungsi 

sebagai controller. Kemudian controller tersebut 

terhubung ke class user, class sentimen, class status 

yang berfungsi sebagai class Entity 
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3.6 Perancangan Basis Data 

3.6.1 Diagram ER 

 

Gambar 4 Diagram ERD 
Diagram Entity Relationship (ER) ada di gambar 4. 

Entitas status memiliki atribut id_status, pageID, 

sentimen, nama dan komentar dengan id_status 

sebagai primary key. Entitas sentimen memiliki 

atribut id_nilai, sentimen, date_publish, dan jumlah 

dengan id_nilai sebagai primary key-nya. Entitas 

user memiliki atribut username, password, email, 

nama, jk (jenis kelamin), dan level dengan 

username sebagai primary key. Entitas status dan 

entitas hasil merupakan relationship dengan atribut 

id sebagai foreign key, sehingga kedua entitas 

tersebut saling terhubung. Relationship yang terjadi 

yaitu one to many. 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi  

Aplikasi telah diimplementasikan dengan bahasa 

pemrograman PHP dan database My SQL [1] [4] 

[6]. Aplikasi telah diuji dengan metode pengujian 

black box. 

4.1.1 Implementasi Antar Muka 

Login  

Halaman login memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Memasukkan  username dan password untuk 

login 

2. Setelah menekan tombol Login, sistem akan 

mengecek informasi yang telah dimasukkan ke 

database, jika valid dan telah terdaftar maka 

akan dialihkan ke halaman home dan diberi 

batas sesuai dengan status login akun 

pengguna. 

 

Gambar 5 Implementasi Antar Muka Login 

4.1.2 Implementasi Antar Muka 

Home 

Halaman home memiliki sebagai berikut: 

1. Sebagai tampilan awal user admin dan 

produsen ketika setelah login. 

2. Sebagai tempat bagi masyarakat untuk melihat 

kesimpulan hasil dari proses analisis. 

 

Gambar 6 Implementasi Antar Muka Home 

4.1.3 Implementasi Antar Muka 

Daftar User 

Halaman Daftar User memiliki fungsi: 

1. Memasukkan informasi username baru yang 

dimasukkan seperti nama lengkap, nama 

username yang diinginkan, password, email, 

jenis kelamin dan level usernya. 

2. Setelah menekan tombol tambah, sistem akan 

memproses username apakah username yang 

dimasukkan memiliki data yang valid atau 

tidak. 
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Gambar 7  Implementasi Antar Muka Daftar User 

Implementasi Antar Muka Lihat User 

Halaman Lihat User memiliki fungsi: 

1. Sebagai tempat admin melihat data user yang 

telah dimasukkan. 

2. Sebagai tempat admin untuk mengubah data 

user yang sudah dimasukkan. 

3. Sebagai tempat admin untuk menghapus data 

user yang sudah dimasukkan.  

 

Gambar 8 Implementasi Antar Muka Lihat User 

4.1.5 Implementasi Antar Muka 

Input Status 

Halaman Input Status memiliki fungsi: 

1. Sebagai tempat produsen memasukkan Page ID 

yang ingin dicari. 

2. Sebagai tempat produsen mengambil data dari 

Page ID yang sudah diinput. 

 

Gambar 9 Implementasi Antar Muka Input Status 

4.1.6 Implementasi Antar Muka 

Proses Analisis 

Halaman Proses Analisis memiliki fungsi: 

1. Sebagai tempat produsen memproses sentiment 

data komentar yang sudah diinput. 

2. Sebagai tempat produsen melihat hasil 

kesimpulan data yang sudah diproses. 

 

Gambar 10 Implementasi Antar Muka Proses Analisis 

 

6.1 Hasil  

Setelah aplikasi siap digunakan, aplikasi diuji 

dengan 154 komentar yang berasal dari fan page 

Samsung, Acer, Asus, dan Lenovo. Untuk setiap 

komentar yang dimasukkan, aplikasi akan 

menyimpulkan sentimennya, apakah komentar itu 

mempunyai sentimen positif, negatif, atau netral. 

Kemudian hasil dari aplikasi dibandingkan dengan 

pemberian kesimpulan sentimen oleh manusia. Ada 

115 komentar di mana tebakan manusia sama 

dengahn tebakan aplikasi. Berdasarkan hasil 

pengujian ini, tingkat keakuratan aplikasi sebesar 

75%. Data pengujian dan hasilnya ada di tabel 6. 
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Tabel 6 Hasil Pengujian 

Jumlah komentar 154 

Jumlah komentar, di mana 

tebakan manusia sama dengan 

tebakan aplikasi 

115 

Tingkat keakuratan aplikasi 115/154 =  75% 

 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi dapat menilai komentar page id yang 

diinput dengan metode berbasis lexicon. 

2. Aplikasi dapat menentukan sentimen positif 

dan negatif dari sebuah komentar, 

Saran pengembangan aplikasi adalah: 

1. Penambahan fitur dalam pencarian ID fan 

page. 

2. Sumber data yang digunakan lebih luas. 
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RANCANG BANGUN SISTEM STREAMING SERVER 

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MEDIA SERVER DALAM 

ACARA CAMP_US 

 
Bismar Ramadan 

Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email 

bismarramadhan@gmail.com 

 

Abstrak - Kebutuhan masyarakat secara umum akan sebuah hiburan saat ini sangatlah tinggi, salah 

satu  media  hiburan  yang  terpopuler  ialah  televisi.  Namun  televisi  konvensional  sudah tidak  lagi  

mampu  mengimbang  tingkat  mobilitas  masyarakat  yang  semakin  meningkat. Selain  televisi  

masyarakat  juga  senang  menyaksikan  hiburan  secara  streaming.  Untuk menyediakan layanan 

streaming, dibutuhkan suatu komputer server dan teknologi media server  agar  dapat  menstreaming  

sebuah  konten  baik  itu  video  maupun  audio.  Dengan layanan  streaming  konten video dan audio 

dapat langsung di nikmati masyarakat tanpa harus mendownload konten tersebut.Untuk  membangun 

sebuah  streaming server  diperlukan sebuah teknologi  Media Server yang  nantinya  akan  

menyiarkan  konten  secara  streaming  dan  kualitas  jaringan  yang memumpuni.  Untuk  mengetahui  

bagaimana  jaringan  yang  memumpuni  tersebut diperlukan  parameter  kuali tas  layanan  QoS  yang  

meliput i  delay,  packet  loss  danthroughput.  Tools  y ang  digunakan  untuk  mengukur  parameter  

QoS  ini  menggunakansoftware  Wireshark.Dengan  adanya  streaming  server  yang  dapat  

diaplikasikan  ke  dalam  suatu  jaringan komputer  lokal,  diharapkan  mampu  menjawab  para  

masyarakat  yang  ingin  menyiarkan acaranya secara streaming didalam jaringan lokal. Khususnya  

para penyiar televisi  lokal dengan anggaran yang tidak banyak. 

Kata kunci : delay, media server, packet loss, QoS, streaming, throughput  

 

Abstract - General public needs to be entertain is currently very high, one of the most popular 

entertainment medium is television. However, conventional television is no longer able to keep up the 

level of the increasing mobility of society. Not just public television people also happy to watch 

streaming entertainment. To provide streaming services, we need a computer server and media server 

technology that can streaming a good content of audio or video. With streaming server audio and 

video content could be instantly enjoyed by general public without the need to downloaded them first. 

To build a streaming server a media server technology is need to stream the content and a good 

internet connection. To be able to know what is a good internet connection, QoS service quality is 

needed with parameter that is delay, packet loss, and throughput. With Wireshark as the tool to 

calculate the parameter we can know the quality of service of a network by calculate the parameter 

that is delay, packet loss, and throughput. We need to calculate the parameter to know the quality of 

service of a network. With the streaming server that can be applied to a local computer network, then 

it is expected to answer the people or organitation who want to broadcast his or them video or audio 

in a streaming way on the local network. Especially local television broadcasters with a budget that is 

not much and can only affort low budget equipment. 

 

Keywords: delay, media server, packet loss, QoS, streaming, throughput
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1. PENDAHULUAN 
Saat  ini  teknologi  informasi  dan  

komunikasi  berkembang  dengan  pesat  terutama 

pada  perkembangan  teknologi  internet.  Hal  ini  

menyebabkan  kecenderungan masyarakat  di  masa  

kini  yang  menggantungkan  aktivitasnya  pada  

internet. Sehingga  teknologi  internet  pun  menjadi  

model  media  informasi  dan  media komunikasi 

baru.  

Dengan  merujuk  pada  manfaat  tersebut,  

teknologi  internet  pun  kini  mulai  di manfaatkan 

sebagai suatu media penyebaran informasi 

sekaligus media komunikasi satu  arah  lewat  apa  

yang  dikenal  sebagai  internet  broadcasting.  

Selain  melalui media gelombang radio, kini 

banyak stasiun TV yang menyiarkan acara-

acaranya melalui media internet. 

IPTV  atau  Internet  Protocol  Televisiom  

adalah  layanan  TV  berbasis  internet,  di mana  

layanan  ini  adalah  gabungan  dari  

telekomunikasi,  penyiaran,  dan  transaksi 

elektronik.  Berbeda  dengan  siaran  televisi  pada   

umumnya,  IPTV  memiliki beberapa  kelebihan.  

Di  antaranya  user  dapat  dengan  mudah  

diverifikasi,  serta channel  dan  konten  yang  dapat  

disesuaikan.  Sistem  IP  menggunakan  metode 

universal  koneksi   dua  arah  sehingga  IPTV  

menghasilkan  konten  yang  lebih aplikatif. 

Salah satu konten yang dapat dikembangkan 

pada  IPTV  adalah  Live Broadcasting. 

Penggunaan teknologi streaming pada internet 

broadcasting memungkinkan sebuah stasiun  

televisi  melakukan  siarannya  menggunakan  jalur  

internet.  Ada  dua  jenis layanan yang dapat 

diberikan yaitu  on-demand dan live. Untuk layanan 

on-demand, siaran  yang  ditampilkan kepada  user  

telah  direkam  sebelumnya  sedangkan  Live 

Broadcasting menyiarkan sutau file yang 

kegiatannya sedang berlangsung (Live) 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang 

dan membangun jaringan  Streaminguntuk  acara  

Talkshow  Camp_Us  agar  acara  tersebut  dapat  

ditransmisikan  melalui sebuah  jaringan  LAN.  

Proses  pembuatan  meliputi  beberapa  bagian  

yaitu  proses pengambilan  informasi  dari  video  

camera  kemudian  di  edit  lalu  hasilnya  akan 

diproses melalui  streaming server  dan 

ditransmisikan melalui jaringan. Hasil yang 

diharapkan adalah acara tersebut dapat disaksikan 

secara Real Time Streaming yang dapat di saksikan 

melalui sebuah website. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.7 Streaming 

Streaming  adalah  suatu  teknologi  untuk  

memainkan  file  audio  atau  video  secara 

langsung  ataupun  prerecord  dari  sebuah  mesin  

server  (web  server).   Streamingdapat diartikan 

sebagai pengaliran data. Streaming  mengacu 

kepada teknologi yang mampu mengkompresi atau 

menyusutkan ukuran file audio dan video agar 

mudah dilewatkan melalui jaringan yang terbatas 

bandwidthnya 

Saat file video atau audio dilakukan proses 

streaming, akan terbentuk sebuah bufferdi sisi 

client dan data video atau audio tersebut akan  

mulai didownload ke dalam buffer  yang telah 

terbentuk pada sisi client. Dalam waktu hanya 

sepersekian detik, buffer telah terisi penuh dan 

secara otomatis file video dan audio akan 

dijalankan oleh player.  

 

2.8 Quality Of Service 

Quality of Service (QoS) didefinisikan sebagai 

suatu pengukuran tentang seberapa baik  jaringan  

dan  merupakan  suatu  usaha  untuk  

mendefinisikan  karakteristik  dan sifat  dari  suatu  

layanan.  QoS  mengacu  pada  performansi  dari  

paket-paket  yang melalui satu atau lebih jaringan.  

QoS  didesain untuk membantu  end user  menjadi 

lebih produktif dengan memastikan bahwa  end 

user mendapatkan performansi yang handal dari 

aplikasi aplikasi berbasis jaringan. QoS  mengacu  

pada  kemampuan  jaringan  untuk  menyediakan  

layanan  yang  lebih baik pada trafik jaringan 

tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. 

Persyaratan utama QoS dan rekomendasi untuk 

audio/voice  adalah:  

 Packet Loss sebaiknya tidak lebih dari 

1%.   

 Rata-rata Delay sebaiknya tidak lebih dari 

150 ms.  
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 Kebutuhan bandwidth yang diprioritaskan 

adalah 21-320 kbps dalam setiap akses.  

Kualitas  suara  secara  langsung  

dipengaruhi  oleh  ketiga  faktor  QoS 

diatas yaitu:  loss, dan delay.[cisco] 

2.9 Wireshark 

Wireshark   adalah   program   yang   

berfungsi   untuk   mengetahui   aktifitas transmisi  

data   yang   terjadi   pada   saat   melakukan   

interaksi   dengan   internet maupun dalam jaringan 

lokal. Dengan wireshark dapat dilihat proses 

transmisi data dari komputer  ke web yang dituju 

sehingga dapat dilakukan analisa terhadap 

parameter QoS, meliputi paket loss, delay dan 

troughtput. 

 

2.10 VLC 

VLC Media Player merupakan perangkat 

lunak (software) pemutar beragam berkas (file) 

multimedia, baik video maupun audio dalam 

berbagai format, seperti MPEG, DivX, Ogg, dan 

lain-lain. VLC Media Player juga dapat digunakan 

untuk memutar DVD,VCD, maupun CD. VLC 

Media Player bersifat sumber terbuka (open source) 

dan  tersedia  untuk  berbagai  sistem  operasi. 

 

2.11 IceCast2 

IceCast2 merupakan server media  streaming 

yang saat ini mendukung Ogg (Vorbis dan  Theora)  

video  streaming, Opus, WebM dan MP3 audio 

stream. Hal ini dapat digunakan  untuk  membuat  

stasiun   radio  internet  atau  jukebox  berjalan  

dengan sendirinya  dan  banyak  hal  lain-lain. 

 

2.12 XAMPP 

XAMPP  merupakan  paket  PHP  dan  

MySQL  berbasis  open  source,  yang  dapat 

digunakan  sebagai  tool  pembantu  pengembangan  

aplikasi  berbasis  PHP.  XAMPP 

mengombinasikan  beberapa  paket  perangkat  

lunak  berbeda  ke  dalam  satu  

paket.Memanfaatkan  XAMPP  sebagai  database  

karena  XAMPP  menyediakan  aplikasi database 

MySQL dengan interface lebih mudah dalam 

pengoperasiannya, tool-tool yang  disediakan  

cukup  lengkap  dan  memenuhi  kebutuhan  

perancangan  data  base selain itu XAMPP adalah 

aplikasi tidak berbayar. 

 

3. DESKRIPSI UMUM SISTEM 

Deskripsi umum sistem dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 14 Deskripsi Umum Sitem 

Keterangan : 

5. Kamera terhubung dengan Live Switcher 

untuk memudahkan memilih filler. Dan 

Live Switcher terhubung dengan komputer 

penyiar.  

6. Komputer penyiar akan melakukan 

penyiaran acara melalui server streaming 

yang sudah dibangun dan satu jaringan 

dengan komputer client. 

7. Klien dapat menyaksikan siaran dengan 

membuka website program acara. 

 

3.5 Implementasi Sistem Streaming Server 

Implementasi  akan  dijelaskan  menggunakan  

flowchart  agar  dapat  memudahkan pengertian 

dalam mengerjakan tugas akhir, sebagai berikut: 
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Gambar 15 Flowchart Implementasi 

 

Pada  sistem  integrasi  layanan  IPTV  ini 

streaming-nya  menggunakan  soffware  

opensource  VLC. VLC  di  desain  untuk  

streaming  video pada  jaringan dengan bandwidth 

tinggi. VLC (VideoLAN Client), dapat digunakan 

sebagai serveruntuk streamMPEG-1, MPEG-2  dan  

MPEG-4,  DVD  dan  live  video. 

 

3.6 Konfigurasi Jaringan 

Pada jaringan Sistem Streaming  Server    

menggunakan metode transmisi multicast, dimana 

jika ingin melakukan  streaming  data ke jaringan, 

maka PC yang bertindak sebagai server  harus 

mengalamatkan video yang akan dikirim ke alamat 

IP kelas D pada IPv.4(IP multicast). Jaringan terdiri 

dari 1 komputer penyiar, 3 komputer klien dan 1  

server. Topologi yang digubakan adalah topologi  

star,  digambarkan sebagai berikut:   

 

Gambar 16 Konfigurasi Jaringan 

 

3.7 Implementasi Pengukuran Pada Jaringan 

Parameter pengujian yang akan di gunakan 

dalam implementasi dan analisis pada penelitian 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Delay, didefinisikan sebagai total waktu   

tunda suatu paket yang diakibatkan oleh 

proses transmisi dari satu titik ke titik lain 

yang menjadi tujuannya.  

2. Packet  loss,  adalah  perbandingan  

seluruh   

paket  IP  yang  hilang  dengan seluruh 

paket IP yang dikirimkan antara pada 

source dan destination.  

3. Throughput, adalah jumlah total 

kedatangan  

paket IP sukses yang diamati di tempat  

pengukuran  pada  destination  selama  

interval  waktu  tertentu  dibagi oleh durasi 

interval waktu tersebut (sama dengan, 

jumlah pengiriman paket IP  sukses  per  

service-second).   

Pada  Tugas  Akhir  ini,  pengujian  dilakukan 

berdasarkan  parameter-parameter  QoS  (Quality  

of Service),  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  

kondisi  dari jaringan. Pengujian dilakukan di sisi  

user dengan bantuan softwareWireshark.  
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4. IMPLEMENTASI 

DANPENGUJIAN 

Setelah perancangan dan pembuatan sistem, 

pada bagian ini membahas hasil implementasi dan 

pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

Pengujian terhadap sistem dilakukan untuk melihat 

apakah sistem tersebut telah sesuai dengan konsep, 

dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk menganalisa terhadap apa yang telah terjadi 

ketika sistem dijalankan.Di bagian ini terdapat 

analisa data serta pembahasan  mengenai  hasil   

implementasi  yang  telah dilakukan berdasarkan 

pengujian layanan streaming terhadap parameter-

parameter  Quality  of  Service  (QoS) 

 

4.4 Implementasi Pada Website 

4.4.1 Tampilan Halaman Utama 

 

 
 

Gambar 17 Halaman Utama 

Pada gambar ini adalah bentuk tampilan 

halaman utama dari halaman utama website 

untuk live stream acara Camp_Us 
 

4.4.2 Tampilan Halaman Admin IceCast2 
 

 

Gambar 18 Admin IceCast2 

Pada halaman ini terdapat informasi admin 

IceCast2 untuk melihat file apa yang di 

streaming dan berapa klien yang 

menstreaming. 

 

4.5 Pengujian Parameter QoS 

Hasil dari pengukuran dan pemantauan 

parameter Quality of Service jaringan LAN pada 

Lantai 3 Bangunan TF Politeknik Negeri Batam 

yang menggunakan model dari sistem pengukuran 

QoS dengan skema jaringan LAN dengan 

menggunakan tools monitoring Wireshark untuk 

mengukur parameter pengujian yaitu delay, packet 

loss,dan throughput.Setelah melakukan pengukuran 

dan pemantauan terhadap layanan kualitas Quality 

of Service jaringan LAN pada Lantai 3 Bangunan 

TF Politeknik Negeri Batam, didapatkan hasil 

pengukuran terhadap delay, packet loss, dan 

throughput. Maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan evaluasi terhadap packet-packet yang 

telah dicapture untuk mengetahui kualitas layanan 

jaringan LAN tersebut. 

 

Gambar 6. Grafik Delay dari ketiga klient saat 

menstreaming acara pada website acara 

Camp_Us 

 
Gambar 7. Grafik Packet Loss dari ketiga 

klient saat menstreaming acara pada website 

acara Camp_Us 
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Gambar 8. Grafik Throughput dari ketiga 

klient saat menstreaming acara pada 

website acara Camp_Us 

4.6 Pembahasan Kuisioner  

Rancang bangun sistem streamingserver 

menggunakan teknologi media server pada acara 

camp_us ini merupakan Tugas Akhir yang tidak 

untuk diperjualbelikan, Makadari itu untuk 

mengukur tingkat pemahaman dari implementasi 

streaming server dankelayakan tayangan dari acara 

ini, peneliti menggunakan analisis statistik 

deskriptif.Tujuannya untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpulsebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umumserta memberikan informasi yang berguna. 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner 

yang terdiri dari dua variabel dan 12pertanyaan. 

Variabel yang pertama berisikan tentang acara dan 

pesan yang ingindisampaikan dari acara talkshow 

Camp_Us, variabel ini bertujuan untuk 

memperolehkelayakan acara talkshow Camp_Us. 

Variabel yang kedua mengenai 

implementasistreamingserver oleh audiens yang 

telah menyaksikan acara tersebut.Kuisioner ini 

disebarkan kepada 75 orang mahasiswa Politeknik 

Negeri Batam dariberbagai jurusan. Sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikangambaran secara lengkap dan jelas 

berdasarkan karakteristik audiens. 

Tabel 1Hasil Kuisioner 

NO Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah menurut anda 

tayangan talk show 

“Camp_Us” ini dapat 

menggambarkan keadaan 

mahasiswa saat ini? 

63 12 

2 Apakah tanyangan talk 74 1 

show Camp_Us ini layak 

ditayangkan untuk 

penyampaian suatu 

informasi kepada 

mahasiswa? 

3 Apakah cara penyampaian 

talkshow “Camp_Us” ini 

menarik? 

65 10 

4 Apakah tayangan talkshow 

“Camp_Us” ini 

dapatmemberikan kesadaran 

bagi anda bahwa mengambil 

keputusan dengan cara 

bunuh diri itu tidak baik? 

74 1 

5 Apakah pesan yang 

disampaikan dalam talk 

show “Camp_Us” ini 

mudah dipahami? 

71 4 

6 Apakah dialog dalam acara 

talk show  Camp_Us ini 

jelas? 

59 16 

7 Menurut anda apakah 

website acara Camp_Us 

sangatmudah digunakan? 

66 9 

8 Apakah ada gangguan saat 

proses streaming 

videoberjalan? 

31 44 

9 Apakah menurut anda 

tampilan website pada 

acaraCamp_Us menarik? 

61 14 

10 Apakah anda puas dengan 

kualitas video saat 

streaming? 

54 21 

11 Menurut anda apakah 

streaming server yang 

dibuat bias digunakan untuk 

televisi – televisi lokal? 

54 21 

12 Menurut anda, apakah anda 

sudah mampu 

dalammengimplementasikan 

media server? 

50 25 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil implementasi, 

pengujian dan analisa dari Rancang BangunSistem 

0,322 0,567 

2,546 

0

5

Klient 1 Klient 2 Klient 3

Throughput 

Throughput
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Streaming Server menggunakan teknologi Media 

Server, maka dapat diambilkesimpulan sebagai 

berikut: 

5. Telah dibuat sistem streaming server 

menggunakan teknologi media server 

6. Hasil streaming yang dibroadcastkan 

berupa file video berekstensi .ogg 

7. Streaming TV dilengkapi dengan fasilitas 

play, pause, pengaturan volume 

dantampilan fullscreen. 

8. Komputer klien dapat menstreaming 

acara camp_us dengan mengakses 

IPserver streaming. 

9. Setelah dilakukannya pengukuran 

terhadap jaringan LAN melalui parameter 

–parameter pengujian yaitu delay, packet 

loss, dan throughput, maka jaringan 

serverstreaming dikategorikan sangat 

bagus, hal ini disebabkan karena klien 

dapatmemainkan video acara secara 

mulus tanpa gangguan. Dan hasil QoS 

berada padakategori Sangat Bagus. 
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Abstrak –  Semakin meningkatnya kebutuhan akan energi maka diperlukan perkembangan 

energi alternatif. Limbah kotoran ternak dalam hal ini kotoran sapi potong dapat diubah 

menjadi energi alternatif melalui proses penguraian oleh mikroorganisme. Penelitian ini 

dilakukan secara eksperimental untuk melihat secara langsung pengaruh waktu pengadukan 

serta jumlah pengadukan yang dilakukan pada reaktor biogas dengan volume 160 liter 

terhadap produksi volume gas yang dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan variasi waktu 

pengadukan selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit dan 10 menit untuk melihat waktu 

pengadukan yang efektif. Pengujian juga dilakukan dengan variasi jumlah pengadukan 2 

kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, dan 8 kali dalam perioda 24 jam. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah waktu pengadukan yang paling efektif adalah selama 4 menit, dengan 

jumlah pengadukan efektif sebanyak 2 kali dalam perioda 24 jam, menghasilkan volume gas 

sebanyak 39,741 liter. 

 

Katakunci : Biogas, Reaktor, Waktu dan Jumlah Pengadukan, Energi Alternatif, Kotoran 

Sapi 

 

 

Abstract - The increasing demand for energy will require the development of alternative 

energy. Manure waste in this case beef cattle feces can be converted into alternative energy 

through the process of decomposition by microorganisms. This research was done 

experimentally to see firsthand the effect of stirring time and stirring amount carried on 

biogas reactor with a volume of 160 liters of the production volume of gas produced. Testing 

is done with the time variation stirring for 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes and 10 

minutes to see an effective stirring time. Tests were also conducted with variations of the 

amount of stirring two times, three times, four times, six times, and eight times in a 24 hour 

period. The results obtained from this study is the most effective stirring time is for 4 minutes, 

stirring with an effective amount of 2 times in a 24 hour period, resulting in a total gas 

volume of 39.741 liters 

 

Keywords: Biogas, Reactor, Time and Amount of Stirring, Alternative energy, beef feces. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Energi sangat dibutuhkan dalam suatu kehidupan 

manusia. Selama ini kebanyakan energi diambil dari 

bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. 

Berdasarkan data statistik energi dunia tahun 2011, 

khusus Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa total konsumsi minyak sebesar 1.304.000 

barrel perhari, sedangkan total produksi minyak 

hanya sebesar 986.000 barrel perhari [1]. Dengan 

kondisi seperti ini diperlukan perkembangan energi 

alternatif. 

 

Limbah kotoran ternak merupakan salah satu dari jenis 

limbah yang dihasilkan dari peternakan. Limbah ini 

memiliki andil dalam pencemaran. Terutama 

kenyamanan dikarenakan bau yang tidak sedap yang 

dihasilkan dari gas amoniak (NH3) dan hidrogen 

sulfida (H2S)[2].  Dengan memanfaatkan limbah 

kotoran ternak terutama dari sapi, dapat memberikan 

solusi bagi kebutuhan energi alternatif dan mencegah 

pencemaran lingkungan. Produksi biogas dari kotoran 

sapi berkisar 600 s.d 1000 liter biogas perhari perekor 

sapi[3,4]. Sedangkan kebutuhan energi untuk 

memasak dalam skala keluarga kecil rata – rata 

membutuhkan 2000 liter perhari[3,4]. Dengan 

demikian untuk memenuhi kebutuhan energi memasak 

dalam rumah tangga dapat dipenuhi dengan 

menggunakan biogas dari kotoran 3 ekor sapi 

perhari[3,4].  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses 

penguraian bahan – bahan organik oleh 

mikroorganisme pada kondisi langka oksigen 

(anaerob) yang dihasilkan dari limbah kotoran 

ternak[2,3,4]. Sehingga biogas dapat dijadikan energi 

alternatif pada rumah tangga akan kebutuhan gas 

untuk memasak. 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam proses penguraian bahan organik dari 

kotoran sapi oleh mikroorganisme menjadi gas 

tersebut, membutuhkan sebuah reaktor agar 

menghasilkan biogas. Dalam reaktor tersebut 

dibutuhkan pengadukan agar kotoran sapi tersebut 

dapat terurai dengan baik. Pengadukan yang sudah 

ada sebelumnya menggunakan penggerak dari 

sepeda untuk mengaduk kotoran yang ada pada 

reaktor[4]. Pengadukan yang ditunjukkan pada 

gambar 1 ini termasuk kepada jenis pengadukan 

manual.   

 

 
 

Gambar 1. Reaktor biogas dengan pengaduk manual 

(Sumber : Agung Pambudi, Pemanfaatan Biogas Sebagai 

Energi Alternatif) 

 

2.2. Potensi biogas dan konversinya 
Dalam pembuatan biogas, ada beberapa sumber bahan 

organik yang dapat dijadikan sebagai bahan utama 

untuk dapat menghasilkan gas[2,3,4]. Setiap bahan 

organik memiliki perbedaan gas yang dihasilkan. 

 

Tabel 1. Potensi produksi gas berbagai bahan organik 

Sumber Kotoran 
basah 
(kg/hari) 

Biogas 
(liter/hari) 

Total 
solid 
(%) 

Volati
l Solid 
(%TS) 

Sapi 
potong 

10 280–340 16–20 77 

Sapi perah 25 750–1000 16-20 77 

Kerbau 14 450-480 16-20 77 

Babi 5 280-340 25 80 

Ayam 0,075 0,45-0,51 48 77 

Manusia 0,25 20-25 15-20 90 

Sampah 
/orang 

0,5 30-40 20 80 

(Sumber:Agung Pembudi, Pemanfaatan Biogas Sebagai 
Energi Alternatif) 

 

Dari tabel 1 dapat diketahui hasil kotoran basah yang 

terbesar adalah berasal dari sapi perah. Kondisi di 

Rumbai, Pekanbaru, tempat penelitian ini diadakan, 

masyarakat banyak berternak sapi potong yang 

memiliki hasil kotoran basah ketiga terbesar. Sehingga 

sebagai bahan utama proses pembuatan biogas ini 

digunakan kotoran dari sapi potong dengan kotoran 

basah yang dihasilkan 10kg perhari.  

 

Dengan menggunakan bahan organik tersebut dapat 

dikonversikan ke dalam 1 m
3
, dapat menghasilkan 

biogas yang sesuai dengan sumber energi lainnya. 

Konversi ini dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Konversi energi 1 m3 biogas 

0,4 – 0,5 kg Elpiji 

0,5 – 0,6 liter Minyak Tanah 

0,4 – 0,5 liter Minyak Solar 

0,7 – 0,8 liter Bensin 

1,50 m3 Gas kota 

2,5 – 3,5 kg Kayu bakar 
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(Sumber:Agung Pambudi, Pemanfaatan Biogas Sebagai 

Energi Alternatif) 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam 1 m
3
 biogas 

yang dihasilkan setara dengan 0,4 – 0,5 kg gas elpiji. 

Artinya jika memanfaatkan kotoran sapi dalam yang 

bisa menghasilkan biogas, dalam 1 m
3
, rumah tangga 

dapat menghemat penggunaan gas elpiji sebesar 0,4 – 

0,5 kg. Sehingga masyarakat dapat menghemat sebesar 

Rp 2.700,- untuk setiap 1 m
3
 biogas yang dihasilkan 

dari kotoran sapi. 

  

2.3. Persamaan dan symbol 

Untuk mendapatkan gas dari hasil adukan di dalam 

reaktor, digunakan plastik yang jika diisi gas, maka 

akan berbentuk silinder. Hasil biogas yang 

dimasukkan kedalam plastik berbentuk silinder tadi 

dapat dicari volumenya. Dengan diketahui bahwa 

diameter silinder plastik sebesar 9 cm maka dapat 

dihitung volume gas tersebut. Volume gas dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 

  
 

 
      (1) 

 

Dari persamaan (1) maka dapat dihitung volume gas 
yang dihasilkan dari reaktor biogas.  
 
Dapat dihitung pula massa kotoran sapi melalui 
persamaan : 
 

  
 

 
 (2) 

 
Nomenclature : 

V : volume (m
3
) 

D : Diameter (m) 
L : panjang (m) 
π : phi (3,14) 
ρ : density (kg/m

3
) 

m : massa (kg) 

 

3. METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

eksperimental. Terdapat alat eksperimen aparatus yang 

menjadi reaktor biogas tersebut. Hasil gas yang 

didapatkan dari reaktor pada gambar 2 tersebut, 

langsung dimasukkan ke dalam plastik silinder. 

Dengan menggunakan persamaan (1), maka dapat 

dihitung volume gas yang dihasilkan reaktor. 

 

 

 
Gambar 2. Eksperimen Aparatus 

 

Reaktor biogas volume 160 liter tersebut dimasukkan 

kotoran sapi potong dan air dengan perbandingan 80 

liter kotoran sapi dan 80 liter air. Didalam reaktor 

biogas tersebut terdapat pengaduk untuk menguraikan 

kotoran sapi potong tersebut menjadi gas. Pengaduk 

memiliki sirip pengaduk yang berjumlah 8 buah yang 

dipasang secara berlawanan arah sepanjang reaktor. 

Pengadukan dibantu dengan menggunakan motor 

listrik agar waktu pengadukannya dapat dijaga konstan. 

Mekanisme pemutaran pengaduk menggunakan 

elemen mesin seperti sabuk dan puli[5].  

 

Agar mikroorganisme didalam reaktor dapat 

menguraikan kotoran sapi sehingga dapat bereaksi dan 

menghasilkan biogas, maka suhu pada reaktor dijaga 

pada temperatur 30 – 40
o
C[4]. Temperatur efektif ini 

sangat penting dijaga agar menghasilkan gas yang 

paling tepat.  

 

Pada penelitian ini di variasikan waktu pengadukan 

untuk mendapatkan volume gas yang dihasilkan dari 

reaktor biogas ini. Adapun variasi waktu 

pengadukannya adalah 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 

menit dan 10 menit. Sementara selain variasi waktu 

pengadukan, juga dilakukan variasi jumlah 

pengadukan terhadap volume gas yang dihasilkan 

reaktor biogas ini. Variasi jumlah pengadukannya 

adalah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali dan 8 kali.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bagian ini menguraikan hasil pengujian dan 

analisa terhadap hasil eksperimen yang dilakukan. 

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 

variasi waktu pengadukan dan jumlah pengadukan 

mempengaruhi hasil produksi gas yang dihasilkan dari 

reaktor biogas ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3 dan 

4 serta gambar 3 dan 4. Pada gambar 3 yang didapat 

berdasarkan tabel 3, memperlihatkan pengaruh variasi 

waktu pengadukan terhadap volume gas yang 

dihasilkan reaktor biogas.  
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Tabel 3. Pengujian waktu pengadukan 

Hari 

ke- 

Waktu 

pengadukan 

(menit) 

Panjang 

plastik–

L (cm) 

Volume 

gas 

(cm3) 

Volume 

gas 

(liter) 

1 2 565 35925,5 35,9255 

2 4 625 39740,6 39,7406 

3 6 225 14306,6 14,3066 

4 8 449 28549,7 28,5497 

5 10 490 31156,7 31,1567 

 

Pengadukan menggunakan waktu interval selama 24 

jam. Diameter plastik silinder yang digunakan adalah 

9 cm. Sehingga melalui persamaan (1) maka didapat 

volume gas (dalam cm) seperti yang dilihat pada tabel 

3. Dan dari cm
3
, volume gas tersebut dapat 

dikonversikan ke dalam liter. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh waktu pengadukan terhadap volume 

gas 

 

Pada gambar 3 dapat dijelaskan bahwa tren yang 

dihasilkan dari grafik yang didapat pada tabel 3 

menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

waktu pengadukan maka semakin kecil volume gas 

yang dihasilkan. Namun pada gambar 3 ini dapat 

dilihat bahwa pada penelitian ini, waktu pengadukan 

selama 4 menit menghasilkan volume gas terbesar, 

yakni sebesar 39,7466 liter.  

Tabel 4. Pengujian jumlah pengadukan 

Data ke- Jumlah 

pengadukan 

(kali) 

Waktu 

interval 

(jam) 

Panjang 

plastik-L 

(cm) 

Volume 

gas 

(liter) 

1 2 12 625 39,741 

2 3 8 580 36,879 

3 4 6 590 37,515 

4 6 4 570 36,243 

5 8 3 520 33,064 

 

Pada pengujian jumlah pengadukan, waktu 

pengadukan yang digunakan adalah berdasarkan hasil 

data dan grafik pada tabel 3 dan gambar 3, yakni 

selama 4 menit. Diameter plastik silinder yang 

digunakan adalah 9 cm. Melalui persamaan (1) 

didapatkan volume gas yang dikonversikan ke dalam 

liter yang dapat dilihat pada tabel 4.  

  

 
Gambar 4. Pengaruh jumlah pengadukan terhadap volume 

gas 

Dari tabel 4, maka didapatkan grafik yang dapat 

dilihat pada gambar 4. Pada penelitian ini didapatkan 

tren semakin banyak jumlah pengadukan semakin 

berkurang produksi volume gas yang dihasilkan 

reaktor biogas. Sehingga didapatkan bahwa jumlah 

pengadukan 2 kali dalam perioda 24 jam merupakan 

hasil terbaik dimana volume gas yang dihasilkan 

sebesar 39,741 liter. 

Dari hasil penelitian diatas dapat dicarikan benang 

merah penelitian ini. Waktu paling efektif untuk 

dilakukan pengadukan untuk reaktor biogas 160 liter 

ini adalah sebesar 4 menit, dengan jumlah pengadukan 

paling efektif sebanyak 2 kali yang menghasilkan 

produksi volume gas sebesar 39,741 liter. 

5. KESIMPULAN 
 
Dari penelitian ini didapatkan suatu bahwa 

waktu pengadukan yang paling efektif adalah 

selama 4 menit dimana menghasilkan 

produksi volume gas sebesar 39,7466 liter 

dari reaktor gas.  

 

Sedangkan jumlah pengadukan yang paling  

efektif adalah sebanyak 2 kali dalam perioda 

24 jam, dimana produksi volume gas yang 

dihasilkan sebesar 39,741 liter dari reaktor 

biogas 160 liter ini.  
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Abstrak –  Energi air adalah salah satu jenis energi terbarukan, yang dapat diartikan sebagai 

energi yang dibangkitkan dari energi potensial atau energi kinetik air. Biasanya energi 

kinetik atau energi potensial air dikonversikan menjadi energi listrik melalui alat konversi 

berupa turbin dan generator. Dalam penelitian ini menggunakan 3 macam jenis turbine type 

screw 3 lilitan yang masing – masing memiliki perbedaan di jarak pitch. Semua turbine type 

screw 3 lilitan yang digunakan dalam penelitian memiliki dimensi yang sama dan dibuat 

menggunakan plat 3 mm, diameter poros screw 20 cm (Ri) dan diameter screw 40 cm atau 

diameter luar (R0). Dalam penelitan turbin screw yang dibuat 3 buah turbin screw dengan 3 

variasi jarak pitch yaitu 1.6 R0, 2 R0 dan 2.4 R0. Adapun hasil dari penelitian ini, 

perbandingan tegangan terhadap putaran turbin berkisar 0,52 – 0,55 tanpa pengaruh jarak 

pitch. Untuk jarak pitch pada turbin screw 3 lilitan hanya mempengaruhi pada putaran turbin 

screw, dan jarak pitch 2 R0 memiliki putaran paling besar bila dibandingkan dengan jarak 

pitch 1,6 R0 dan 2,4 R0 pada turbin screw 3 lilitan. Tegangan tertinggi yang dihasilkan pada 

turbin screw 3 lilitan berada pada jarak pitch 2 R0 yaitu 78 volt. 

 

Katakunci:turbine screw 3 lilitan, pitch, putaran turbin, tegangan. 

 

 

Abstract - Water energy is one type of renewable energy, which can be interpreted as the 

energy generated from the potential energy or kinetic energy of water. Usually the kinetic 

energy or potential energy of water is converted into electrical energy, through conversion 

equipment via turbines and generators. In this study using three types of screw 3 windings 

turbine with each - each have a difference in pitch distance. All type of screw 3 windings 

turbine used to have the same dimensions and made using 3 mm plate, screw shaft diameter 

of 20 cm (Ri) and a screw outer diameter of 40 cm or outer diameter (R0). In research made 3 

screw turbine turbines with 3 variations screw pitch distance at 1.6 R0, 2 R0 and 2.4 R0. The 

results of this study, a comparison voltage to the rotation of the turbine (rpm) ranged from 

0.52 to 0.55 without the influence of pitch distance. To pitch distance of the screw 3 windings 

turbine only affect at rotation of the screw turbine, and pitch distance 2 R0 has the greatest 

rotation when compared with pitch distance of 1.6 R0 and 2.4 R0 of screw 3 windings turbine. 

The highest voltage is generated in the screw 3 windings turbine is at a pitch distance of 2 R0 

that is 78 volts. 

 

Keywords: Screw turbine of 3 loops, pitch, rotation of the turbine, voltage. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Dari seluruh energi yang ada di Riau, kebutuhan 

listrik di Riau pada akhir tahun 2012 baru terpenuhi 

sekitar 56 persen dari 368 MW. Dengan 

permasalahan itu, pihak akademis mencoba 

memanfaatkan sumber daya alam untuk membantu 

permasalahan kelistrikan di wilayah Riau. Sumber 

daya alam yang akan di manfaatkan ini berupa aliran 

air. Pada penelitian ini, akan di teleti berupa turbin 

screw dengan diameter luar (R0) 40 cm dan 3 lilitan 

pada turbin Screw. Dan jarak pitch 2.4 R0, 2 R0 dan 

1.6 R0 untuk perbandingan turbin Screw. Adapun 

tujuan pada penelitan awal ini adalah mencari pitch 

yang cocok untuk menghasilkan putaran turbin 

Screw yang maksimum sebagai pembangkit listrik 

pada variasi debit aliran air.  

 

2. STUDI PUSTAKA 

Archimedes screw adalah jenis ulir yang telah 

dikenal sejak zaman kuno dan telah digunakan sebagai 

pompa untuk pengairan pada Taman Bergantung di 

Babylonia. Pada prinsipnya screw ulir merupakan 

pembalikan dari fungsi pompa ulir itu sendiri (Adly 

dan Irfan, 2010). 

Menurut Ritz-Atro Pumpwerksbau Gmb (2009), 

prinsip kerja screw ulir Archimedean hydrodynamic 

adalah pembalikan dari pompa Archimedean dimana 

screw ini memanfaatkan energi aliran air menjadi 

energi mekanik. Rentang output daya adalah berkisar 

dari 1 – 250 kW, debit aliran berkisar dari 100 – 5000 

m/s, dan kemiringan berkisar dari 22° – 36°. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yul Hizhar, 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2011 salah satu 

yang diperoleh adalah hubungan antara sudut 

kemiringan poros screw terhadap putaran screw. 

Hasilnya dapat dinyatakan dalam Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Grafik antara putaran turbin dengan kemiringan 

poros 

 Penelitian yang di lakukan oleh Nur Khamdi 

Politeknik Caltex Riau tahun 2014, hubungan grafik 

antara 2 turbin screw dengan jarak antar pitch 1.6 R0 

dan 2 R0 terhadap putaran screw pada berbagai jenis 

debit air. Dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Grafik Putaran Turbin terhadap Debit pada 

jarak Pitch yang berbeda 

Pitch merupakan salah parameter yang 

berpengaruh pada putaran suatu screw. Pitch juga 

dapat dinamakan sebuah panjang gelombang pada 

sebuah screw, untuk lebih jelasnya yang di namakan 

pitch pada sebauh screw dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 

1,6 R0

2 R0

perputaran turbin (rpm) 

debit (m3/h) 
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Gambar 2.3 Pitch pada 3 lilitan Turbin Screw 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bambang 

Yulistiyanto pada penelitian turbin screw dengan 

jumlah lilitan screw 2, dan jarak pitch sebesar 1,6R0 

dengan nilai R0 (radius luar) sebesar 0,1419 m dan 

radius dalamnya (Ri) sebesar 0,0762 m. Debit aliran  

pada penelitian ini bervariasi antara 0,00364 m
3
/s 

sampa 0,00684 m
3
/s. Dengan design turbin screw 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Design Penelitian 2 lilitan Turbin Screw 

Pada penelitian ini pada debit aliran sebesar 

0,00684 m
3
/s menghasilkan daya optimal sebesar 

16,23 watt pada sudut turbin sebesar 35
o
 dengan nilai 

effisiensi sebasar 61,61%. 

 Penelitian yang di lakukan oleh Nur Khamdi 

Politeknik Caltex Riau tahun 2013, hubungan grafik 

antara kemiringan poros poros screw terhadap putaran 

screw pada berbagai jenis debit air. Dan hasilnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

Gambar 2.5 Grafik kemiringan poros turbin terhadap 

putaran turbin 

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian turbin screw dengan 3 lilitan dalam satu 

poros yang dapat di lihat pada Gambar 3.1 untuk 

mendapatkan tegangan (v). Dan trubin Screw yang 

akan di bandingkan adalah jarak pitch pada terbin 

tersebut dengan menggunakan 3 variasi yaitu turbin 

screw dengan jarak pitch 2.4 R0, 2 R0 dan 1.6 R0, 

dengan nilai R0 adalah 20 cm. R0 adalah jari – jari luar 

turbin Screw. 

 

Gambar 3.1 Bentuk Turbin Screw 3 lilitan 

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan pada 

Gambar 2.5, bahwa  sudut kemiringan turbin screw 

yang menghasilkan maksimum pada saat sudut 25
0
. 

Sehingga dalam penelitian ini, pemasangan turbin 

screw pada posisi sudutnya adalah 25
0
.  Pengaturan 

pengambilan sudut turbin screw dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.  

20lt/s

25 lt/s

27lt/s

Kemiringan 
poros turbin (0) 

P
erp

u
taran

 tu
rb

in
 (rp

m
) 

Lilitan 1 

Lilitan 2 

Lilitan 3 
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Gambar 3.2 Pemasangan turbin screw pada kemiringan 350 

Genarotor merupakan alat konversi putaran 

menjadi enegeri listrik. Generator ini di pasang ke 

turbin screw menggunakan penghubung berupa pully. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Pully yang terpasang pada Generator dan 

turbin screw 

 

Untuk mengatur aliran air yang konstan setiap 

pengambilan data dengan tujuan bahwa putaran turbin 

akan konstan, antara saluran air dari pompa menuju 

flow meter diberikan stop kran yang membuang air 

keluar. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Proses Pengaturan Debit Air 

Secara keseluruhan metode pengambilan data 

pada penelitina ini terdiri dari pompa air yang 

berfungsi menyedot air, flow meter untuk mengetahui 

aliran air, stop kran berfungsi mengatur aliran air, bak 

penampung air, corong aliran dari bak air menuju 

turbin screw, tachometer untuk mengukur putaran 

turbin screw dan pengukuran tegangan keluaran dari 

turbin screw.  Adapun proses pengambilan data dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Pengambilan Data Tegangan vs Putaran turbin 

screw 

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Pengambilan data pada penelitian ini mengacu 

pada proses metode penelitian yaitu melakukan sudut 

kemiringan turbin screw tetap yakni 35
0
 dan variasi 

debit untuk menghasilkan putaran turbin screw yang 

akan diukur teganga tiap – tiap putaran turbin screw 
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pada masing – masing turbin screw. Dengan 

melakukan prosedur tersebut di dapat data untuk 

turbin screw dengan pitch 2 R0 seperti yang tertera 

pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 

Tabel 4.1 Putaran Turbin Screw terhadap tegangan dengan 

Pitch 1,6 R0 

No 

Sudut 

Peletakan 

 

Putaran (n) 
Tegangan 

(volt) 
n/v 

1 

35° 

140 75 0.54 

2 136 73 0.54 

3 134 72 0.54 

4 129 70 0.54 

5 126 68 0.54 

6 122 66 0.54 

7 121 65 0.54 

8 114 61 0.54 

9 104 56 0.54 

10 92 49 0.53 

11 67 35 0.52 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat data bahwa 

turbin jenis ini (2R0) meniliki putaran maksimum 

sebesar 140 rpm dan menghasilkan tegangan sebesar 

75 volt. Dan perbandingan antara tegangan terhadap 

putaran turbin berkisar antara 0,52 sampai 0,54. 

Tabel 4.2 Putaran Turbin Screw terhadap tegangan dengan 

Pitch 2 R0  

No 

Sudut 

Peletakan 

Screw 

 

Putaran (n) 
Tegangan 

(volt) 
n/v 

1 

35° 

145 78 0.54 

2 140 75 0.54 

3 138 73 0.53 

4 131 70 0.53 

5 128 68 0.53 

6 121 66 0.55 

7 115 62 0.54 

8 111 58 0.52 

9 99 52 0.53 

10 82 44 0.54 

No 

Sudut 

Peletakan 

Screw 

 

Putaran (n) 
Tegangan 

(volt) 
n/v 

11 67 35 0.52 

12 51 27 0.53 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat data bahwa 

turbin jenis ini (2R0) meniliki putaran maksimum 

sebesar 145 rpm dan menghasilkan tegangan sebesar 

78 volt. Dan perbandingan antara tegangan terhadap 

putaran turbin berkisar antara 0,52 sampai 0,55.  

Tabel 4.3 Putaran Turbin Screw terhadap tegangan dengan 

Pitch 2,4 R0 

No 

Sudut 

Peletakan 

Screw 

 

Putaran (n) 
Tegangan 

(volt) 
n/v 

1 

35° 

114 61 0.54 

2 112 60 0.54 

3 109 58 0.53 

4 104 57 0.55 

5 100 53 0.53 

6 95 51 0.54 

7 87 46 0.53 

8 79 42 0.53 

9 73 38 0.52 

10 66 35 0.53 

11 59 31 0.53 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat data bahwa 

turbin jenis ini (2,4R0) meniliki putaran maksimum 

sebesar 114 rpm dan menghasilkan tegangan sebesar 

61 volt. Dan perbandingan antara tegangan terhadap 

putaran turbin berkisar antara 0,52 sampai 0,55.   

Berdasarkan Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 

4.3, jelas terlihat bahwa putaran maksimum dengan 

debit yang sama berada pada turbin screw yang 

memiliki jarak pitch sebesar 2 R0 dengan putaran 

maksimum 145 dengan menghasilkan tegangan 

sebesar 78 volt. Dan perbandingan antara tegangan 

yang dihasilkan pada masing – masing turbin dengan 
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putaran turbin screw memmiliki perbandingan yang 

sama yakni berkisar anara 0,52 – 0,55.  sudut 

kemiringan yang terbesar pada sudut 35
0
. Baik untuk 

turbin screw dengan jarak pitch 2 R0 ataupun 1,6 R0. 

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Berdasarkan Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 

dapat dibuat sebuah grafik untuk memperjelaskan 

terpengaruhnya jarak pitch terhadap putaran turbin 

screw terhadap tegangan yang dihasilkan. Untuk 

lebih jelas dapat terliha pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Grafik Putaran Turbin terhadap Tegangan 

Turbin pada jarak Pitch yang berbeda 

 Analisa dari grafik pada Gambar 4.1, bahwa 

jarak pitch sebuah turbin screw akan mempengaruhi 

putaran turbin maksimum. Dan hubungan putaran 

turbin screw dengan tegangan yang dihasilkan pada 

masing – masing turbin screw dengan variasi pitch 

tidaklah berpengaaruh atau istilah lainnya adalah 

sama. Akan tetapi jarak antar pitch hanya 

mempegaruhi pada putaran maksimum dengan debit 

yang sama pada masing – masing turbin screw. Dari 

percobaan penelitian kami turbin dengan jarak antar 

pitch 2 R0 lebih menghasilkan putaran turbin 

maksimum dengan debit yang sama bila di 

bandingkan dengan jarak antar pitch 1,6 R0 dan 2,4 

R0.  

  

5. KESIMPULAN 

 Setelah melakukan pengujian dan analisa serta 

pembahasan data hasil pengujian maka di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbandingan tegangan terhadap putaran 

turbin screw 3 lilitan berkisar 0,52 – 0,55 

tanpa terpengaruhi jarak antar pitch 

2. Jarak antar pitch pada turbin screw hanya 

mempengaruhi pada putaran turbin screw 

3. Turbin screw 3 lilitan untuk jarak pitch 2 R0 

lebih cepat putarannya dibandingkan dengan 

1,6 R0 dan 2,4 R0 

4. Tegangan tertinggi terjadi pada turbin screw 

3 lilitan untuk jarak pitch 2 R0 
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Abstrak –  Potensi energi RF dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik daya rendah. 

Karena potensinya relatif kecil dibandingkan sumber energi alternatif lain (cahaya 

matarahari, air, angin dan panas bumi), maka efisiensi yang dihasilkan oleh sistem Radio 

Frequency Energy Harvesting (RFEH) menjadi isu terpenting disamping peningkatan 

tegangan. Dengan menggunakan antena komersil log periodic gain 7 dBi maka penelitian ini 

difokuskan pada rangkaian power harvester. Rangkaian power harvester merupakan 

rangkaian gabungan Villard dan Dickson voltage multiplier (2 stages Villard, 3 stages 

Dickson). Dari pengukuran terhadap daya terima dari beberapa stasiun TV UHF di 

Pekanbaru, maka daya tertinggi yang didapat adalah 4.1 dBm radius 200 m dari pemancar 

pada frekuensi 655.75 MHz. Dengan membangkitkan sinyal dari SSG (frekuensi: 655.75 

MHz, Tx Power: 4.1 dBm) maka didapatkan output power harvester 2.1 V, efisiensi 1.2% 

pada kondisi tanpa beban. Jika sinyal yang dibangkitkan dari SSG lebih tinggi (13 dBm) 

maka didapatkan output sistem 4V, efisiensi 3.9% pada kondisi tanpa beban. Jika frekuensi 

divariasikan, maka efisiensi rangkaian dapat mencapai 17.3%.   

 

Katakunci : RFEH, voltage multiplier, efisiensi 

 

 

Abstract -Electromagnetic waves are one of alternative energy sources that can be converted 

to low power source. The Radio Frequency Energy Harvesting (RFEH) system efficiency is 

the main concerned issue beside voltage multiplication. By using commercial antenna log 

periodic gain 7 dBi this research focused on power harvester circuit. Power harvester circuit 

is combination circuit of Villard and Dickson voltage multipliers (2 stages Villard, 3 stages 

Dickson). Based on measurement of power receive level from UHF TV Stations in Pekanbaru, 

the highest result is 4.1 dBm radius 200 m from the station at 655.75 MHz. In laboratory 

works, by generated signal from SSG (frequency: 655.75 MHz, Tx Power: 4.1 dBm) the 

output of power harvester is 2.1 V, efficiency 1.2% at no load condition. If SSG generates 

higher power level (frequency: 655.75 MHz, Tx Power: 13 dBm) the RFEH system output is 

4V, efficiency 3.9% at no load condition. However if frequency varied in the system the 

efficiency can reach 17.3%. 

 

Keywords: RFEH, voltage multiplier, efficiency 
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1. PENDAHULUAN 

 

Di saat menipisnya sumber energi saat ini maka 

manusia berlomba-lomba untuk mencari alternatif lain 

sebagai sumber energi terbarukan. Diantara sumber 

energi tersebut adalah sinar matahari, angin, air, 

termal dan gelombang elektromagnetik (RF) [1]. 

Energi gelombang elektromagnetik sebagian besar 

berasal dari perangkat-perangkat telekomunikasi. 

Antara lain adalah pemancar TV, Radio, GSM, 

WLAN, Bluetooth. Penyediaan energi dari sumber RF 

ini sudah sangat memungkinkan. Apalagi akhir-akhir 

ini perangkat elektronik telah dilengkapi dengan 

komponen-komponen berdaya rendah (low power 

devices). Energi elektromagnetik dikonversi menjadi 

energi listrik (DC) dengan bantuan antena dan voltage 

multiplier yang kemudian digunakan untuk sumber 

power bagi perangkat elektronik. Jika dibandingkan 

dengan sumber lain (misal: cahaya matahari) maka 

ketersediaan energi elektromagnetik ini lebih stabil 

[2].  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, 

spektrum frekuensi yang dipanen antara lain berasal 

dari pemancar stasiun TV broadcast analog [3] [4], 

stasiun radio broadcast [5], GSM [6] – [10], WLAN 

[11], Bluetooth [12] dan beberapa frekuensi lainnya. 

Diantara pemancar-pemancara tersebut yang 

mentransmisikan energi elektromagnetik yang besar 

adalah stasiun TV broadcast analog (hingga 10 kW). 

Frekuensi pemancar TV broadcast analog ini sebagian 

besar berada pada spektrum frekuensi Ultra High 

Frequency (UHF). Pada [3] tidak berhasil memanen 

energi di frekuensi UHF disebabkan komponen yang 

digunakan hanya bisa bekerja di bawah frekuensi 5 

MHz. Sementara [4] menghasilkan tegangan 

maksimum 1.766 V (sumber: Stasiun TV SCTV). 

Untuk meningkatkan tegangan output dan 

meningkatkan efisiensi, pendekatan yang digunakan 

adalah dengan menggunakan antena wide band log 

periodic komersil 7 dBi dan gabungan Villard dan 

Dickson voltage multiplier (2 stages Villard, 3 stages 

Dickson). 

 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Tesla telah memaparkan gagasannya tentang metode 

pengiriman listrik melalui media alami. Salah satu 

caranya adalah melalui sinar atau radiasi yang 

dipropagasikan pada ruang bebas [13] yang kemudian 

dikenal dengan sistem RFEH. Blok diagram RFEH 

ditunjukkan oleh Gambar 1, yang terdiri atas antena, 

matching circuit, dan rangkaian power harvester. 

 

2.1. Antena 

Antena adalah sebuah atau sekelompok konduktor 

yang digunakan untuk memancarkan atau 

meneruskan gelombang elektromagnetik menuju 

ruang bebas (mengkonversi energi listrik menjadi 

energi elektromagnetik) atau menangkap 

gelombang elektromagnetik dari ruang bebas 

(mengkonversi energi elektromagnetik menjadi 

energi listrik). Berikut adalah parameter-parameter 

antena: 

a. Direktivitas 

Yaitu kemampuan yang dimiliki antena untuk 

memusatkan energi ke arah tertentu. 

b. Gain 

Yaitu perbandingan antara power yang diterima 

suatu antena terhadap power yang diterima antena 

referensi.  

c. Pola Radiasi 

Merupakan representasi grafik dari sifat radiasi 

antena atau plot 3-dimensi distribusi sinyal yang 

dipancarkan/diterima oleh sebuah antenna. 

d. Polarisasi 

Merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang 

elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena 

terhadap permukaan bumi sebagai referensi. 

e. Beamwidth 

Besarnya sudut berkas pancaran utama (main lobe) 

disebut beamwidth. 

f. Bandwidth 

Yaitu lebar rentang frekuensi kerja dimana antena 

masih dapat bekerja dengan baik. 

 

2.2. Matching Circuit 
Matching circuit (penyesuai impedansi) adalah elemen 

yang berperan agar tidak terjadi pantulan daya oleh 

beban ke sumber. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai 

jika nilai impedansi sumber sesuai/match dengan 

impedansi beban.  

Berikut beberapa cara untuk menyesuaikan impedansi 

sumber dan impedansi beban: 

a. Balun transformer 

Merupakan komponen untuk menghubungkan antara 

saluran balance (contoh: two wire line) dan unbalance 

(contoh: coaxial). 

 

 
 

Gambar 1: Sistem RFEH 
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Gambar 2: Villard Voltage Multiplier 
 

 
 

Gambar 3: Dickson Voltage Multiplier 

 

b. Transformator ¼λ 

Komponen ini dibentuk dari saluran transmisi 

sepanjang ¼λ dengan nilai impedansi tertentu, 

kemudian disisipkan antara beban dan saluran 

transmisi ke sumber. 

c. Single Stub Tuner 

Stub ini terdiri dari sebuah cabang yang dibuat dari 

saluran transmisi sepanjang “L”, dimana ujungnya 

terbuka atau terhubung singkat, dan dipasang paralel 

dengan beban sejauh “D” dari beban. Pemasangan 

stub sejauh “D” dari beban bertujuan untuk 

menyesuaikan nilai impedansi rill beban dengan Zo 

(impedansi karakteristik saluran). Sementara stub 

sepanjang “L” bertujuan untuk menghilangkan nilai 

impedansi reaktif yang timbul akibat pergeseran stub 

sejauh “D” dari beban.  

d. Lumped Circuit 

Sistem matching ini menggunakan rangkaian yang 
terdiri dari komponen-komponen pasif 
induktor/kapasitor. 

 

2.3. Power Harvester 

Rangkaian power harvester merupakan rangkaian 

voltage multiplier yang umumnya terdiri atas 

kapasitor dan dioda. Rangkaian ini berfungsi 

merubah sinyal AC amplitudo rendah menjadi sinyal 

DC amplitudo tinggi. Rangkaian power harvester 

yang sering digunakan adalah: 

 

 

a. Villard 

Rangkaian villard ini dapat dilihat pada gambar 2. 

Prinsip kerja rangkaian ini dapat dijelaskan 

sebagaimana berikut dengan asumsi dioda (D) adalah 

dioda ideal. Ketika sinyal AC berada di siklus negatif 

(-V) maka D1 akan mengalirkan arus ke C1. C1 akan 

charge hingga tegangannya menjadi V. Ketika sinyal 

AC berada di siklus positif (+V) maka D2 akan 

mengalirkan arus ke C2. Arus yang masuk ke C2 

tidak hanya berasal dari sumber bertegangan V tapi 

ditambah dengan arus dari C1 yang bertegangan V 

juga. Sehinga total tegangan yang dihasilkan oleh 

rangkaian satu stage (D1, C1, D2, C2) adalah dua 

kali tegangan sumber. 

b. Dickson 

Gambar 3 adalah gambar Dickson voltage 

multiplier. Prinsip kerja dari rangkaian ini tidak 

terlalu berbeda dengan villard. Sejatinya rangkaian 

ini adalah DC to DC converter. Namun dengan 

sedikit modifikasi dimana clock digantikan oleh 

sinyal RF sementara dioda yang paling kiri 

ditanahkan. 

Karena rangkaian ini dioperasikan pada frekuensi 

tinggi, maka pemilihan komponen menjadi suatu 

hal yang mesti diperhatikan. Dioda  yang 

digunakan haruslah dioda  yang dapat switch 

dengan cepat dan memiliki barrier potential yang 

rendah. Maka dioda  yang yang memiliki 

karakteristik seperti ini adalah dioda  schottky. 

Kapasitor yang digunakan sebaiknya adalah SMD 

(Suface Mount Devices) Capacitor. Tujuannya 

adalah agar tidak muncul sifat lain pada kedua 

kakinya ketika bekerja pada frekuensi tinggi. PCB 

yang digunakan adalah PCB yang tidak 

menimbulkan loss besar saat dilalui sinyal 

frekuensi tinggi. Contohnya adalah PCB dengan 

substrat FR-4. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bagian ini diuraikan tentang proses 

perancangan perangkat power harvester hasil 

perancangan tersebut diimplementasikan. Tahapan 

awal adalah survey/pengukuran terhadap potensi 

energi elektromagnetik di sekitar yang berasal dari 

stasiun TV UHF. Berdasarkan data yang diperoleh 

dilanjutkan dengan simulasi terhadap rangkaian 

power harvester yang telah direncanakan. Setelah itu 

dilakukan implementasi rangkaian dan dilanjutkan 

dengan pengukuran guna mengetahui performance 

dari power harvester tersebut (tegangan output dan 

efisiensi).  

3.1. Pengukuran potensi energi RF  

Pengukuran dilakukan di sekitar kompleks stasiun-

stasiun TV UHF di daerah Kulim Pekanbaru. Jarak 

antara titik pengukuran dan stasiun adalah 200 m.  



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

699 

 

 

Gambar 4: Potensi energi RF di sekitar stasiun TV Kulim  

     (tampilan spectrum analyzer) 

 

Tabel 1. Potensi energi RF di sekitar stasiun TV Kulim 

 

Frekuensi (MHz) 

(MHZ) 

Rx Level (dBm) Keterangan 

480.25 -22.23 RCTI 

511.75 -26.89 SCTV 

543.25 -19.54 TRANS 7 

574.75 -23.78 MNC 

590.5 -22.25 GLOBAL 

640 -21.69 METROTV 

655.75 -6.35 ANTV 

658 -10.65  

669.25 -13.97  

678.25 -20.51  

 

Maka didapatkan hasil pengukuran sebagaimana 

tercantum pada gambar 4 dan tabel 1. 

3.2. Rangkaian Power Harvester  
Komponen utama yang digunakan adalah dioda  

schottky BAT54XV2T1G, SMD Capacitor, dan PCB 

dengan substrat FR4. Yang menjadi dasar pemilihan 

komponen-komponen di atas adalah frekuensi kerja 

yang cukup tinggi dan amplitudo sinyal yang rendah. 

Sebelum melakukan implementasi terlebih dahulu 

dilakukan perancangan dan simulasi terhadap 

rangkaian power harvester menggunakan simulator 

multisim dari National Instrument. Dalam simulasi 

ini dilakukan penyesuaian terhadap parameter-

parameter schottky BAT54XV2T1G. Acuannya 

adalah nilai yang terdapat pada SPICE Parameter 

seperti yang ditunjukkan gambar 5 [14]. 

Sebelum mengimplementasikan rangkaian yang telah 

direncanakan yaitu villard-dickson voltage 

multiplier, maka terlebih dahulu dilakukan simulasi 

rangkaian villard dan dickson. Sehingga diketahui 

kelebihan dan kelemahan masing-masing rangkaian. 

Gambar 6-8 adalah hasil simulasi ketiga rangkaian 

tersebut dengan jumlah stage adalah 5 tegangan input 

sebesar 354.4 mV. 

Dari simulasi terlihat bahwa villard mengkonsumsi 

daya yang lebih kecil yaitu 598.74 µW namun 

tegangan yang dihasilkan kecil yaitu 622 mV. 

Sementara dickson menghasilkan tegangan yang 

bagus yaitu 2100 mV namun mengkonsumsi daya 

besar yaitu 2800 µW. Dengan mengambil kelebihan 

dari masing-masing rangkaian tersebut maka 

rangkaian villard-dickson menghasilkan tegangan 

yang lebih baik dari villard dan tidak mengkonsumsi 

daya besar seperti dickson. Hasil simulasi dapat 

dilihat pada gambar 8. 

 
 

Gambar 5: SPICE parameter BAT54 

 
 

Gambar 6: Simulasi villard voltage multiplier 

 
 

Gambar 7: Simulasi dickson voltage multiplier 
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Gambar 8: Simulasi villard-dickson voltage multiplier 

 
Gambar 9: Implementasi power harvester 

Implementasi dari rangkaian ini dapat dilihat pada 

gambar 9, dimana: (a) SMD Capacitor, (b) 

BAT54XV2T1G, (c) FR4 PCB, (d) SMA Connector, 

(e) Villard block, dan (f) Dickson block. 

3.3. Pengujian dan pembahasan  

Signal Source Generator (SSG) digunakan sebagai 

RF transmitter untuk mempermudah pengujian. 

Pengujian dilakukan pada dua kondisi yaitu ketika 

power harvester terhubung langsung dengan SSG 

dan ketika power harvester terhubung wireless 

dengan SSG. 

a. Power harvester terhubung langsung dengan 

SSG 

Kondisi tanpa beban: 

Pada gambar 10 nilai Vo implementasi lebih rendah 

(4 V pada: frekuensi 655.75 MHz, Tx Power 13 

dBm) dibandingkan nilai Vo simulasi. Rendahnya 

nilai Vo ini disebabkan tidak sesuainya nilai 

impedansi rangkaian power harvester terhadap nilai 

impedansi SSG (50 Ω) pada frekuensi 655.75 MHz 

tersebut. Tabel 2 dan 3 menunjukkan impedansi 

rangkaian tergantung frekuensi dan daya input. 

Sedangkan efisiensi yang dihasilkan pada frekuensi 

655.75 MHz ini maksimum 3.9 % (gambar 11). 

Frekuensi sangat berpengaruh karena nilai reaktansi 

kapasitor bergantung pada frekuensi, yaitu: 

   
 

    
                  

Selain itu yang dipengaruhi oleh frekuensi adalah 

kapasitansi dioda (Junction capacitance) [15]. 

Kondisi berbeban: 

Pada frekuensi 655.75 MHz, rangkaian power 

harvester diberikan Pin 4.1 dBm, kemudian beban 

divariasikan mulai dari 0 Ω hingga 10 KΩ. 

Didapatlah efisiensi terbesar sebesar 1.2 % (0.5 V x 

0.06 mA). Sedangkan tegangan output tanpa beban: 

2.1V. 

 

 

 

b. Power harvester terhubung wireless dengan SSG 

Signal Souce Generator mengirimkan daya 13 dBm 

pada frekuensi 655.75 MHz. Gain antena yagi adalah 

12.2 dBi, gain antena log periodic adalah 6.2 dBi. 

Loss kabel di sisi power harvester adalah 0.4 dB dan 

loss di sisi SSG adalah 0.45 dB. FSL pada jarak 2 

meter dari SSG adalah 34.81 dB. Dengan Atenuasi 

spektrum sebesar 10 dB maka daya yang diterima 

spektrum adalah -16.1 dBm. Output antena log 

periodic adalah -6 dBm. Tegangan output power 

harvester tanpa beban adalah 0.3V. Ketika dibebani 

efisiensinya adalah 0%. Artinya daya sebesar -6 dBm 

(112 mV, 0.25 mW) habis dikonsumsi oleh 

rangkaian power harvester.  

 
 

Gambar 10: Kurva Vo terhadap Pin 

 
Tabel 2. Pengaruh Perubahan Frekuensi Terhadap Impedansi 

 

Daya (dBm) Frekuensi (MHz) Impedansi (Ω) 

3 

500 19.9 + j143.4 

655.75 178 – j119.9 

900 54.7 – j193.2 

 

Tabel 3. Pengaruh Perubahan Daya Input  Terhadap  

      Impedansi 

 

Frekuensi 

(MHz) 

Daya 

(dBm) 

Impedansi 

(Ω) 

(1) 
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655.75 

-15 91.5-j34.3 

0 118.4-j81.2 

3 178 – j119.9 

 

 
 

Gambar 11:  Kurva efisiensi power harvester 

4. KESIMPULAN 
 
Rangkaian power harvester villard dickson berbasis 

schottky BAT54 dapat menghasilkan listrik DC dari 

energi RF (Sumber: Sinyal berfrekuensi 655.75 MHz, 

Tx Power 13 dBm) dengan tegangan output tanpa 

beban sebesar 4 V efisiensi 3.9%. Untuk memperbaiki 

tegangan dan efisiensi maka penggunaan matching 

circuit dan Zero bias diode sangat dianjurkan.  
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Abstract - Energi matahari adalah energi yang luar biasa karena tidak menimbulkan polusi 

dan merupakan energi terbesar yang diterima bumi. Untuk memanfaatkan energi tersebut 

dibutuhkan piranti yang dapat merubah energi matahari menjadi energi listrik. Piranti yang 

dapat digunakan untuk mengubah energi tersebut adalah solar cell. Solar cell yang di pasang 

permanen tidak akan mendapatkan cahaya yang maksimal dari matahari sehingga di perlukan 

alat penggerak aktif yang selalu mengarahkan solar cell ke posisi intensitas cahaya matahari 

tertinggi. Solar cell dapat bergerak ke arah Timur dan Barat. Pada alat ini digunakan sensor 

cahaya sebagai pendeteksi intensitas cahaya matahari tertinggi dan silinder pneumatik yang 

dapat menggerakkan solar cell, sehingga solar cell dapat mengikuti pergerakan matahari. Dari 

penelitian ini didapatkan hasil yang maksimal dibanding solar cell diam, dalam 

memanfaatkan energi matahari, nilai tegangan (V) yang terbesar diterima solar cell berkisar 

19,67V hingga 20,4V pada pukul 10.00 sampai 14.00. 

 

Kata kunci: Solar cell, Sensor Cahaya, Pneumatik, Microcontroller. 

 

Abstract- Solar energy is the energy that is remarkable because it does not cause pollution 

and is the largest energy received by the earth. To take advantage of the energy needed tools 

that can transform solar energy into electrical energy. Tools that can be used to convert the 

energy is solar cell. Solar cell in a permanent post will not get the maximum light from the 

sun so in need of active movers who always directs the solar cell to the position of the highest 

light intensity. Solar cells can move in the direction of East and West. In this tool is used as a 

light sensor detecting light intensity and pneumatic cylinder highest that can move solar cell, 

so the solar cell can follow the movement of the sun. From this study, the maximum results 

than the silent solar panels, in harnessing solar energy, the voltage value (V), which received 

the largest solar cell ranges 19,67V until 20,4V at 10.00 to 14.00. 

 

Keywords: Solar cell, Light Sensor, Pneumatic, Microcontroller. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber energi saat ini menjadi salah satu topik yang 

banyak di perbincangkan oleh manusia dalam 

mengatasi penyediaan energi. Selama ini kebutuhan 

energi masih mengandalkan minyak bumi sebagai 

penyangga kebutuhan akan energi. Sementara itu tidak 

dapat dihindarkan bahwa sumber energi ini semakin 

langka dan mahal harganya.  

 

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat dan 

semakin menipisnya cadangan minyak bumi memaksa 

manusia untuk mencari sumber-sumber energi 

alternatif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 

sumber energi yang besar dan tak terbatas 

pemakaiannya yaitu energi matahari. Energi matahari 

merupakan energi terbesar yang diterima bumi dan 

tidak menimbulkan polusi. Energi matahari dapat 

digunakan sebagai energi alternatif yang di 

manfaatkan untuk sumber energi listrik.  

 

Sumber energi ini belum di manfaatkan secara 

optimal. Untuk memanfaatkan energi tersebut 

dibutuhkan piranti yang dapat merubah energi 

matahari menjadi energi listrik yaitu panel surya 

(solar cell).
[1]

 Solar cell akan mengumpulkan energi 

matahari dan merubahnya menjadi energi listrik. 

Pemasangan solar cell secara permanen tidak akan 

mendapatkan cahaya matahari maksimal, sehingga 

energi listrik yang dihasilkanpun tidak maksimal. Di 

Indonesia kebanyakan pemasangan solar cell 

dilakukan secara permanen, misalnya solar cell untuk 

lampu jalan, untuk lampu lalu lintas dll.  

 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah alat 

penggerak aktif yang akan selalu mengarahkan solar 

cell sejajar dengan matahari. Energi listrik maksimal 

yang dihasilkan solar cell terjadi ketika solar cell 

tersebut berada sejajar dengan matahari. Solar cell ini 

akan dipasangkan sensor cahaya yang berfungsi 

sebagai mata penggerak solar cell sehingga solar cell 

bisa mengikuti pergerakan matahari. Solar cell di 

rancang agar dapat bergerak ke arah timur-barat.  

 

Pada penelitian ini yang ditelaah adalah bagaimana 

membandingkan hasil dari panel yang bergerak 

terhadap panel yang diam. Dan juga melihat pengaruh 

waktu terhadap tegangan (V), arus (A), Rpm, dan daya 

(W). 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

Matahari merupakan sumber energi alternatif terbesar 

yang ada di muka bumi ini. Pemanfaatan energi ini 

banyak sekali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh pemanfaatannya adalah digunakan sebagai 

sumber untuk pengisian ulang akkumulator melalui 

solar cell dan juga digunakan sebagai sumber listrik 

untuk alat yang posisinya susah dijangkau listrik dari 

PLN. Hal ini lah yang mendasari penulis sebelumnya 

melakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis 

menerapkan sistem pergerakan sollar cell yang dapat 

bergerak mengikuti pergerakan matahari dengan 

menggunakan penggerak pneumatik agar energi yang 

dihasilkan dapat diperoleh secara maksimal.  

 

Untuk dapat meningkatkan efisiensi dari penjejak 

matahari, sistem penggerak elektro pneumatik dapat 

diaplikasikan pada penjejak matahari. Sistem 

penggerak elektro pneumatik ini dilengkapi dengan 

katup solenoid yang bekerja untuk mengatur tekanan 

udara pada silinder pneumatik.  

 

Pemilihan penggunaan elektro pneumatik ini sebagai 

penjejak matahari dirancang dengan melihat beberapa 

aspek yaitu:  

1. Dengan mengunakan elektro pneumatic, daya yang 

di pakai lebih sedikit. 

2. Motor ideologi kerjanya continue / dipakai selama 

beberapa jam, sedangkan pada sistem ini dipakai 

dengan menggunakan time sampling untuk 10 

menit. Terjadi hidup – mati pada motor, yang 

mana start awal motor membutuhkan arus yang 

besar sehingga motor cepat rusak. Sedangkan  

pada elektro pneumatik memiliki katup solenoid. 

Katup solenoid memang itu sifatnya, dinyalakan 

ketika diperlukan atau tidak continue. 

 

Untuk sistem pengontrolan pada penjejak matahari ini 

dirancang dengan menggunakan Atmega 8535 yang 

didukung dengan software bahasa pemograman AVR 

Codevision. 

 

2.1. Solar Cell  
 

Solar Cell merupakan suatu kumpulan sel fotovoltaik, 

dan juga dikenal oleh modul fotovoltaik moniker. 

Solar cell mengubah intensitas sinar matahari menjadi 

energi listrik
[2]

. Solar cell menghasilkan arus yang 

digunakan untuk mengisi baterai. Solar cell terdiri dari 

photovoltaic, yang menghasilkan listrik dari intensitas 

cahaya, saat intensitas cahaya berkurang 

 (berawan, hujan, mendung) arus listrik yang 

dihasilkan juga akan berkurang. Dengan menambah 

solar cell (memperluas) berarti menambah konversi 

tenaga surya. Umumnya solar cell dengan ukuran 

tertentu memberikan hasil tertentu pula. Contohnya 

ukuran a cm x b cm menghasilkan listrik DC (Direct 

Current) sebesar x Watt per hour / jam.
[3] 
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Gambar 1 Papan Solar Cell 

2.2. Pneumatic 

Pneumatic berasal dari bahasa Yunani "pneuma" yang 

berarti "napas" atau "udara". Pneumatik dapat 

diartikan sebagai teori atau pengetahuan tentang udara 

yang bergerak, keadaan-keadaan kesetimbangan udara 

dan syarat-syarat keseimbangan. Dalam dunia otomasi 

atau kontrol, pneumatik berarti udara bertekanan yang 

digunakan untuk menggerakkan suatu alat atau 

komponen pada sebuah sistem. Pneumatik memliki 

prinsip yang sama dengan hidrolik hanya saja 

perbedaan keduanya yakni pada fluida yang 

digunakan, pneumatik menggunakan fluida gas 

sedangkan hidrolik menggunakan fluida cair.
[4]

 Cairan 

adalah fluida yang tidak dapat ditekan (incompressible 

fluid) sedangkan udara adalah fluida yang dapat 

terkompresi (compressible fluid). Secara umum sistem 

kontrol terdiri dari komponen berikut: 

1. Working Media (Media Kerja) 

 Energi yang digunakan untuk menggerakkan 

sistem (elektrik, hidrolik, pneumatik) 

2. Control Media (Media Kontrol) 

 Sinyal yang digunakan untuk menggendalikan 

sistem (elektrik, elektronik, pneumatik, hidrolik) 

3. Control Chain (Rantai Kontrol) 

 Alur sistem kontrol, yakni: Supply 

EnergiElemen Sinyal InputElemen 

PengolahElemen Kontrol AkhirElemen 

Kerja (Aktuator). 

 

Pada sistem pneumatic umumnya aktuator yang 

digunakan yakni silinder pneumatik. Pada silinder 

pneumatik terdapat batang piston, batang piston ini 

yang menerima tekanan udara dari katup yang 

kemudian menghasilkan gerakkan linear maju atau 

mundur. Gaya yang dihasilkan ini digunakan untuk 

memenuhi tugas aktuator, semakin besar gaya yang 

dibutuhkan maka semakin besar pula ukuran silinder 

pneumatik yang digunakan ataupun teanan kerja yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Pneumatic 

2.3. Solenoid Valve Pneumatic 

Solenoid valve pneumatic adalah katup yang 

digerakan oleh energi listrik, mempunyai kumparan 

sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk 

menggerakan plunger. Kumparan ini dapat diaktuasi 

oleh arus AC maupun DC. Solenoid valve pneumatic 

mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, lubang 

jebakan udara (exhaust) dan lubang Inlet Main. 

Lubang Inlet Main, berfungsi sebagai terminal / 

tempat udara bertekanan masuk atau supply (service 

unit), lalu lubang keluaran (Outlet Port) dan lubang 

masukan (Outlet Port), berfungsi sebagai terminal 

atau tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan 

ke pneumatic, sedangkan lubang jebakan udara 

(exhaust), berfungsi untuk mengeluarkan udara 

bertekanan yang terjebak saat plunger bergerak atau 

pindah posisi ketika solenoid valve pneumatic bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Solenoid Valve Pneumatic 

 

2.4. ATMEGA 8535 

Mikrokontroler ATMega8535 merupakan 

mikrokontroler yang termasuk dalam keluarga AVR. 

AVR merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit 

buatan Atmel, berbasis arsitektur RISC (Reduced 

Instruction Set Computer). Hampir semua instruksi 

dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR mempunyai 

32 register general-purpose, timer / counter fleksibel 

dengan mode compare, interrupt internal dan 

eksternal, serial UART, programmable Watchdog 

Timer, dan mode power saving, ADC, dan PWM 

internal. AVR juga mempunyai In-System 

Programmable Flash on-chip yang mengijinkan 

memori program untuk diprogram ulang dalam system 

menggunakan hubungan Serial Peripheral Interface 

(SPI).
[5] 
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Gambar 4 Konfigurasi pin ATMEGA8535 

 

2.5 LDR (Light Dependent Resistor) 

Light Dependent Resistor atau yang biasa disebut 

LDR adalah jenis resistor yang nilainya berubah 

seiring intensitas cahaya yang diterima oleh 

komponen tersebut. Biasa digunakan sebagai detektor 

cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Light 

Dependent Resistor, terdiri dari sebuah cakram 

semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda 

pada permukaannya. Pada saat gelap atau cahaya 

redup, bahan dari cakram tersebut menghasilkan 

elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil. 

Sehingga hanya ada sedikit elektron untuk 

mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya 

redup LDR menjadi konduktor yang buruk, atau bisa 

disebut juga LDR memiliki resistansi yang besar pada 

saat gelap atau cahaya redup. Pada saat cahaya terang, 

ada lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan 

semikonduktor tersebut. Sehingga akan ada lebih 

banyak elektron untuk mengangkut muatan elektrik. 

Artinya pada saat cahaya terang LDR menjadi 

konduktor yang baik, atau bisa disebut juga LDR 

memiliki resistansi yang kecil pada saat cahaya 

terang.
[6]

 

 

 

 

 

Gambar 5 LDR (Light Dependent Resistor) 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pergerakan solar cell mengikuti gerak matahari 

berbasis elektro pneumatik. Sesuai dengan namanya 

prinsip kerja dari alat ini adalah mencari titik sejajar 

antara solar cell dengan matahari. Hal ini bertujuan 

agar solar cell mendapatkan energi matahari secara 

maksimal. Alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya 

atau yang biasa dikenal LDR sebagai mata pencari 

matahari. Sensor cahaya ini disusun melengkung 

membentuk pola setengah lingkaran seperti yang 

terlihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Susunan sensor  

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, alat ini 

menggunakan 5 sensor. Prinsip kerjanya ialah dengan 

melihat nilai perbandingan ke 5 buah sensor, difokus 

kan pada sensor ke 3 (sensor tengah). Misalkan 

apabila nilai sensor 1 & 2 lebih besar dari sensor 4 & 

5, maka solar cell akan bergerak ccw sampai pada 

nilai sensor 3 lebih tinggi dari sensor lainnya barulah 

pneumatik akan berhenti. Begitu juga sebaliknya 

apabila nilai sensor 1 & 2 lebih kecil dari sensor 4 & 

5, maka solar cell akan bergerak cw sampai pada nilai 

sensor 3 lebih tinggi dari sensor lainnya barulah 

pneumatik akan berhenti. 

Pergerakan alat ini menggunakan silinder pneumatic 

double acting dengan menggunakan katup 5/3 sebagai 

pengontrolnya. Katup ini dapat menahan udara 

sehingga pergerakan panel dapat berstep-step. 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Solenoid Valve Pneumatic 

 

Pada pengujian ini yang dilakukan adalah 

pengambilan data nilai tegangan (V), arus (A), Rpm 

motor Dc, nilai ADC dan daya (W) yang di hasilkan 

tiap jam. Pengujian ini dilakukan dari pukul 07.00 

sampai 18.00. 

Pengujian dilakukan dengan 2 metode yaitu :   

1. Pengujian Panel bergerak 

2. Pengujian Panel diam 

Hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil yang 

diterima oleh solar cell saat bergerak mengikuti 

matahari dan saat diam / tidak bergerak. Berikut 

perbandingan data tegangan (V) yang dihasilkan dari 

pengujian : 

 

Tabel 1. Tegangan Panel Bergerak dan Diam 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Grafik Voltage (V) 

 

Dari data tersebut dapat lihat bahwa perbandingan 

nilai tegangan yang tertinggi terjadi pada pukul 7-10 

dan 15-18, hal ini dapat diketahui bahwa panel diam 

hanya memperoleh hasil yang maksimal pada pukul 

11-14. Sedangkan untuk panel yang bergerak dapat 

memperoleh hasil yg maksimal setiap jamnya. Begitu 

juga untuk perbandingan nilai arus, Rpm motor Dc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Grafik Current (A) 

 

Seperti yang terlihat pada grafik current, panel yang 

bergerak lebih unggul jika dibandingkan dengan panel 

yang diam dalam memaksimalkan hasil penyinaran 

cahaya matahari. Pada pengukuran arus, dilakukan 

pengujian pada baterai, motor dc 12V, dan lampu dc 

12V seperti yang terlihat pada gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Grafik Rpm Motor DC 12 V 

 

Grafik Rpm berhubungan dengan nilai tegangan yang 

dihasilkan, semakin tinggi nilai tegangan yang 

dihasilkan oleh panel, maka semakin tinggi pula nilai 

Rpm yang didapat. Seperti yang terlihat pada grafik 

diatas, nilai tegangan yang tertinggi terjadi pada pukul 

12-13 nilai Rpm juga sebanding dengan kenaikan 

tegangan yang di hasilkan oleh solar cell.  
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Gambar 12 Grafik ADC Value 

Nilai ADC adalah nilai yang dihasilkan oleh LDR 

dalam menerima intensitas cahaya yang dikonversikan 

dalam bentuk tegangan. Kemudian diproses oleh 

mikrokontroller dalam bentuk data 8 bit, yang 

memiliki range 0-255. Nilai ADC ini berpengaruh 

terhadap besaran cahaya yang diterima oleh LDR / 

sensor cahaya.Seperti yang terlihat pada grafik diatas, 

nilai ADC pada pukul 12.00 lebih besar jika 

dibandingkan pada pukul 07.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Grafik Power (W) 

 

 

Berikut grafik daya yang dihasilkan setiap jam pada 

panel yang bergerak. Seperti yang terlihat pada grafik 

tersebut, daya terbesar yang dihasilkan oleh panel 

berada pada pukul 12.00-13.00. hal ini dikarenakan 

cahaya matahari yang besar berada pada kisaran pukul 

10.00 sampai 14.00. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Setelah  melakukan pengujian data dan menganalisa 

data dapat disimpulkan bahwa solar cell yang bergerak 

otomatis dapat memperoleh hasil yang maksimal 

dibanding solar cell diam, dalam memanfaatkan energi 

matahari, nilai tegangan (V) yang terbesar diterima 

solar cell berkisar 19,67V hingga 20,4V pada pukul 

10.00 sampai 14.00.  
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Abstrak – Salient area pada video didefinisikan sebagai area video yang lebih menarik bagi 

penonton dibandingkan dengan area lainnya. Kualitas gambar pada area ini akan mempengaruhi 

kualitas video yang dilihat penonton. Jika salient area berkualitas baik, maka kualitas video menjadi 

baik dan begitu pula sebaliknya. Sehingga, informasi salient area bisa dimanfaatkan untuk menjaga 

kualitas video yang dilihat oleh penonton. Namun, karena penentuan salient area berdasarkan sudut 

pandang penonton bersifat subjektif, sulit untuk menentukan salient area dari sebuah video. Sebagai 

solusi dari permasalahan tersebut, pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi desktop sebagai alat 

survei penentuan salient area pada video. Responden survei akan menonton video dan diminta untuk 

menggerakkan kursor mouse pada area yang mereka rasa paling menarik. Kemudian, informasi 

koordinat kursor dari semua responden akan diolah dengan algoritma K-Means untuk dilakukan 

proses clustering. Cluster dengan titik koordinat paling banyak dinyatakan sebagai salient area dari 

video. Penelitian ini telah berhasil mendeteksi salient area pada video ANSI T1.801.01 vtc1nw yang 

direkam oleh National Telecommunicaiton and Information Administration, Institute of 

Telecommuncation Sciences (NTIA/ITS). Untuk video ANSI T1.801.01 vtc1nw, hasil survei 

menunjukkan salient area muncul pada area wajah, khususnya pada bagian bibir dan mata. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dikembangkan sebagai referensi untuk melakukan pendeteksian 

salient area berdasarkan pendekatan objektif seperti pergerakan, warna, objek khusus, dan titik 

tengah gambar. 

 

Katakunci: Salient Area, Kualitas Video, Algoritma K-Means 

 

 

Abstract –Salient area is defined as the most interesting area in video that catch viewer attention. 

Quality of salient area affects video quality that is perceived by viewer. If quality of salient area is 

excellent then quality of the video will also satisfied the viewer. However, due to subjective aspect that 

influence the viewer in determining salient area, it is very challenging to determine the salient area. 

To deal with the challenge, this research designs desktop application as tool to survey information of 

salient area. Respondent of the survey will watch a video and be asked to move cursor to area that 

they perceive as the most interesting area. Then, infromation of cursor coordinate is processed using 

K-Means algorithm to perform clustering process. Cluster with the most member is determined as 

salient area. Result from the research shows that the application and K-Means algorithm have 

successfully determined the salient area. Video that is used in this research is ANSI T1.801.01 vtc1nw 

from National Telecommunicaiton and Information Administration, Institute of Telecommuncation 

Sciences (NTIA/ITS). For ANSI T1.801.01 vtc1nw video, result of the survey shows that the salient 

area is occured in face area, especially in mouth and eyes. Result from this research can be used as 

a reference to perform salient area detection based on objective approach such as movement, color, 

specific object, dan centre of image. 

 

Keywords: Salient Area, Video Quality, K-Means Algorithm 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi pemrosesan video dan 

semakin beragamnya konten digital sangat 

mendukung luasnya penerapan video sebagai media 

informasi. Video telah digunakan tidak hanya sebagai 

media hiburan namun juga telah digunakan untuk 

keperluan pemasaran, pendidikan, maupun kesehatan. 

Video pada dasarnya merupakan kombinasi gambar 

individu yang disatukan dalam urutan frame yang 

dimainkan dalam waktu tertentu [1]. Mata manusia, 

yang memiliki keterbatasan, hanya mendeteksi urutan 

gambar individu tersebut sebagai satu kesatuan.  

Human Visual System (HVS) yang bekerja sama 

dengan otak memiliki kemampuan untuk mendeteksi 

bagian atau area video yang paling menarik. 

Mekanisme otak yang bertanggung jawab untuk 

mendeteksi area ini disebut selective visual attention 

[2]. Mekanisme ini penting bagi manusia untuk 

memahami situasi pada video dan untuk mendapatkan 

informasi dari sebuah adegan. 

Area yang paling menarik dari sebuah gambar dan 

video dikenal dengan istilah salient area [3]. Salient 

area juga dikenal sebagai fokus utama dari penglihatan 

manusia terhadap sebuah adegan yang ditampilkan 

pada gambar atau video. Kualitas dari salient area bisa 

mempengaruhi kualitas dari sebuah video. Jika salient 

area sebuah video berkualitas baik cenderung video 

tersebut akan dianggap berkualitas baik oleh penonton 

dan begitu pula sebaliknya. Namun, pendeteksian 

salient area tidak mudah. Hal ini dikarenakan  

penentuan salient area dipengaruhi aspek subjektif 

dari penonton yang bisa berbeda satu sama lain.  

Pentingnya salient area dalam menentukan kualitas  

sebuah video telah memotivasi beberapa penelitian 

untuk mendeteksi salient area. Salah satunya 

dilakukan oleh [4] yang fokus pada salient area pada  

gambar. Pada penelitian tersebut, sebuah aplikasi 

mobile dirancang untuk merekam aksi dari responden 

ketika diperlihatkan sebuah gambar yang ditampilkan 

pada smartphone. Aksi sentuh dari responden 

digunakan untuk menentukan salient area dari gambar. 

Beberapa penelitian lain yang juga menjadi rujukan 

pada penelitian ini dirangkum pada Tabel 1 sebagai 

tabel perbandingan penelitian. 

 
Tabel 1. Perbandingan penelitian 

Peneliti 
Objek 

(Platform) 

Metoda Deteksi 

Salient Area 

Lee, 

Choi and 

Suk [5] 

Image 

(Dekstop) 

Menggunakan eye 

tracker untuk 

merekam pergerakan 

mata ketika melihat 

monitor. 

Fang, 

Lu, and 

Tian [6] 

Image 

 (Mobile) 

Salient area 

diperoleh dari respon 

sentuhan responden. 

Informasi sentuhan 

diolah dengan 

algoritma regresi 

linear. 

Ni et al. 

[4] 

Image 

 (Mobile) 

Salient area 

diperoleh dari respon 

sentuhan dan 

dibandingkan dengan 

respon pergerakan 

mata responden. 

Fitria 

(2015) 

Video 

(Desktop) 

Salient area 

diperoleh dari 

pergerakan kursor 

dari responden 

selama menonton 

video. Koordinat 

kursor kemudian 

dianalisa dengan 

algoritma K-Means. 

 

Penelitian yang dipaparkan pada tulisan ini 

mengembangkan konsep yang telah diterapkan pada 

[4] dengan fokus pada video sebagai objek penelitian. 

Sebuah aplikasi desktop telah dirancang sebagai 

media survei dalam menentukan salient area. Aplikasi 

ini akan digunakan oleh sejumlah responden yang 

diminta menonton video. Pada saat bersamaan, 

responden juga diminta untuk menggerakkan kursor 

pada bagian yang menurut mereka paling menarik. 

Informasi koordinat kursor kemudian disimpan ke 

dalam database. Informasi ini kemudian diproses 

dengan algoritma K-Means untuk dilakukan proses 

clustering. Cluster dengan anggota koordinat 

terbanyak dinyatakan sebagai salient area dari video 

tersebut. 

Tulisan ini disusun dalam empat bagian termasuk 

bagian pendahuluan. Bagian kedua akan berisi 

landasan teori yang mendukung penelitian. Proses 

pengujian dan hasil penelitian akan dibahas pada 

bagian ketiga. Sedangkan bagian keempat akan 

merangkum semua hasil penelitian sebagai bagian 

kesimpulan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Landasan teori yang terkait dengan penelitian ini 

adalah video, salient area, dan algoritma K-Means. 

 

2.1. Video 
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Konsep dasar dari video adalah teknologi animasi 

[7]. Video merupakan gabungan frame-frame 

gambar yang dimainkan secara cepat. Mata manusia 

tidak dapat menangkap perbedaan antar gambar dan 

melihat gambar tersebut sebagai satu kesatuan. 

Menurut [2], mata manusia tidak dapat 

membedakan frame gambar tersebut jika dimainkan 

pada minimum kecepatan 20 frame dalam satu detik 

(20 fps). Hal ini dikenal dengan istilah motion 

illusion. 

 

2.2. Salient Area 
Salient area merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan area gambar/video yang paling menonjol 

dan menarik perhatian penonton ketika melihat 

gambar atau video tersebut [3]. Dengan kata lain, 

salient area merupakan fokus dari penglihatan 

manusia terhadap gambar atau video. 

Menurut [3], ada empat fitur yang bisa digunakan 

untuk menentukan salient area dari sebuah video. 

Empat fitur tersebut adalah gerak, warna, titik tengah 

gambar, dan objek khusus seperti wajah atau kepala. 

Dari keempat fitur ini, penglihatan manusia lebih 

sensitif terhadap informasi pergerakan. Sebagai 

contoh, penglihatan manusia biasanya fokus pada 

objek yang bergerak dibandingkan dengan latar 

belakang yang tetap/statis. Sedangkan pada video 

yang cenderung statis, penglihatan manusia akan 

fokus pada intensitas cahaya, warna, dan orientasi 

objek [8]. 

Salient area juga bisa ditentukan berdasarkan titik 

tengah gambar dan objek khusus seperti wajah. Pada 

dasarnya, setiap perekaman video akan berusaha 

memposisikan fokus pada bagian tengah gambar [9]. 

Selain itu, jika video merekam orang sebagai objek, 

maka bagian wajah biasanya menjadi fokus utama. 

Fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk menentukan 

salient area.  

Salient area sangat penting dalam beberapa aplikasi 

video seperti video retargeting dan kompresi video 

[9]. Pada video retargeting, salient area harus selalu 

dijaga kualitasnya ketika video tersebut ditampilkan 

pada ukuran layar yang berbeda-beda. Pada kompresi 

video, salient area akan merupakan informasi paling 

penting dari video. Sehingga, ketika proses kompresi 

terjadi, bagian salient area harus mendapatkan 

kompresi paling minimum. Selain dari kedua contoh 

aplikasi ini, salient area juga sangat penting pada 

aplikasi video periklanan, watermaking, dan adaptive 

content delivery. 

 

2.3. Algoritma K-Means 

Algoritma K-Means merupakan salah satu algoritma 

yang paling banyak digunakan pada teknik 

clustering di bidang data mining [10]. Algoritma K-

Means mengelompokkan data menjadi sebanyak K 

cluster. Sebuah proses iterasi akan dilakukan dalam 

pengelompokkan cluster ini. Dalam setiap iterasi,  

cluster akan dibentuk berdasarkan centroid yang 

ditentukan secara acak. Data yang memiliki 

kemiripan dan jarak terkecil dengan centroid 

dimasukkan kedalam cluster centroid tersebut. 

Kemiripan dan jarak ini dihitung berdasarkan 

persamaan Euclidean Distance seperti ditampilkan 

pada persamaan (1). 

        √        
  

    ............................... (1) 

Dimana x merupakan data yang akan diproses dan y 

merepresentasikan nilai centroid. Snippet code 1 

menunjukkan pseudocode dari algoritma K-Means.  

 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Hasil 

Aplikasi desktop dirancang untuk mengakomodir 

proses penentuan salient area yang terdiri dari 

proses survey terhadap responden dan penggunaan 

algoritma K-Means untuk clustering. Proses survey 

terdiri dari registrasi responden, petunjuk 

penggunaan aplikasi, tampilan video, dan perekam 

posisi koordinat. Form-form pendukung pada proses 

survei ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

Gambar 1 menunjukkan form registrasi responden 

yang merekam informasi nama, jenis kelamin, dan 

umur responden. Selain itu, responden juga akan 

ditanya mengenai kondisi penglihatannya terkait 

buta warna dan mata minus. Hal ini diperlukan 

untuk memastikan hasil survey yang dilakukan 

akurat. 

Gambar 2 menunjukkan form petunjuk penggunaan 

aplikasi. Pada form ini juga akan ditampilkan satu 

video contoh sebagai bahan latihan bagi responden 

sebelum melakukan pendeteksian salient area pada 

video pengujian. 

 

Snippet Code 1 

Input: S (instance set), K 

(number of cluster) 

Output: clusters 

initialize K cluster center(s) 

while (termination condition is 

not satisfied) 

assign instances to the 

closest cluster center 

update cluster centers 

based in assignment 

end while 
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Gambar 1. Form registrasi responden 

 

 
 

Gambar 2. Form petunjuk penggunaan aplikasi 

 

Sedangkan pada proses clustering, proses ini 

dimulai dari preprocessing terhadap koordinat yang 

didapat dari hasil survei, clustering menggunakan 

algoritma K-Means, dan analisa hasil clustering. 

Gambar 3 menunjukkan diagram alir aplikasi 

desktop yang dibuat pada penelitian ini. 

Proses survei telah dilakukan dan 25 responden 

dengan umur 16 sampai 48 tahun telah 

berpartisipasi pada survei. Hasil survei kemudian 

diolah untuk memilih data dari responden yang 

memiliki penglihatan normal dan tidak buta warna. 

Dari 25 responden, hanya 23 responden yang 

memenuhi kriteria tersebut. Diagram alir proses 

survey yang telah dilewati responden ditampilkan 

pada Gambar 4. 

 

Menampilkan 

Form Survei untuk 

responden

Survei

START

N

Y

Hasil Analisa 

Survei

Clustering data 

koordinat kursor pada 

tiap frame video 

menggunakan K-Means

Menampilkan 

visualisasi 

hasil analisa

Y

END

N

 
 

Gambar 3. Diagram alir aplikasi desktop 

 

Start

Responden mengisi form 

resgistrasi

Menampilkan 

video

Responden 

menggerakkan kursor ke 

area/objek yang 

dianggap paling 

menarik(salient area)

Simpan data 

koordinat kursor.

jumlah_video<6?

y

end

N

Menampilkan 

petunjuk 

penggunaan 

aplikasi
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Gambar 4. Diagram alir survei 

 

Pada penelitian ini, responden menonton video 

ANSI T1.801.01 vtc1nw yang direkam oleh 

National Telecommunicaiton and Information 

Administration, Institute of Telecommuncation 

Sciences (NTIA/ITS). Video ini dapat diakses pada 

pustaka video di situs ww.cdvl.com. Video ini 

menampilkan seorang wanita yang sedang membaca 

berita singkat dengan durasi 15 detik. Sehingga 

total frame pada video yang memiliki frame rate 30 

fps ini adalah 450 frame. Gambar 5 menunjukkan 

sampel frame video yang digunakan pada penelitian 

ini. Dari video yang ditonton oleh responden, total 

data yang siap untuk diolah dengan algoritma K-

Means adalah 10350 data. 

 
 

Gambar 5. Sampel frame dari video vtc1nw 

 

Pendeteksian salient area pada setiap frame video 

dilakukan berdasarkan cluster yang memiliki 

anggota terbanyak. Pada penelitian ini, jumlah 

kluster (K) divariasikan sebanyak tiga variasi 

yaitunya 2, 3, dan 4. Untuk menentukan jumlah 

cluster yang sesuai, penelitian ini menggunakan 

perhitungan Davies-Bouldin Index (DBI). K dengan 

nilai DBI terkecil merupakan jumlah cluster yang 

sesuai. Hasil perhitungan DBI yang telah dilakukan 

pada setiap frame dan variasi K dirangkum pada 

Tabel 2.  

 
Tabel 2. DBI terkecil pada setiap video frame  

Video 
Jumlah 

Frame 

Jumlah frame 

dengan DBI terkecil 

K=2 K=3 K=4 

vtc1nw 450 79 127 244 

 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, nilai DBI 

terkecil muncul pada K=4. Dengan kata lain, data 

pergerakan kursor untuk video vtc1nw paling baik 

dikelompokkan dalam empat cluster.  

Keempat cluster tersebut kemudian dibandingkan 

satu sama lain untuk dicari cluster dengan anggota 

terbanyak. Cluster dengan anggota terbanyak inilah 

yang dinyatakan sebagai salient area dari video 

vtcn1w. Gambar 6 menunjukkan sampel frame dari 

video vtc1nw yang telah ditandai salient areanya 

sesuai dengan data dari responden. 

 

 
 

Gambar 6. Sampel frame dengan titik salient area 

 

3.2. Pembahasan 

Hasil salient area pada video vtc1nw menunjukkan 

area wajah merupakan salient area dari video yang 

menampilkan wajah manusia. Ini sesuai dengan 

penelitian oleh [3] yang menyatakan bahwa objek 

khusus seperti wajah merupakan salah satu fitur 

dalam penentuan salient area. Lebih spesifik lagi, 

beberapa responden juga menggerakkan kursor 

mereka pada bagian tertentu dari wajah seperti bibir 

dan mata.  

Hasil survei juga menunjukkan bahwa bagian jari 

yang bergerak, kalung, dan rambut dari pembawa 

berita juga merupakan kandidat salient area. Area 

ini juga membentuk cluster ketika diproses dengan 

algoritma K-Means. Hanya saja, anggota cluster 

lebih sedikit daripada cluster yang menandai bagian 

wajah. 

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan tidak semua frame 

video menghasilkan nilai DBI yang kecil pada K=4. 

79 frame video menunjukkan nilai DBI yang kecil 

ketika K=2 dan 127 frame video menunjukkan nilai 

DBI yang kecil ketika K=3. Hal ini dapat diartikan 

bahwa tidak semua frame video memiliki jumlah 

salient area yang sama. Pada frame yang memiliki 

nilai DBI kecil pada K=2 hanya ada dua salient area 

yaitu wajah dan kalung. Pada frame ini, jari tangan 

pembaca berita tidak bergerak. 

Hubungan antara salient area pada setiap frame 

dengan salient area pada video secara keseluruhan 

dapat diteliti lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan 

seberapa cepat mata manusia menentukan salient 

area dari apa yang dilihatnya. Ketika survei 

dilakukan pada penelitian ini, beberapa responden 

juga merasa kesulitan untuk menggerakkan kursor 

pada objek yang bergerak terlalu cepat. Hal ini tentu 

mempengaruhi hasil koordinat yang diolah dengan 

algoritma K-Means. 
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4. Kesimpulan 
 
4.1. Kesimpulan 

Dari percobaan dan analisa hasil penelitian dapat 

disimpulkan: 

1. Aplikasi desktop yang dirancang pada 

penelitian ini telah berhasil digunakan sebagai 

alat survei salient area. 

2. K-Means telah diimplementasikan untuk 

mendeteksi salient area. Dari perhitungan DBI, 

video vtcn1w sesuai untuk dilakukan proses 

clustering dengan nilai K=4. 

3. Beberapa fitur salient area yang ditemukan 

pada video vtcn1w adalah wajah dan 

pergerakan tangan.   

 

4.2. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian pada publikasi ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut pada beberapa aspek. Aplikasi desktop 

yang dirancang dapat lebih lanjut diujikan pada 

video lain dari pustaka video ww.cdvl.com. Dengan 

lebih banyak video yang diujikan akan semakin 

banyak fitur saliency yang ditemukan dan bisa 

dianalisa.  

Penggunaan algoritma K-Means dalam 

pendeteksian salient area juga bisa diganti dengan 

algoritma lain seperti K-Medoids dan K-Harmonic 

Means yang memiliki kelebihan dan kekurangan 

dibandingkan dengan algoritma K-Means. 

Penggunaan platform desktop pada aplikasi ini 

dapat divariasikan menjadi platform mobile. Selain 

kemudahan distribusi aplikasi dan penggunaan 

perangkat, penelitian dapat dilakukan terhadap 

analisa pengaruh salient area pada layar yang lebih 

kecil di platform mobile. 
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Abstrak –  Di Indonesia banyak sekali energi alternatif yang dapat di manfaatkan dan 

diperbarui, diantaranya seperti PLTA yang menjadi salah satu sumber energi yang berpotensi 

besar untuk dikembangkan saat ini. Maka dari itu perlu dikembangkan suatu alat yang dapat 

mengubah potensi energi air menjadi energi listrik. Dalam penelitian ini telah dirancang 

sebuah alat yang memanfaatkan aliran air yang mengalir untuk menghasilkan listrik dengan 

menggunakan turbin vertikal 6 sudu, menggunakan karakteristik hydrofoil NACA 0015, 

diameter 0,25 m, tinggi sudu 0,3 m, panjang chord 0,1m dengan variasi bukaan sudut 

pengarahan aliran air 45
0 

sampai dengan 85
0
. Dengan sistem kerja aliran air ini akan 

diarahkan untuk menggerakkan sudu – sudu turbin vertikal, putaran turbin ini dimanfaatkan 

untuk memutar Generator dengan menggunakan transmisi pulley dan sabuk mesin jahit. 

Pengaruh dari bukaan sudut pengarah aliran ini mendapatkan hasil putaran rata - rata pada 

generator  392,9 rpm tanpa beban, 297 dengan menggunakan beban lampu dan daya rata – 

rata yang dihasilkan generator 0,054 watt dengan sudut bukaan 45
o
. Pada sudut bukaan 45

o
 ini 

merupakan bukaan sudut dengan hasil rata – rata yang tertinggi di bandingkan dengan bukaan 

sudut yang lain. 

 

Kata Kunci : Turbin vertikal, Hydrofoil NACA 0015, Pengarah aliran 

 

Abstract -In Indonesia a lot of alternative energy that could be use and renewed ,some of 

them are as hydroelectric power that was one of a source of energy that has big potential to 

be developed at this time. Therefore need to be developed a device that could change the 

potential energy of water into electrical energy. In this experiment has been designed an 

instrument which takes advantage of the flow of water that flows to generate electricity by 

using turbine vertical 6 sudu, Using characteristic of hydrofoil naca 0015, the diameter 0.25 

m , high of sudu 0.3 m , long of a chord 0,1 m with variations of the openings of the corner of 

the water flow direction 450 up to 850. Working system with the flow of this water will be 

directed to move sudu - sudu turbine vertical,The turbine is used to turn the generator uses 

transmission by pulley and a belt of a sewing machine. The influence of the openings of the 

corner for managing this flow on average get the results of the rpm 392,9 without the burden 

on a generator, 297 by using lights and power load averages the resulting averages 0,054 

watt generator with an angle of 45o openings. At 45o angle openings this is an angle with the 

highest average results than the other angle.  
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Keyword: Turbine vertical, Hydrofoil NACA 0015, Water Flow Managing 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus 

meningkat, kebutuhan akan energi semakin meningkat 

pula, sehingga energi merupakan suatu unsur yang 

sangat penting dalam pengembangan suatu negara 

atau suatu daerah. Oleh karenanya pemanfaatan energi 

secara tepat guna akan menjadi suatu cara yang ampuh 

dalam perkembangan zaman tersebut.Sebagian besar 

negara di dunia termasuk Indonesia, suplay energi 

listrik masih mengandalkan pembangkit berbahan 

bakar fosil yakni minyak bumi, gas alam dan batu bara 

yang terbatas jumlahnya di alam dan suatu saat akan 

habis, sementara permintaan akan energi listrik terus 

bertambah. Oleh karenanya pemanfaatan energi pada 

masa sekarang ini sudah diarahkan pada penggunaan 

energi terbarukan yang ada di alam. Misalnya energi 

air, energi angin, dan energi matahari.Salah satu 

sumber energi terbarukan yang sangat berpotensi di 

negara kita adalah pemanfaatan energi air dan apabila 

pemanfaatan energi tersebut dilakukan secara meluas 

di seluruh wilayah indonesia maka peluang untuk 

keluar dari krisis listrik akan semakin besar
[1]

.  

2. LANDASAN TEORI 

 

Dari penelitian sebelumnya membuat sebuah 

pembangkit listrik tenaga air dengan kinerja turbin air 

tipe derrius dengan sudu hydrofoil standart NACA 

6512. Dari metode penelitiannya dilakukan pada 

saluran air dengan dimensi lebar 190 cm, tinggi 50 

cm. turbin yang digunkan tipe derrius, dimana sudu 

turbin berbentu hydrofoil dengan jumlah sudu tiga 

buah yang mempunyai panjang 23 cm, lebar 10 cm, 

dan ketebalan sebagai berikut (berdasarkan standart 

bentuk airfoil NACA 6512) serta variasi diameter 

turbin yaitu : 28 cm, 32 cm, 36 cm, dan 40 cm. 

Berikut ini gambar alat yang telah dibuat dari 

penelitian sebelumnya
[2]

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat penelitian sebelumnya 

 

2.1 Persamaan dan Symbol 
 Faktor korensi daya : fc 

 Daya Rencana (Pd). Satuan kW 

Pd : fc x P …………..………………….(1) 

 Torsi ( MP atau T ) 

T = MP =  9,74 x 10
5
 x 

  

  
 (Kg.mm)…....(2) 

 Diameter Poros ( Dporos ) 

  Dporos =  

   *
    

  
√             

             
   +

   

(mm)……………….........(3) 

Dimana : 

    
  

           
 (kg/mm

2
)…………………..(4) 

                               mm
2 

) 

   

                                     

/mm
2
) 

kt = Faktor Koreksi Tumbukan  

cb = Factor Koreksi Lenturan 

Sf1 = Faktor keamanan terhadap bahan 

poros 

Sf2 = Faktor keamanan dipengaruhi 

konsentrasi tegangan 

 Pemilihan Penampang Sabuk V[3] 

 Diameter Puli 

Diameter jarak bagi puli penggerak (dP) 

Kemudian diperoleh : 

DP = I x dP (mm)…………………….(5) 

dB = dp – 2ko (mm)………….........(6) 

DB = Dp – 2ko (mm)…………..………..(7) 

dK = dp = 2k (mm)………...……............(8) 

Dk = Dp = 2k (mm)………...…………...(9) 

Keterangan : 
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DP = Diameter jarak bsgi puli ysng 

digerakkan 

dB = Diameter Naf puli penggerak 

DB = Diameter Naf puli yang di gerakkan 

dK = Diameter Luar puli penggerak 

DK = Diameter luar puli penggerak 

 Kecepatan Linier Puli (V) 

  V =  
            

          
 ( m/s )……………………(10) 

Syarat sabuk V – Puli aman digunakan 

V < 30 m/s 

Cr1>
     

 
 (mm)…………..……………(11) 

 Panjang Sabuk (L) 

…         
 

 
         

       

    
..(12) 

 Jarak sumbu poros ideal (C) 

C = 
  √             

 
……..……………..(13) 

 Sudut Kontak (   

        =      
                

 
……………..….(14) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian kerja alat,dan analisa terhadap hasil kerja 

berdasarkan perancangan dari sistem yang telah 

dibuat. Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

apakah sistem sudah sesuai dengan perancangan awal 

atau belum. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

menggunakan bantuan Pompa Air Robin. Penggunaan 

pompa ini dikarenakan dalam proses pengujian alat 

kondisi cuaca sedang kemarau, sehingga tidak adanya 

aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan 

PLTA dengan mekanisme sumbu vertikal ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Eksperimen Apparatus 

 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian PLTA 

dengan mekanisme sumbu vertikal ini antara lain: 

1. Tachometer yang berfungsi untuk melihat nilai 
putaran pada pulley turbin dan pulley generator. 

2. Multimeter digital yang berfungsi untuk 
mengukur VAC dari generator. 

3. Camera video yang berfungsi sebagai alat 
pengambil gambar dan video saat melakukan 
percobaan. 

Adapun beberapa macam pengujian yang dilakukan 

antara lain : 

1. Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran air untuk 
hasil putaran pada turbin dan generator tanpa 
menggunakan beban lampu, serta output VAC 
dan VDC yang di hasilkan generator. 

2. Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran air untuk 
hasil putaran pada turbin dan generator dengan 
menggunakan beban lampu, serta output VAC, 
VDC, IDC dan daya yang dihasilkan generator. 

Pada pengujian alat kali ini, digunakan bantuan pompa 

air robin dengan spesifikasi pompa pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Spesifikasi pompa air 

3.1 Hasil Pengujian Tanpa Menggunakan Beban     
 

Pengaruh bukaan sudut pengarah untuk hasil putaran 

pada turbin dan generator tanpa menggunakan beban. 

Pada sudut bukaan pengarah 45
o
 putaran rata-rata 
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yang dihasilkan turbin sebesar 49,1 rpm dan generator 

sebesar 392,9 rpm, sudut bukaan pengarah 55
o
 putaran 

rata-rata yang dihasilkan turbin sebesar 48,1 rpm dan 

generator sebesar 384,3 rpm, sudut bukaan pengarah 

65
o 

rpm dan generator sebesar 374,3, sudut bukaan 

pengarah 75
o
 putaran rata-rata yang dihasilkan turbin 

sebesar 43,8 rpm dan generator sebesar 350,9 rpm, 

dan sudut bukaan pengarah 85
o
 putaran rata-rata yang 

dihasilkan turbin sebesar 39,3 rpm dan generator 

sebesar 316,3 rpm.  

 

Dari hasil rata-rata yang didapatkan maka dari pada 

itu untuk mempermudah analisa, dibuatlah grafik dari 

rata-rata putaran yang dihasilkan putaran rata-rata 

yang dihasilkan turbin sebesar 46,5 turbin dan 

generator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengaruh bukaan sudut terhadap putaran turbin 

dan generator 

 

Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran ini juga 

berpengaruh untuk  hasil VAC terhadap putaran turbin 

dan generator. Dibawah ini merupakan hasil grafik 

yang di dapat dari data pengujian. 

Grafik VAC Terhadap Rpm Turbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik VAC Terhadap Rpm Generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengaruh VAC terhadap putaran turbin dan 

generator 

 

Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran ini juga 

berpengaruh untuk  hasil VDC terhadap putaran turbin 

dan generator. Dibawah ini merupakan hasil grafik 

yang di dapat dari data pengujian. 
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Grafik VDC Terhadap Rpm Turbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik VDC Terhadap Rpm Generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengaruh VDC terhadap putaran turbin dan 

generator 

 

3.2 Hasil Pengujian Menggunakan Beban Lampu 
Pengaruh bukaan sudut pengarah untuk hasil putaran 

pada turbin dan generator menggunakan beban. Pada 

sudut bukaan pengarah 45
o
 putaran rata-rata yang 

dihasilkan turbin sebesar 36,1 rpm dan generator 

sebesar 297 rpm dengan output Prata-rata = 0,054 watt , 

sudut bukaan pengarah 55
o
 putaran rata-rata yang 

dihasilkan turbin sebesar 33,4 rpm dan generator 

sebesar 269,8  rpm dengan output Prata-rata = 0,032 watt, 

sudut bukaan pengarah 65
o
 putaran rata-rata yang 

dihasilkan turbin sebesar 29,7 rpm dan generator 

sebesar 230,7 dengan output Prata-rata = 0 watt, sudut 

bukaan pengarah 75
o
 putaran rata-rata yang dihasilkan 

turbin sebesar 24,3 rpm dan generator sebesar 197,3 

rpm dengan output Prata-rata = 0 watt, dan sudut bukaan 

pengarah 85
o
 putaran rata-rata yang dihasilkan turbin 

sebesar 21,8 rpm dan generator sebesar 175,2 rpm 

dengan output Prata-rata = 0 watt. Dari hasil rata-rata 

yang didapatkan maka dari pada itu untuk 

mempermudah analisa, dibuatlah grafik dari rata-rata 

putaran dan rata -  rata daya yang dihasilkan turbin  

 

 

 

dan generator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengaruh bukaan sudut terhadap putaran turbin 

dan generator dengan beban 

 

Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran terhadap 

output rata - rata daya yang dihasilkan generator. 

 

(a) (b) 

280

310

340

370

400

430

8 10 12 14

R
p

m
 G

e
n

e
ra

to
r 

VDC 

Sudut 45⁰ 
Sudut 55⁰ 
Sudut 65⁰ 
Sudut 75⁰ 
Sudut 85⁰ 

(b) 

35

40

45

50

55

8 9 10 11 12 13 14

R
p

m
 T

u
rb

in
 

VDC 

Sudut 45⁰ 

Sudut 55⁰ 

Sudut 65⁰ 

Sudut 75⁰ 

Sudut 85⁰ 

(a) 

20

25

30

35

40

45⁰ 55⁰ 65⁰ 75⁰ 85⁰ 

P
u

ta
ra

n
 t

u
rb

in
 

Bukaan sudut 150

200

250

300

350

45⁰ 55⁰ 65⁰ 75⁰ 85⁰ 

P
u

ta
ra

n
 g

e
n

e
ra

to
r 

Bukaan sudut 

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

45⁰ 55⁰ 65⁰ 75⁰ 85⁰ 

D
ay

a 

Bukaan sudut 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

719 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pengaruh bukaan sudut terhadap daya 

 

Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran ini juga 

berpengaruh untuk  hasil VAC terhadap putaran turbin 

dan generator. Dibawah ini merupakan hasil grafik 

yang di dapat dari data pengujian. 

 

 

 

Grafik VAC Terhadap Rpm Turbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik VAC Terhadap Rpm Generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengaruh VAC terhadap putaran turbin dan 

generator 

 

Pengaruh bukaan sudut pengarah aliran ini juga 

berpengaruh untuk  hasil VDC terhadap putaran turbin 

dan generator. Dibawah ini merupakan hasil grafik 

yang di dapat dari data pengujian. 
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Grafik VDC Terhadap Rpm Generator 
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Gambar 10. PengaruhVDC terhadap putaran turbin dan 

generator 

 

4. KESIMPULAN 

Dari analisa yang didapatkan melalui hasil data 

pengujian alat, maka dapat disimpulkandiantaranya 

yaitu, hasil rata – rata putaran turbin yang terbesar 

pada bukaan sudut 45
o
 yaitu sebesar 49.1 rpm untuk 

tanpa beban, dan 36.1 rpm dengan menggunakan 

beban. Hasil rata – rata putaran generator  yang 

terbesar pada bukaan sudut 45
o
 yaitu sebesar 392.9 

rpm  untuk tanpa beban, dan 297  rpm dengan 

menggunakan beban. Hasil rata – rata daya generator  

yang terbesar pada bukaan sudut 45
o
 yaitu sebesar 

0,054 watt. Penggunaan beban lampu dapat 

mempengaruhi hasil dari putaran turbin, generator dan 

daya. 
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Abstrak – Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian dari penulis tentang WiFi 

Positioning System (WPS). Kemajuan dari penelitian sebelumnya ada pada dua hal, yaitu 

peningkatan akurasi dan pengenalan posisi untuk kasus beda lantai. Metode lokalisasi yang 

digunakan pada penelitian ini masih berbasis data RSS fingerprinting yang berfungsi 

sebagai peta radio dan data pembelajarannya. Sedangkan untuk proses penentuan posisi dan 

peningkatan akurasi, penelitian ini menggunakan metode k-NN dengan nilai k=5 dan k=10. 

Selain itu, untuk mendukung penentuan posisi beda lantai pada penelitian ini menggunakan 

metode clustering dengan nilai centroid. Hasilnya akurasi tepat di posisi untuk kondisi 

mobile device bergerak yaitu 15% kemudian untuk toleransi 2m dengan akurasi 75%, dan 

tidak ada yang lebih dari toleransi 4m. 

 

KataKunci : WPS, k -NN, clustering, centroid. 

 

 

Abstract – This research is next project from research that author did last year about WiFi 

Positioning System (WPS). The progress of previous study exist on two things, namely to 

increase accuracy and it can pointing with different floor case study. Localization methods 

used in this study was based on data RSS fingerprinting that serves as data radio map and 

fungtionaly as data learning by system. Differences with previous study for the process of 

positioning and increasing accuracy, this study using k –NN with value of k= 5 and k = 10. 

The result for moving mobile device is abbout 15% but with tolerance = 2m we have 75% 

accuracy. In addition, to support different positioning on the floor os this study using the 

method of clustering centroid value. The result is less appropriate in WPS application due to 

similarity data RSS between clusters is still high.  

 

Keywords: WPS, k -NN, clustering, centroid 
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1. PENDAHULUAN 

 

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan 

pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya 

dengan tingkat akurasi mencapai 44% untuk toleransi 

2m dan 64% untuk toleransi 6m. Metode yang 

digunakan Neural Network Backpropagation (NNBp) 

yang pada kesimpulannya penerapannya terlalu 

komplek untuk aplikasi WPS[1]. Fokus pada 

penelitian ini masih sama yaitu untuk meningkatkan 

akurasi dan kemampuan baru dari sebelumnya yaitu 

menentukan posisi pada lantai yang berbeda. Metode 

algoritma yang digunakan adalah k -Nearest Neighbor 

(k -NN) dengan jumlah neighboor (k) sama dengan 10. 

Metode pengumpulan data fingerprinting sama degan 

penelitian sebelumnya, yaitu jarak data Reference 

Point (RP) setiap 2 meter dengan informasi tambahan 

berupa cluster yang membedakan antar lantai. Pada 

fase pengujian data fingerprinting yang diproses 

dalam k -NN sesuai dengan cluster yang dimaksud 

atau tidak semua data fingerprinting dalam database 

digunakan. Hal ini yang menjadi pembeda dari 

penelitian sebelumya. 

Hasil dari penelitian ini, sistem WPS mampu 

membedakan posisi antara lantai 2 dan lantai 3 gedung 

PCR blok 6. Sedangkan akurasi meningkat menjadi 

75% untuk toleransi 2 meter dan 15% untuk kondisi 

mobile device bergerak. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. WPS 

WiFi Positioning System (WPS) memanfaatkan data 

RSS (Received Signal Strenght) antara mobile device 

dengan acces point (AP) sebagai data acuan untuk 

menentukan posisi mobile device terhadap beberapa 

AP yang akhirnya dapat menjadi koordinat lokasi. 

Teknik penentuan lokasi berbasis RSS ini 

menggunakan pola hubungan antara kekuatan sinyal 

dan jarak antara mobile device dengan AP yang 

kemudian diolah secara analisis maupun empiris 

untuk menghasilkan posisi lokasi pengguna mobile 

device[1]. Dibandingkan dengan beberapa metode 

penentuan lokasi yang lain seperti TOA (Time of 

Arrival), AOA (Anggle of Arrvial), dan Inertial [2], 

metode RSS lebih mudah karena tidak memerlukan 

proses sikronisasi antara client dengan base station 

(pemancar). Namun bukan berarti metode RSS ini 

tidak memiliki kelemahan, yaitu faktor interferensi 

dan multipath pada kanal menyebabkan pembacaan 

data RSS di sisi mobile device bervariasi sehingga 

sulit mendapatkan korrdinat yang tepat. Hal ini yang 

coba dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 

machine learning dalam proses penentuan lokasi. 

Machine Learning melakukan fungsi akurasi data 

koordinat berdasarkan data uji RSS dan data 

fingerprinting yang tersimpan pada database, seperti 

ilustrasi pada gambar 1. Output dari machine 

learning berupa koordinat estimasi yang sudah 

teroptimasi berdasarkan tingkat kesesuaian dalam 

data fingerprinting dan kemudian di petakan ke 

aplikasi peta baik berbasis web maupun android. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Kerja Sistem 

 

2.2. Teknik Fingerprinting 
Pembentukan data fingerprinting dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu secara manual dan 

otomatis[4]. Pembentukan fingerprinting secara 

manual dilakukan dengan pengambilan data RSS per 

titik referensi atau RP pada peta. Metode 

fingerprinting ini memperhatikan jarak per RP, jumlah 

AP, jumlah data RSS per AP. Pada penelitian 

sebelumnya peta dibentuk grid dengan jarak 2 meter 

per RP, minimal 3 AP, dan sebanyak 20 data RSS per 

AP [1]. Kemudian data RSS ini disimpan dalam 

database fingerprinting yang akan digunakan oleh 

algoritma untuk menentukan lokasi. Metode ini umum 

digunakan dalam kasus localization fingerprinting 

seperti yang juga dilakukan oleh Biangho Li dkk 

dengan ilustrasi pada gambar 2 [3]. Metode ini 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mengumpulkan data fingerprinting menjadi suatu 

database. Setiap RP diambil data RSS nya dengan 

jumlah tertentu dan dilanjutkan ke RP lain sampai 

semua RP terkunjungi. Dibutuhkan ketelitian posisi 

RP sesuai peta yang dirancang ketika pengambilan 

data RSS, karena data RSS tiap RP pada proses 

pengujian akan menjadi referensi untuk menentukan 

lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. (a). Metode fingerprinting tahapan pelatihan 

(b). Metode fingerprinting tahapan penentuan lokasi 
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2.3. k-NN 
k-NN (k-nearest neighbor) merupakan salah satu 

algoritma machine learning yang bekerja berdasarkan 

data pembelajaran yang sudah ditentukan atau 

supervised learning. Data pembelajaran digunakan 

sebagai data referensi untuk menentukan jarak 

terdekat, sedangkan nilai k menentukan seberapa 

banyak data dari tetangga yang terdekat. Data 

pembelajaran di proyeksikan dalam ruang dimensi 

banyak, dan setiap dimensi mengandung fitur dari 

data. Setiap ruang dimensi ditentukan dari klasifikasi 

data pembelajaran, misalnya data uji c yang berada 

pada dimensi ruang akan ditentukan termasuk dalam 

ruang yang mana itu tergantung dari jarak terhadap k 

tetangga. Persamaan ecludean digunakan untuk 

menentukan jarak data uji ke tetangga disekitar. 

Gambar 3 mengilustrasikan cara kerja k-NN secara 

sederhana, yaitu titik uji C dengan nilai k=3 dan dicari 

jarak tetangga terdekat sebanyak 3 data. Ketiga data 

tetangga tesebut yaitu A sebanyak 1 dan B sebanyak 

2, hasilnya data uji C termasuk dalam klasifikasi data 

B.  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Cara kerja k-NN 

Output dari k-NN bergantung pada penggunaannya 
apakah untuk klasifikasi atau regresi, contoh pada 
gambar 3 diatas output k-NN digunakan pada masalah 
klasifikasi, yaitu nilai k mempengaruhi keputusan 
akhir atas data yang terdekat. Sedangkan untuk 
penggunaan pada regresi data A dan B pada gambar 3 
diatas merupakan atribut dari keputusan akhir, 
sehingga data uji juga memiliki atribut data A dan B 
untuk memutuskan pada klasifikasi mana data 
tersebut. Contoh pada gambar 4 adalah ilustrasi 
penggunaan k-NN untuk regresi, yaitu untuk 
menentukan koordinat posisi peta suatu mobile device 
berdasarkan nilai RSS (Radio Signal Strenght). Dari 
data uji yang ada kemudian dihitung jarak ecludean 
dengan data pembelajaraan untuk setiap nilai RSS1, 
RSS2 dan RSS3 diakumulasi menggunakan 
persamaan ecludean berikut 
 

  √       
         

         
          

 
Kemudian k-NN menggunakan nilai   untuk 
menentukan jarak terpendek, jika nilai k=1 hanya satu 
data   yang akan diambil seperti contoh gambar 4, 
sehingga keputusan k-NN pada hasil uji koordinat 
yaitu (19,36). Keputusan akan berbeda jika nilai k=3 
yaitu pada lingkaran yang lebih kecil pada gambar 4, 

hasilnya ternyara koodinat uji pada (20,36) karena 
jumlahnya 2 sedangkan jumlah koordinat (19,36) 
hanya 1. Jika saja koordinat yang diinginkan 
sesungguhnya pada (19,36), maka nilai k=3 menjadi 
suatu kesalahan pada kasus data pembelajaran 
tersebut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Penggunaan k-NN untuk regresi 

 

2.4. Clustering 
Clustering umumnya dilakukan untuk 

mengelompokkan objek data berdasarkan informasi 

yang terkandung dalam data tersebut, misalnya lokasi, 

warna, bahkan nilai itu sendiri. Tujuannya adalah 

memaksimalkan kesamaan pola hubungan antar data 

dalam satu kelas dan meminimalkan kesamaan data 

antar kelas atau cluster. Metode clustering adalah 

pengelompokan data berdasarkan karakteristik yang 

sama kedalam suatu “wilayah” yang sama dan 

memungkinkan membentuk beberapa wilayah. Ada 

dua pendekatan dalam mengembangkan metode 

clustering yaitu metode partisi dan metode hirarki. 

Pada metode partisi, cluster berupa partisi suda 

dipersiapkan terlebih dahulu, baru kemudian data 

dikelompokkan dan dipilah kedalam partisi-partisi 

yang ada. Sedangkan metode hirarki, data-data yang 

memiliki karakter yang mirip akan ditempatkan pada 

hirarki yang berdekatan. Pada metode hirarki, jumlah 

cluster yang akan terbentuk berdasarkan tingkat 

perbedaan karakteristik data. 

Pada penelitian sebelumnya[1], proses machine 

learning untuk menentukan lokasi menggunakan data 

pembelajaran yang jumlahnya sangat banyak dan 

tanpa ada clustering. Akibatnya di sisi server 

menimbulkan delay process dalam komunikasi client 

server, sehingga proses menampilkan lokasi ke peta di 
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Koordi

nat 

(0,0) 

mobile device menjadi terlambat. Hal ini yang coba 

diperbaiki dalam penelitian ini, yaitu membagi data 

pembelajaran berdasarkan cluster-cluster yang telah 

ditentukan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

3.1. Pembuatan Peta 

Bagian awal dari penelitian ini adalah proses 

digitasi peta kampus PCR lantai 2 dan lantai 3 yang 

sudah di grid dan membentuk koordinat RP sebagai 

acuan pengambilan data fingerprinting. Gambar 5 

menunjukkan peta lantai 2 PCR yang sudah di grid 

dengan jarak 2 meter antar titik RP. Peta ini 

selanjutnya di digitasi kedalam aplikasi WPS dengan 

koordinat peta sesuai yang diinginkan dimulai dari 

menentukan koordinat (0,0). Selanjutnya proses 

pengambilan data fingerprinting nilai RSS tiap RP 

sesuai koordinat dalam peta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Grid 2m lantai 2 Gedung PCR 

 

3.2 Pengambilan data Fingerprinting 

Data fingerprinting ini digunakan sebagai data 

pembelajaran dalam proses penentuan lokasi oleh k-

NN. Pada proses ini dibutuhkan minimal 3 AP yang 

terlihat oleh mobile device, dan sebuah mobile device 

tentunya yang akan menangkap sinyal dari 3 AP 

tersebut berupa nilai RSS dan kemudian 

mengirimkannya ke server untuk disimpan dalam 

database fingerprinting. Berikut gambar 6, topologi 

jaringan selama proses pengambilan data 

fingerprinting, yaitu MD (mobile device) yang 

terkoneksi ke jaringan hotspot di salah satu AP akan 

mengirim data RSS di RP tertentu dan kemudian 

bergerak ke area lain untuk semua lokasi RP yang 

memungkinkan pada gambar 5. Jaringan backbone 

berfungsi menghubungkan semua AP ke server dan 

sebagai media komunikasi antara server dengan MD. 

Topologi yang sama juga digunakan saat proses 

pengujian dimana MD mengirim data RSS uji ke 

server untuk diketahui lokasi RP nya pada peta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Topologi jaringan pada proses fingerprinting 

Pada saat melakukan pengambilan data RSS di 

satu RP dalam proses pembelajaran, MD mengirim 

data RSS dan MAC address dari 3 AP yang telah 

ditentukan sebagai AP referensi. Proses pengiriman 

data tersebut dalam satu RP dilakukan berulang 

sampai 10 iterasi untuk mendapatkan konsistensi data 

RSS dari 3 AP referensi. Data pembelajaran 

fingerprinting kemudian disimpan dalam format XML 

oleh server. Data fingerprinting dalam format XML 

ini terdapat 2 elemen utama yaitu AP dan RP, atribut 

untuk data AP yaitu: 

 SSID, berisi alamat MAC dari AP terpasang 

dan juga nama AP 

 Nomor, berisi nomor urut AP yang telah 

ditentukan 

 X,Y, berisi koordinat posisi AP dalam peta 

Sementara atribut untuk data RP dalam database yaitu: 

 Nomor, berisi nomor urut RP 

 X,Y, berisi koordinat RP dalam peta. 

Berikut flowchart aplikasi pengambilan data 

fingerprinting atau site survey yang terlebih dahulu 

terdapat peta pada aplikasi MD. Pertama aplikasi 

dalam MD akan mendeteksi 3 AP referensi, setelah itu 

pengguna MD akan mengirimkan data fingerprinting 

ke server melalui jaringan hotpsot dan backbone AP. 

 

3.3 Proses Penentuan Lokasi 

Selanjutnya setelah proses pembelajaran dalam 

metode fingerprinting adalah proses pengujian 

penentuan lokasi. Beberapa syarat sebelum 

dilakukannya pengujian diantaranya adalah: 

1. AP referensi tidak berubah posisi maupun 

jenisnya, termasuk topologi jaringannya. 

2. Beberapa jenis MD bisa digunakan sebagai 

perangkat uji 

3. Pada Penelitian ini tidak memperhitungkan 

faktor posisi MD, sehingga posisi yang sama 

dilakukan baik dalam proses pembelajaran 

pengambilan data fingerprinting maupun 

proses pengujian.  

4. Lokasi pengujian hanya pada RP dalam peta 

yang tercakup 3 AP referensi. 

Proses penentuan lokasi memiliki porsi besar di sisi 

server sebagai penentu lokasi MD, ada dua proses 

kerja di sisi server yaitu menampilkan peta dan posisi 
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MD di peta serta proses interpolasi data oleh k-NN. 

Gambar 7 menunjukkan flowchart kedua proses ini. 

 

Start

Nilai titik koordinat x dan y

Ruangan

Cluster

IP AP

Sistem Interpolasi Data k-NN

End

Start

Load gambar peta lokasi

Data posisi client yang sedang 

aktif saat ini di-load dari 

database

Gambar peta beserta 

titik representasi 

posisi client

Keluar dari 

aplikasi?

End

Tidak

 
Gambar 7. Proses k-NN dan menampilkan peta lokasi di 

server 

Sistem di server menampilkan peta dan posisi lokasi 

MD didalam peta, dimana posisi MD diambil dari 

database. Sedangkan pada proses interpolasi data k-

NN, server mendapatkan informasi dari MD dalam 

proses uji yaitu nilai titik koordinat RP, cluster, dan IP 

AP. Selanjutnya sistem akan membangkitakan data 

RSS fingerprinting dalam database untuk ditentukan 

klasifikasi data RSS uji kedalam koordinat yang sudah 

ada. 

 

3.4 Metode Mendeteksi Beda Lantai 

Prinsip dasarnya sama dengan sub bab 

sebelumnya, namun pada beda lantai ditentukan 

sebuah pengolahan data RSS yang disebut sebagai 

nilai centroid yaitu sebagai sensor yang memilii nilai 

threshold tertentu untuk membedakan lokasi MD ada 

dilantai 2 atau lantai 3. Pada saat MD bergerak 

menuju lantai 3 dari lantai 2 nilai RSS AP yang 

dilaporkan MD ke server akan dihitung nilai centroid, 

jika kurang dari 85 maka dideteksi berada di lantai 2 

dan menggunakan data pembelajaran fingerprinting 

lantai 2, selain itu lantai 3. Gambar 8 menunjukkan 

flowchart cara kerja sistem pendeteksian beda lantai 

pada server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Metode mendeteksi beda lantai 

 

3.5 Pengujian Data Pada Proses Uji 

Proses pengujian data uji dilakukan dengan 

kondisi seperti yang dijelaskan pada sub bab 4.3 yang 

bertujuan menentukan lokasi dari MD uji di peta dan 

dibandingkan dengan kondisi riil di lokasi uji. 

Aplikasi wps_clustering yang juga dipasang pada MD 

uji pertama akan melakukan koneksi ke salah satu AP 

referensi, setelah mendapatkan 3 AP yang sesuai, data 

RSS dikirim ke server secara kontinyu dalam rentang 

waktu 5 detik. Berbeda dengan metode saat 

pembelajaran yang memerlukan aktifasi dari 

pengguna, pengiriman data RSS pada proses uji 

dilakukan secara otomatis oleh MD ke server. Setelah 

itu server mengolah seperti pada penjelasaan sub bab 

3.4. Aplikasi di sisi MD akan melakukan scan ulang 

otomatis jika tidak mendapatkan minimal 3 AP yang 

sesuai. 

Di sisi server melakukan interpolasi data dengan 

metode k-NN dan keluaran berupa koordinat lokasi 

MD uji beserta posisi lantai seperti pada gambar 9. 

Dapat dilihat hasil dari metode clustering berbasis 

centroid yaitu mengambil nilai tengah dari RSS yang 

dikirim  oleh MD ke server. Sesuai pada flowchart 

gambar 8, nilai batasan centroid 85 menjadi penentu 

menggunakan data fingerprinting lantai 2 atau lantai 

3. Pada gambar 10 menampilkan posisi pengguna MD 

ada di koordinat (7,38) dan berada di cluster 1 atau 

lantai 2. Penggunaan nilai centroid sebagai “sensor” 

sudahlah tepat terutama untuk kasus clustering, 

namun metode menentukan centroid perlu dikaji 

kembali mengingat data sebaran fingerprinting antar 

cluster tidak jauh berbeda, sehingga sulit untuk 

menentukan nilai centroid yang tepat. Akibatnya 

posisi pengguna MD kurang akurat antara berada di 

lantai 2 maupaun di lantai 3. 
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Gambar 9. Hasil penentuan lokasi di sisi server 

 

 
Gambar 10. Tampilan peta posisi 

 

3.6 Pengujian Akurasi Posisi 

Pengujian dilakukan di satu ruangan dan di RP 

tertentu dengan nilai k  yang berbeda-beda untuk 

melihat pengaruh terhadap akurasi. Adapun model 

MD yang digunakan yaitu :  

Model : Samsung Galaxy Mega 

OS : Android 4.2.2 

Processor : 1.4 GHz dual-core 

RAM : 1.5 GB 

WiFi : 802.11 a/b/g/n 

 

Pengujian dilakukan dengan kondisi nilai k = 10 dan 

nilai k = 5. Data RSS yang didapat saat proses uji 

dibandingkan dengan data training, kemudian dihitung 

nilai ecludian masing-masing RSS. Selanjutnya k-NN 

untuk nilai k = 10 akan mengambil 10 data lokasi 

dengan 10 nilai ecludian terkecil. Seperti terlihat pada 

gambar 11, yaitu 10 data dengan ecludian terkecil 

menghasilan akurasi tepat posisi di (13,32) adalah 0 

atau tidak tepat, namun untuk toleransi 2m yaitu di 

posisi (14,32) adalah 70%. Hal ini tidak terjadi di nilai 

k = 5, pada gambar 12 diperlihatkan hasil perhitungan 

nilai ecludian untuk 10 data training di posisi (16,32). 

Hasilnya 5 nilai ecludian yang terkecil tepat posisinya 

di (16,32) pada peta radio atau database fingerprinting 

seperti diperlihatkan pada gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Tabel hasil akurasi posisi untuk k = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12. Perhitungan ecludian untuk k = 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tabel hasil akurasi posisi untuk k = 5 

 

Selanjutnya pengujian dilakukan dengan kondisi MD 

bergerak pada jalur terntentu yaitu di posisi (5,34) – 

(7,35) – (12,38) – (14,35) pada lantai 2 blok 6 gedung 

PCR. Hasilnya didapatkan 15% tepat di posisi yang 

sesuai, dan untuk toleransi akurasi 2m didapat tingkat 

akurasi 75%. 

 

 

 

4. KESIMPULAN 
 

1. Metode machine learning k-NN bisa 

digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

akurasi posisi dalam sistem WPS pada saat 

proses pengujian. Penentuan nilai k 

berpengaruh pada tingkat akurasi posisi 

dalam sistem WPS, yaitu semakin kecil nilai 

k semakin berpotensi untuk akurat tergantung 

pada keberagaman data fingerprinting 

sebagai data pembelajaran. 

2. Akurasi yang didapatkan masih relatif kecil 

yaitu 15%, namun toleransi dari sistem WPS 

pada penelitian ini tidak sampai 4m atau 

sekitar 75% untuk toleransi 2m dalam kondisi 

bergerak. 

3. Metode clustering menggunakan nilai centroid 

kurang sesuai pada aplikasi WPS ini 
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disebabkan tingkat kemiripan data RSS antara 

cluster satu dengan yang lain masih tinggi.  
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Abstrak - Proses pembangunan aplikasi merupakan proses yang terdiri dari beberapa 

tahapan dimana tiap tahapan terdapat fokus pekerjaan yang berbeda-beda seperti instalasi 

bahasa pemrograman, framework, database yang digunakan, konfigurasi server, dsb. Untuk 

itu dibangun sebuah Platform as a Service (PaaS) yang menyediakan layanan 

pengembangan, testing, dan deployment aplikasi web dengan framework Django pada cloud 

computing. Platform ini dibangun diatas teknologi virtualisasi, web server nginx, gunicorn 

sebagai application server, bind sebagai dns server, database MySQL, dan vsftpd sebagai 

FTP server. Platform ini mendukung penggunaan versi Django yang berbeda dan dapat 

digunakan pada jaringan private dan public. Request per detik maksimal pada PaaS ini 

tergantung pada resource server seperti CPU, memory, dan bandwidth yang digunakan. 

Semakin besar request per detik yang diterima oleh server maka semakin tinggi penggunaan 

CPU dan memory. Request per detik maksimal pada jaringan private lebih besar 

dibandingkan pada jaringan public karena lebih besarnya bandwidth pada jaringan private.  

 

Kata kunci: Cloud Computing, Platform as a Service, Django 

 

 

Abstract - Application development process consist of many step where each step contain 

different work focus such as installation of programming language, framework, database, 

server configuration, etc. That why a Platform as a Service (PaaS) that provide web 

application development, testing and deployment service using Django framework was built 

on cloud computing. This platform was built on top of virtualization technology, nginx web 

server, gunicorn application server, bind as dns server, MySQL database, and vsftpd as FTP 

server. This platform support the usage of multiple Django version and can be use on private 

and public network. Request per second of this PaaS is depend on the server recource such as 

CPU, memory and bandwidth used. The higher request per second that the server received, 

the higher the cpu and memory usage. The maximum request per second on private network is 

higher than public network because of the bigger bandwidth on private network. 

 

Keywords: Cloud Computing, Platform as a Service, Django 

http://pcr.ac.id/site/Teknik%20Informatika-staf-Muhammad%20Arif%20Fadhly%20Ridha,%20S-75
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1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi selalu berkaitan dengan 

perkembangan sebuah perusahaan. Pembangunan 

aplikasi / sistem yang baru secara cepat dan tetap 

menyediakan layanan yang stabil kepada pelanggan 

menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan. 

Namun proses pembangunan aplikasi merupakan 

proses yang kompleks dan panjang yang bisa 

memakan waktu berbulan-bulan. Ada berbagai 

tahapan yang harus dilalui oleh pengembang aplikasi 

dalam pembangunan aplikasi. Pengembang aplikasi 

juga harus memperhatikan hal-hal lain menyangkut 

pembangunan aplikasi pada setiap tahapannya. [1], [2] 

Pengembang aplikasi web terlebih dahulu harus 

menginstal bahasa pemrograman, framework dan 

database yang digunakan pada lingkungan 

pengembangan (PC / Laptop). Pada tahap pengujian, 

perlu pula dilakukan penginstalan dan konfigurasi 

pada web server yang sesuai. Pada tahap deployment, 

pengembang aplikasi kemudian harus memindahkan 

kode program aplikasi ke server dan melakukan 

persiapan server seperti penginstalan kembali bahasa 

pemrograman, framework, library, database, dan web 

server yang dibutuhkan pada server. 

Dengan begitu banyak persiapan yang harus dilakukan 

pada setiap tahapan, pengembang aplikasi menjadi 

tidak dapat langsung fokus pada inti pekerjaan. 

Permasalah ini dapat diatasi dengan menggunakan 

cloud computing khususnya Platform as a Service 

(PaaS). PaaS menyediakan suatu lingkungan kerja 

yang meliputi infrastuktur, sistem operasi, bahasa 

pemrograman, library, framework, web server, dan 

database server. 

Dengan menggunakan PaaS, pengembang aplikasi 

dapat langsung mulai membangun aplikasi tanpa perlu 

melakukan persiapan lingkungan kerja terlebih dahulu 

ataupun mengkhawatirkan perbedaan versi library 

yang digunakan. Oleh karena itu akan dibangun 

sebuah Platform as a Service yang menyediakan 

lingkungan pengembangan, testing, dan deployment 

untuk aplikasi berbasis Django, sebuah web 

framework pada bahasa pemrograman python, 

menggunakan cloud computing.  

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Buyya, dkk [3] menyatakan bahwa komputasi suatu 

hari akan menjadi utilitas ke-5 (setelah air, listrik, gas, 

dan telepon). Salah satu paradigma untuk mewujudkan 

komputasi sebagai utilitas yaitu Cloud computing.  

Stankov dan Datsenka [4] menyatakan bahwa PaaS 

(Google App Engine, Microsoft Azure Platform, 

Force.com, Heroku, Bungee Connect) sebagai 

mekanisme software delivery memungkinkan 

pengembang aplikasi berkonsentrasi pada kualitas 

produk dengan menghilangkan masalah ketidakpastian 

pada opsi delivery. 

Pierre dan Stratan [5] membangun ConPaaS, sebuah 

PaaS open-source untuk deployment aplikasi pada 

cloud. ConPaaS menyediakan beberapa servis 

pengganti runtime environment seperti servis hosting 

untuk PHP, JSP, database MySQL dan NoSQL, servis 

Map-Reduce, dan servis Task Farming. ConPaaS bisa 

berjalan di atas cloud IaaS seperti OpenNebula dan 

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). 

Jelen [6] menganalisa kebutuhan pada proses 

deployment aplikasi web dan mengimplementasikan 

sebuah platform yang memudahkan proses 

deployment tersebut. Teknologi yang digunakan yaitu 

sistem operasi Ubuntu, Linux Container, RabbitMQ, 

HTTP proxy server, Git, MonggoDB. Platform yang 

dibangun mendukung PHP dan Ruby. 

Bunch, dkk [7] membahas AppScale, sebuah cloud 

runtime system yang scalable, distribute, dan fault 

tolerant. Platform AppScale menyederhanakan 

pengembangan dan deployment aplikasi dengan 

mengimplementasikan Google App Engine API dan 

beberapa bahasa pemrograman (Java, Python, Ruby). 

AppScale mendukung virtualisasi Xen dan KVM, 

sistem operasi Ubuntu 10.04, dan Amazon Web 

Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2). 

 

2.2   Dasar Teori 

Django Application Platform merupakan sebuah PaaS 

yang dibangun untuk menyediakan layanan 

pengembangan, testing dan deployment aplikasi. 

Teknologi pendukung yang digunakan dalam 

pembangunan Django Application Platform ini adalah: 

1. Django : high-level web framework dari bahasa 

pemrograman Python yang dirancang agar 

pengembang aplikasi dapat membangun aplikasi 

secara cepat [8]. 

2. BIND (Berkeley Internet Name Domain): 

perangkat lunak open source yang 

mengimplementasikan protokol Domain Name 

System [9]. 

3. Nginx (dibaca engine-x) : HTTP dan reverse 

proxy server [10]. 

4. Gunicorn : merupakan Python WSGI HTTP 

Server untuk UNIX, mendukung Python 2.x >= 

2.6 atau 3.x > 3.1. [11] 

5. MySQL : relational database management system 

(RDBMS) bersifat open source yang didukung 

oleh Oracle. [12] 

6. Very Secure File Transfer Protocol Daemon 

(vsftpd) : solusi FTP server yang memungkinkan 

upload dan pendistribusian file-file berukuran 

besar melalui jaringan lokal ataupun internet. [13] 

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, 

convenient, on-demand network access to a shared 

pool of configurable computing resources (e.g., 

networks, servers, storage, applications, and services) 
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that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider 

interaction.” [14] 

Model layanan cloud computing ada 3 yaitu Software 

as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan 

Infrastructure as a Service (IaaS). Model deployment 

cloud computing antara lain Private cloud, 

Community cloud, Public cloud, dan Hybrid cloud. 

[14] 

Virtualisasi adalah emulasi hardware dalam sebuah 

software platform. Virtualisasi memungkinkan satu 

komputer fisik membagi resource menjadi beberapa 

komputer dengan menggunakan software virtualisasi. 

[15] 

Hypervisor adalah program atau kombinasi dari 

software dan hardware yang menyediakan layar 

abstraksi hardware fisik. Hypervisor membuat ulang 

lingkungan hardware dimana sistem operasi guest 

diinstal. Ada dua tipe hypervisor [16]: 

1. Hypervisor tipe I berjalan langsung diatas 

hardware. 

2. Hypervisor tipe II memerlukan bantuan sistem 

operasi untuk menyediakan layanan virtualisasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Arsitektur yang akan dibangun dirancang seperti 

gambar 1. 

 

Gambar 3. Arsitektur Django Application Platform 

Komponen-komponen yang digunakan yaitu: 

1. Virtual machine yang berfungsi sebagai DNS 

server, dengan menggunakan BIND. 

2. Virtual machine yang berfungsi sebagai web 

server (Nginx) dan application server (Gunicorn) 

yang melayani Django.  

3. Virtual machine yang berfungsi sebagai database 

server, dengan menggunakan MySQL. 

Topologi jaringan yang akan digunakan seperti 

gambar 3.2. 

 

Gambar 3.4 Topologi Jaringan 

 

Pada server fisik akan digunakan virtualisasi untuk 

menghasilkan tiga virtual machine (VM). Digunakan 

router untuk memisahkan jaringan private dengan 

jaringan public / internet. Perancangan alamat IP dapat 

dilihat pada tabel 1.  

Tabel 3 Pengalamatan IP 

Device Interf IP Address Subnet Mask Peran 

Server Eth0 103.19.208.112 255.255.255.0 
Server 
Fisik 

VM 1 Eth0 103.19.208.113 255.255.255.0 
DNS 

Server 

VM 2 Eth0 103.19.208.114 255.255.255.0 
Web 

Server 

VM 3 Eth0 103.19.208.115 255.255.255.0 
MySQL 

Server 

Router Fa0/1 172.16.41.1 255.255.255.192 Router 

PC Eth0 172.16.41.20 255.255.255.192 Client 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengujian Black-box 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 

kebutuhan fungsional dari platform yang dibangun 

sudah terpenuhi atau belum. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel 2. 
Tabel 4 Hasil pengujian black-box 

Fitur Skenario Status 

Autentikasi User dapat login dengan 

username dan password. 

Terpenuhi 

Autorisasi Setiap user hanya dapat 

melihat project masing-

masing. 

Terpenuhi 

Pengembangan 

aplikasi 

User dapat membuat 

project. 

Terpenuhi 

Deployment 

aplikasi 

Perbedaan versi library 

yang digunakan project. 

Terpenuhi 

 

3.2.2 Pengujian Performa 
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1. Pengujian Load 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

respon server ketika loading (beban akses) meningkat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membuat banyak 

client mengakses pada saat bersamaan, kemudian 

diukur penggunaan CPU, memori, request per detik, 

dan response time. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan client real dan tools Apache JMeter 

pada jaringan private dan public. 

a. Pengujian pada jaringan private dengan 

client real 

Pengujian ini dilakukan melalui jaringan private 

dengan 100 client. Hasil dari pengujian ini dapat 

dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 5 Grafik request per detik, CPU, memory-used, 

memory-cache untuk 100 client 

Dari gambar 3 terlihat bahwa jumlah request yang 

diterima oleh server per detik nya bervariasi. Hal ini 

disebabkan karena penguna (real user) dalam 

melakukan interaksi (klik/request) membaca / melihat 

halaman web terlebih dahulu dan menunggu request 

sebelumnya selesai sehingga terdapat waktu tunggu 

yang berbeda antara 1 pengguna dengan pengguna 

yang lainnya meskipun diarahkan untuk melakukan 

akses secara bersamaan. 

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa persentase 

penggunaan CPU meningkat ketika beban kerja server 

(request per detik) meningkat dan menurun kembali 

ketika request per detik berkurang. Peningkatan 

request per detik mempengaruhi peningkatan 

penggunaan memory-cache namun tidak 

mempengaruhi penggunaan memory-used. 

 

b. Pengujian pada jaringan private dengan 

Apache JMeter 

Tools Apache JMeter digunakan untuk mengirimkan 

request ke server dengan jumlah request bervariasi. 

Request dikirimkan dari 10 request per detik hingga 

210 request per detik dengan masing-masing berdurasi 

5 menit. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 6 Grafik request per detik, CPU, memory-used, 

memory-cache untuk 10-210 request per detik 

Dari hasil pengujian dapat terlihat meningkatnya 

persentase penggunaan CPU dan penggunaan 

memory-cached ketika request per detik meningkat. 

Hal ini menujukan bahwa untuk melayani request, 

server menggunakan memory-cache daripada 

memory-used. 

 

c. Pengujian pada jaringan public dengan client 

real 

Pengujian ini dilakukan melalui jaringan public 

dengan 30 client. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat 

pada gambar 5. 

 

 

Gambar 7 Grafik request per detik, CPU, memory-used, 

memory-cached untuk 30 client 

Pengujian pada jaringan public menunjukkan pola 

yang serupa dengan pengujian yang dilakukan pada 

jaringan private. 

 

d. Pengujian pada jaringan public dengan 

Apache JMeter 

Dalam pengujian ini request dikirim mulai dari 10 

request per detik hingga 50 request per detik dengan 

durasi masing-masing 5 menit. 
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Gambar 8 Grafik request per detik, CPU, memory-used, 

memory-cached pada jaringan public 

2. Pengujian Stress 
 

a. Pengujian pada jaringan private 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa 

batas maksimum beban yang dapat menyebabkan 

kegagalan pada server. Skenario pengujian ini yaitu 

dengan menggunakan tool Apache JMeter untuk 

mengirimkan 300 request per detik, dengan 

peningkatan 10 request per detik, dengan durasi 

masing-masing 5 menit. Hasil dari pengujian ini 

terlihat pada Gambar 7. 

Walaupun Apache JMeter diatur untuk mengirimkan 

request dengan jumlah 300-410 request per detik, pada 

server yang diterima hanya 300 request per detik dan 

penggunaan CPU sudah mencapai 100%. Namun 

belum terlihat adanya error pada laporan Apache 

JMeter. Untuk itu dilanjutkan pengujian dari 420 - 440 

request per detik. Dari laporan Apache JMeter, pada 

420 request per detik terlihat adanya error sebesar 

3.69% dari total 126000 request.  

 

 

Gambar 9 Grafik request per detik, CPU, memory-used, 

memory-cache untuk 300-410 request per detik 

b. Pengujian pada jaringan public 

Hasil pengujian berupa grafik dapat dilihat pada 

gambar 8. 
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Gambar 8 Laporan Apache JMeter untuk 30 request per 

detik pada jaringan public 

Dari laporan Apache JMeter terlihat bahwa error 

mulai terjadi sebesar 0.46 % dari total 8970 request 

ketika server menerima beban sebesar 30 request per 

detik. Angka maksimum request per detik ini lebih 

rendah dibandingkan pada di jaringan private karena 

lebih kecilnya bandwidth pada jaringan public. 

  

4. Kesimpulan dan Saran 

 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Django Application Platform yang dibangun 

dapat menyediakan lingkungan yang terintegrasi 

untuk pengembangan dan testing aplikasi. 

2. Django Application Platform yang dibangun 

dapat menyediakan layanan deployment aplikasi 

yang dapat menangani adanya perbedaan versi 

library yang digunakan. 

3. Django Application Platform yang dibangun 

dapat digunakan melalui jaringan private dan 

public 

4. Peningkatan beban (request per detik) pada server 

akan menyebabkan peningkatan penggunaan 

resource (CPU dan memory-cached). 

5. Request per detik maksimal yang diterima server 

pada jaringan private lebih besar dibandingkan 

pada jaringan public karena bandwidth pada 

jaringan private lebih besar dibanding jaringan 

public. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran untuk pengembangan lanjutan yaitu: 

1. Penambahan dukungan terhadap layanan database 

yang lain seperti PostgreSQL, Oracle, dll. 

2. Penambahan fitur pengeditan kode program 

melalui browser. 

3. Penambahan fitur custom domain name. 
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Abstrak –  Inverter DC to AC berguna untuk mengubah sumber tegangan DC  menjadi 

tegangan AC. Proses pengubahannya dapat secara langsung 12 volt menjadi 220 volt AC 

melalui proses pensaklaran yang diumpankan ke trafo step up. Salah satu kekurangan dari 

cara ini adalah diperlukannya ukuran kawat primer trafo yang besar yang akhirnya akan 

memperbesar dimensi dari trafo, untuk mengatasi masalah ini digunakanlah metode konversi 

bertingkat. Berdasarkan pada metode konversi bertingkat yang ada, dilakukanlah penelitian 

dengan menambahkan pengendali fuzzy PI dalam inverter dua tingkat. Tingkat pertama 

adalah mengubah tegangan 12 volt menjadi 30 volt dc menggunakan DC to DC Boost 

Converter. Pengendali fuzzy PI digunakan untuk menjaga agar tegangan DC to DC Boost 

converter stabil pada tegangan DC 30 volt. Tingkat berikutnya adalah mengubah tegangan 

DC 30 volt menjadi 220 volt menggunakan rangkaian SG3525. Dengan menggunakan 

sumber tegangan dc yang lebih tinggi, diharapkan arus primer trafo step up menjadi turun. 

Dari hasil pengujian diperoleh data tentang kapasistas daya serta efisiensi sistem. Kapasitas 

daya sistem adalah 30 Watt dengan efisiensi sebesar 46,5 %. 

 

KataKunci : Fuzzy PI, Inverter dua tingkat, Boost Converter. 

 

 

Abstract - Inverter DC to AC is useful to convert the DC voltage source 12 volts to 220 volts 

AC. This conversion can be done directly from 12 volts to 220 volts AC byswitching process 

and using step up transformer. One of disadvantage of this method is the need for large size 

primary wire that will enlarge the dimensions of the transformer, to overcome this problem 

then multilevel conversion method is used. Based on the existing multilevel conversion 

method, this research is done by adding a fuzzy PI controller in a two-level inverter. The first 

level is to change 12 volts to 30 volts dc using a DC to DC Boost Converter. Fuzzy PI 

controller is used to stabilize the output of DC-to DC Boost Converterabout 30 volts. The next 

level is to convert the DC voltage 30 volts to 220 volts AC using SG3525 circuit. By using the 

higher dc voltage source, then can be expected that step up transformer primary current can 

be decreased. Based on the test results can be obtained data about the power capacity and 

efficiency of the system. The power capacity is about 30 watts with efficiency of 46,5 %. 

 

Keywords: Fuzzy PI, Two Step Inverter, Boost Converter. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Sumber listrik cadangan untuk perumahan sangat 

diperlukan ketika sumber listrik utama mengalami 

pemadaman, terutama pada malam hari. Karena 

dengan pemadaman ini, lampu penerangan menjadi 

padam. Terlebih jika dalam cuaca yang panas, maka 

menjadi bertambah tidak nyaman karena tidak bisa 

menggunakan kipas angin.   

 

Sumber listrik cadangan ini dapat diwujudkan dengan 

menggunakan sumber tegangan DC yang kemudian 

tegangannya diubah menjadi AC 220 Volt. Sumber 

tegangan DC ini berupa baterai yang di-charge 

menggunakan sumber listrik utama atau dengan 

sumber energy lainnya, misalkan solar panel atau 

turbin angin/air.   

 

Terdapat beberapa cara untuk mengubah tegangan DC 

menjadi tegangan AC 220 Volt. Diantaranya adalah 

dengan mengubah tegangan DC 12 volt menjadi DC 

220 volt menggunakan boost converter, kemudian DC 

220 volt di switching menggunakan sinyal SPWM [1]. 

Metode yang berbeda dilakukan dengan cara 

mensitching tegangan DC 12 volt menggunakan sinyal 

SPWM sehingga menjadi tegangan AC 12 volt, 

kemudian tegangan 12 volt ini dinaikan menggunakan 

transformer[2]. Sama halnya dengan yang telah 

dilakukan dalam [2] hanya bedanya pada sinyal 

switching yang digunakan yaitu modified sine wave 

[3]. Metode yang lain yaitu dengan menggunakan 

inverter bertingkat, yaitu tegangan DC dinaikan 

beberapa kali, baru kemudian diswitching dengan 

sinyal SPWM menjadi tegangan AC yang kemudian 

tegangannya dinaikan dengan menggunakan 

transformator. 

 

Tujuan dari penelitian ini, adalah mewujudkan 

inverter bertingkat yang berbeda dari yang lainnya 

yaitu dengan menambahkan pengendali fuzzy PI 

untuk menjaga tegangan keluaran DC to DC Boost 

converter stabil. 

 

  

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 DC to DC Boost Converter 

Pengubahan level atau bentuk gelombang suatu 

tegangan ke level atau bentuk yang lain adalah 

bertujuan untuk mempermudah dan mengefisienkan 

pemanfaatan energi listrik. Salah satu bentuk 

pengubahan ini adalah DC to DC converter. DC to DC 

converter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC 

ke level tegangan DC yang lain. Bentuk perubahannya 

adalah kenaikan tegangan (boost converter),  

penurunan tegangan (buck converter) atau kenaikan-

penurunan tegangan (buck-boost converter).  

Boost converter mengubah tegangan masukan DC 

menjadi tegangan keluaran DC dengan tegangan yang 

lebih besar [4]. Besarnya tegangan keluaran ini dapat 

diubah-ubah dengan mengubah besarnya siklus kerja 

(D) dari sinyal pensaklaran.  Besarnya rasio tegangan 

dan arus diperlihatkan dalam persamaan 1 dan 2. 

Rangkaian dasar dari boost converter (terlihat pada 

Gambar 1) terdiri dari induktor, dua buah saklar (bisa 

berupa transistor dan dioda) yang kerjanya bergantian. 

 

     
 

   
                                   (1) 

    
 

   
                  (2) 

 

V
in

L

C R

D

V
out

Signal

 
Gambar 1. Rangkaian dasar boost converter. 

 

 

2.2 Pengendali Boost Converter 

 Dari persamaan 1, tegangan keluaran dapat 

diatur dengan mengubah besarnya siklus kerja sinyal 

pensaklaran. Kondisi seperti itu dapat terjaga selama 

beban dalam kondisi normal. Ketika terjadi perubahan 

beban, maka akan terjadi perubahan tegangan keluaran. 

Jika beban terlalu besar (nilai resistansinya kecil), 

maka tegangan keluaran akan menurun. Oleh 

karenanya diperlukan pengendali untuk 

mempertahankan tegangan keluaran sesuai dengan 

acuan.  

 Pengendali ini dirancang supaya dapat 

mengeluarkan sinyal dalam siklus kerja yang berubah 

dalam rasio yang sesuai terhadap error yang terjadi. 

Pengendali tegangan keluaran dari boost converter ini 

adalah seperti yang telah diterapkan pada penelitian 

sebelumnya [5] yaitu menggunakan pengendali fuzzy-

PI. 

2.3 Pengendali Fuzzy PI 

 Secara umum pengendali fuzzy PI memiliki 

bagian-bagian yang sama dengan sistem logika fuzzy 

yaitu fuzzifikasi, basis kaidah, mekanisme inferensi 

serta defuzzifikasi, seperti digambarkan pada gambar 2 

[6], perbedaannya adalah pada penerapannya, yaitu 

dengan struktur seperti pengendali PI[7]. Pengendali 

jenis ini memiliki masukan berupa error dan perubahan 

error, seperti terlihat pada gambar 3. Kemudian 

keluaran pengendali diintegralkan. Pengendali fuzzy-

PI ini memiliki unjuk kerja seperti pengendali PI, tetapi 

memiliki kesederhanaan dalam proses perancangan. 
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Gambar 2. Blok diagram sistem logika fuzzy. 
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Gambar 3. Blok pengendali fuzzy PI. 

 

Parameter-parameter dari pengendali fuzzy PI adalah 

penguatan masukan error (GE), penguatan masukan 

perubahan error (GE) serta penguatan keluaran 

(GU). 
 

2.4 Sinyal SPWM 

 Sinyal SPWM adalah sinyal PWM (Pulse 

Width Modulation) dengan besar siklus kerja (duty 

cycle) yang diubah-ubah sehingga nilai tegangan rata-

rata DC sesaatnya akan membentuk gelombang 

sinusoidal [8]. Secara grafis diperlihatkan pada 

gambar 4. 

 

 
 
Gambar 4. Gelombang SPWM dengan switching pada 

tegangan unipolar (a) Perbandingan gelombang referensi 

dan segitiga, (b) Pulsa untuk S11 dan S22, (c) Pulsa untuk 

S12 dan S 21, (d) Bentuk gelombang keluaran. [8] 

 

Pulsa SPWM ini kemudian diterapkan pada rangkaian 

jembatan [8] seperti pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Rangkaian switching jembatan penuh. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Perancangan Sistem. 

Sistem yang akan direalisasikan adalah terdiri dari dua 

bagian utama yaitu blok dc to dc boost converter yang 

berfungsi untuk menaikan tegangan DC 12 volt 

menjadi DC 60 volt serta inverter dc to ac yang 

berfungsi untuk mengubah tegangan DC 60volt 

menjadi AC 220 volt. Diagram blok sistem adalah 

seperti terlihat pada gambar 6.  

 

DC 12V  to DC 60 V 

BOOST CONVERTER

(FUZZY-PI Controlled)

PURE SINE WAVE 

INVERTER 

(60VDC to 220 VAC)

DC 12 V AC 220 V

Inverter DC 12V – AC 220V Dua Tingkat 

 

Gambar 6. Diagram blok inverter DC to AC dua tingkat. 
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Gambar 7. Rangkaian dc 12 to dc 60 boost converter. 
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Sistem pengendali fuzzy-PI yang akan digunakan 

adalah hasil dari penelitian sebelumnya [6], sedangkan 

untuk inverter DC 60 to AC 220 menggunakan 

rangkaian switching seperti pada gambar 5 dengan 

sumber sinyal SPWM berasal dari sistem 

mikrokontroler yang berbeda dari rangkaian gambar 7. 

 

  Dari seluruh langkah dalam metode 

penelitian ini, dapat digambarkan diagram alirnya 

seperti pada gambar 8. 
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Gambar 8. Diagram alir penelitian.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Realisasi Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Realisasi inverter 2 tingkat. 

Inverter dua tingkat ini terdiri dari dua blok rangkaian 
utama yaitu DC to DC boost converter dan rangkaian 
DC to AC inverter seperti terlihat pada gambar 9. DC 
to DC Boost converter ini mengubah tegangan 12 volt 
ke 30 volt. Kemudian tegangan DC 30 volt diubah 
menjadi AC 220 volt menggunakan rangkaian  
inverter modified sine wave. Rangkaian pembangkit 

sinyal modified sine wave adalah seperti diperlihatkan 
pada gambar 10, dengan nilai R1 adalah 133k yaitu 
(100k + 33k), serta C2 adalah 122nF (100nF +22nF). 
V1 diambil dari keluaran DC to DC converter, 
sedangkan out A dan out B diumpankan ke gate dari 
MOSFET IRFZ44 sebanyak 4 buah yang tiap 2 buah 
MOSFET dihubungkan secara paralel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Rangkaian pembangkit sinyal modified sine. 

Rangkaian boost converter yang telah diwujudkan 

memiliki L= 89,4 uH, C = 4700 uF/35Volt, frekuensi 

PWM sebesar 43,2 kHz. Perangkat lunak dari sistem 

ini memiliki diagram alir seperti diperlihatkan pada 

gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram alir pengendali fuzzy (program utama 

dan interupsi).  

Dari gambar 11 dapat dilihat bahwa program utama 
selalu melakukan looping untuk menghitung keluaran 
pengendali fuzzy. Pembacaan nilai tegangan keluaran 
dan pengumpanan sinyal kontrol (berbentuk sinyal 
PWM) ke rangkaian Dc to DC Boost Converter 
dilakukan ketika interupsi timer 0 terjadi sebanyak 10 
kali. Interupsi di-setting terjadi setiap 10 mS. 
 
4.2 Penghitungan Kapasistas Daya  

Daya keluaran yang direncanakan adalah 150 watt, 30 

volt dengan arus masukan bervariasi sekitar ±1 % 

(0,25 A), serta variasi tegangan sebesar ±0.1% (=0.06 

V). V input = 12 volt, sehingga arus listrik yang 

dikeluarkan baterai adalah sebesar 150/12 = 12,5 

Ampere. Penguatan boost converter untuk 

menghasilkan tegangan 30 volt adalah sebesar 30/12= 

Mulai

Inisialisasi

Menghitung Keluaran 

Fuzzy Control

- Fuzzifikasi

-Inferensi

-Defuzzifikasi

Program Utama

Mulai

Baca Tegangan Keluaran 

boost converter

Mengirimkan keluaran 

fuzzy kontrol ke boost 

converter (sinyal PWM)

Selesai

Interupsi
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2,5 kali, sehingga siklus kerja pulsa switching dihitung 

dari persamaan  2,5=1/(1-D). Maka D = 0,6. Periode 

sinyal PWM adalah 1/43200=23,15 uS, maka dengan 

D sebesar 60%, induktor dialiri arus listrik selama 0,6 

x 23.15 uS = 13,89 uS. Dengan batasan bahwa arus 

masukan bervariasi sekitar ±1 % (0,25 A) maka 

besarnya induktor yang diperlukan dapat dihitung 

menggunakan persamaan tegangan pada induktor 

    
  

  
 . Dengan V = 12 volt, ∆i = 0,25 A, ∆t = 

13,89 uS, maka diperoleh nilai L sebesar 55,6 uH. 

Nilai induktor ini adalah nilai minimum supaya 

kondisi arus masukannya tercapai seperti yang 

diinginkan.   

 

Dengan mengasumsikan efisiensinya adalah 100% 

(daya masuk=daya keluar), maka keluaran boost 

converter adalah sebesar 30 volt dengan arus 5 A. 

Arus ini disuplai oleh kapasitor boost converter. 

Besarnya nilai kapasitor minimal dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan arus kapasitor 

    
  

  
. Dengan iC = 5 A, ∆V = 0,06 Volt, ∆t = 

13,89 uS, maka diperoleh C = 1157 uF. 

 

4.3 Pengukuran Kapasistas Daya  

Tabel 1 berikut adalah data hasil pengukuran 

parameter inverter dalam 4 kondisi, yaitu tanpa beban, 

beban 15 watt, 30 watt dan 45 watt lampu pijar. Arus 

input dan tegangan output inverter diukur 

menggunakan multimeter digital Krisbow KW06-276. 

Sedangkan arus output diukur menggunakan ampere 

meter Heles CR-52. Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa 

besarnya tegangan keluaran adalah sama dengan 

bentuk gelombang yang terekam oleh osiloskop. 

Tegangan keluaran ketika tidak ada beban adalah 

sekitar 300 volt, kemudian menurun ketika diberi 

beban dan terus menurun ketika bebannya ditambah. 

Efisiensi dari inverter ini masih sangat rendah, yaitu 

tertinggi adalah 57,9 % untuk beban 15 watt lampu 

pijar. Efisiensi yang rendah ini karena boost converter 

belum menggunakan soft switching, sehingga rugi-

rugi pada MOSFET masih sangat besar, serta blok 

sistem 2 tingkat sehingga total efisiensi adalah 

perkalian dari efisiensi blok pertama dan kedua. 

Perkalian ini dapat diilustrasikan menggunakan 

gambar 12.  

Tabel 1. Data hasil pengujian inverter. 

No Beban  

(W) 

V I  

(V) 

I I  

(A) 

VO 

(V) 

I O  

(A) 

Eff 

(%) 

1 0 12 0,68 315 - - 

2 1 x 15 12 2,88 267 0,072 57,9 

3 2 x 15 12 4,3 200 0,12 46,5 

4 3 x 15 12 5,5 160 0,156 37,8 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Ilustrasi efisiensi inverter dua tingkat. 

 

 

5. KESIMPULAN 
 
Dari hasil-hasil pengujian inverter dua tingkat ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efisiensi di atas 75 % serta target daya 150 watt 

belum tercapai. 

2. Efisiensi sistem masih sangat rendah yaitu 

tertinggi 57,9% untuk beban 15 watt dan 

terendah 37,8% untuk beban 45 watt. 

3. Keluaran daya inverter ini baru tercapai 20 % 

dari yang ditargetkan. 

 

Untuk penelitian selanjutnya adalah tentang 

bagaimana strategi untuk meningkatkan daya keluaran 

serta efisiensinya 
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Abstrak –  Keamanan untuk menjaga informasi adalah hal yang sangat penting . Sehingga 

dikembangkan suatu seni untuk menjaga informasi tersebut. Kriptografi merupakan salah satu 

seni untuk menjaga keamanan informasi. Algoritma yang digunakan dalam kriptografi sudah 

berkembang sangat pesat. Algoritma ini digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi data. 

Advance Encrytion Standard (AES) dan Algoritma Blowfish merupakan algoritma yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Kedua algoritma tersebut sudah memenuhi kebutuhan 

pengacakan data sehingga bisa dimanfaatkan untuk sistem keamanan data. Tetapi, diantara 

keduanya secara performansi algoritma AES lebih baik dibanding dengan algoritma blowfish, 

perbandingannya menunjukkan 1:3.  

 

Katakunci: Kriptografi, AES, Blowfish, enkripsi, dekripsi. 

 

 

Abstract -Tomaintaininformationsecurityisa very important thing. Thusdevelopedan art 

tokeepsuch information. Cryptographyis one of theartstomaintaininformation security. The 

algorithm usedin cryptographyhas beengrowing very rapidly.This algorithmis usedfor 

encryptionanddecryptionof data. AdvanceencrytionStandard(AES) and 

theBlowfishalgorithmis an algorithm thatwill be usedin this study. Bothalgorithms 

arealreadyscramblingto meet the needsof datathat can be usedfordata security systems. 

However, the performancebetween the twoisbetterthan theAESalgorithmwith 

ablowfishalgorithm, the comparisonshows1: 3.  

 

Keywords: Cryptography, AES, Blowfish, Encrytion, Decryption. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Dengan Perkembangan dunia digital saat ini, 

keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. 

Akhir-akhir ini penyadapan terhadap informasi yang 

rahasia sering terjadi. Sehingga perlu adanya 

perlindungan informasi tersebut, salah satunya adalah 

dengan enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses untuk 

melindungi informasi dengan menggunakan algoritma 

tertentu, sehingga informasi tersebut menjadi 

informasi yang tidak bisa dibaca oleh penyadap. 

Algoritma enkripsi yang biasa digunakan adalah DES  

(Data Encryption Standard), Blowfish, Twofish, AES 

(Advance Encryption Standard), AAES (advance 

AES), Camellia dll.  

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mariana 

dkk yang berjudul “Perbandingan Algoritma AES 

dengan algoritma XTS-AES untuk Enkripsi dan 

Dekripsi Teks SMS berbasis java ME” pada penelitian 

ini membahas dua algoritma AES dan XTS-AES yang 

diimplementasikan untuk enkripsi dan dekripsi sms. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Simar Preet 

Singh dan Raman Maini yang berjudul “Comparison 

of Data Encryption Algorithms”. Penelitian ini 

membandingkan algoritma enkripsi AES, DES, dan  

3DES. 

Setiap algoritma mempunyai spesifikasi dan karakter 

yang berbeda. Masing- masing mempunyai kelemahan 

dan kelebihan. Salah satu hal yang penting pada 

enkripsi adalah terletak pada kuncinya. Sehingga 

untuk perlindungan informasi supaya lebih aman. 

Penelitian ini membandingkan performansi dua 

algoritma yaitu AES dan Blowfish. Tujuannya adalah 

untuk penentuan algoritma enkripsi yang tepat  juga 

efektif dan sebagai tambahan referensi bagi penelitian 

yang lain. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Kriptografi 

 

Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

cryptos dan graphein. Cryptos berarti rahasia dan 

graphein berarti tulisan. Kriptografi disebut juga 

sebagai ilmu pengetahuan dan seni untuk menjaga 

keamanan pesan [1]. Kriptografi terdiri dari dua 

proses utama yaitu enkripsi dan dekripsi. Berdasarkan 

kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan 

dekripsi, terdapat dua jenis algoritma kriptografi yaitu 

kunci asimetri dan simetri [2]. Algoritma kunci 

asimetri adalah algoritma yang menggunakan kunci 

yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. 

Algoritma ini  menggunakan dua buah kunci yaitu 

kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan 

untuk proses enkripsi dan boleh diketahui oleh umum, 

sementara kunci privat digunakan untuk proses 

dekripsi dan hanya boleh diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan saja. Algoritma kunci asimetri 

pertama kali diciptakan adalah RSA pada tahun 1978 

dan kemudian disusul oleh ElGamal pada tahun 1985 

[3].  Algoritma kunci simetri merupakan 

algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk 

melakukan enkripsi dan dekripsi pesan. Algoritma ini 

disebut juga kunci privat karena kunci yang digunakan 

hanya boleh diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

persetujuan antara pihak pengirim dan penerima 

mengenai kunci yang akan digunakan. Hampir semua 

algoritma kriptografi yang berkembang saat ini 

termasuk algoritma kunci simetri, diantaranya adalah 

DES (Data Enryption Standard), AES (Advanced 

Enryption Standard), Blowfish dan RC6. 

Algoritma kunci simetri terbagi ke dalam dua kategori 

[3], yaitu: 

1. Stream cipher 

Algoritma ini mengolah data dalam bentuk bit-bit 

tunggal. Proses enkripsi/dekripsi akan dilakukan 

pada satu bit dalam satu waktu.   

2. Block cipher 

Algoritma ini memecah data yang masuk menjadi 

beberapa blok dengan panjang data tertentu. Proses 

enkripsi/dekripsi akan dilakukan pada satu blok data 

dalam satu waktu. 

 

2.2. Algoritma Blowfish 

Blowfish dikembangkan untuk memenuhi kriteria 

desain yang cepat dalam implementasinya dimana 

pada keadaan optimal dapat mencapai 26 clock cycle 

per byte, kompak dimana dapat berjalan pada memori 

kurang dari 5 KB, sederhana dalam algoritmanya 

sehingga mudah diketahui kesalahannya, dan 

keamanan yang variabel dimana panjang kunci 

bervariasi (minimum 32 bit, maksimum 448 bit, 

Multiple 8 bit, default 128 bit). Algoritma Blowfish 

terdiri atas dua bagian, yaitu : 

a. Key-Expansion 

Ekspansi kunci berfungsi untuk merubah kunci 

(maksimum 448-bit) menjadi beberapa array subkunci 

dengan total 4168 byte. Kunci dimasukkan ke dalam 

K-array   K1, K2, ... Kn , dimana 1 ≤  n ≤ 14 

Blowfish menggunakan subkunci yang besar. 

Subkunci tersebut harus dihitung terlebih dahulu 

sebelum melakukan enkripsi atau dekripsi data. 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

743 

 

b. Enkripsi data 

Terdiri dari 16 kali putaran, dengan masukan berupa 

64-bit elemen data x. Operasi yang digunakan adalah 

operasi penambahan dan XOR pada variabel 32 bit 

serta empat penelusuran tabel array berindeks untuk 

setiap putaran. Gambar 1 dan gambar 2 adalah blok 

diagram alir enkripsi dan dekripsi dari algoritma 

blowfish [1]. 

 

Gambar 1. Blok diagram enkripsi Blowfish 

 

 
Gambar 2. Blok diagram dekripsi Blowfish 

2.3. Algoritma AES 

AES merupakan algoritma block cipher dengan 

menggunakan sistem permutasi dan substitusi (P-Box 

dan S-Box) bukan dengan jaringan Feistel sebagaiman 

block cipher pada umumnya. Ada beberapa jenis AES 

yang sudah ditetapkan , yaitu :  AES-128,  AES-192, 

dan  AES-256. Pengelompokkan jenis AES ini adalah 

berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Angka-

angka di belakang kata AES menggambarkan panjang 

kunci yang digunakan pada tipa-tiap AES. Selain itu, 

hal yang membedakan dari masing-masing AES ini 

adalah banyaknya round yang dipakai. AES-128 

menggunakan 10 round, AES-192 sebanyak 12 round, 

dan AES-256 sebanyak 14 round. Gambar 3. 

Menunjukkan diagram proses enkripsi AES [2]. 

3. 
Gambar 3. Diagram proses enkripsi AES 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Penelitian ini sistem yang dirancang untuk 

menunjang analisa yaitu aplikasi algoritma AES dan 

Blowfish menggunakan bahasa pemrograman java. 

Data yang diambil dari aplikasi ini adalah waktu  

proses  yaitu  proses  enkripsi  dan dekripsi  masing-

masing  algoritma  dengan masukan  berupa  plaintext 

dan  panjang  kunci (password). 

 

 

3.1 Interface dari sistem  

Gambar 4 adalah gambar dari interface  aplikasi yang 

akan digunakan utuk pengujian dan pengambilan 
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data.

 

Gambar 4. interface dari sistem 

Pada aplikasi ini ada 5 proses yang dibuat yaitu proses 

encrypt, decrypt, Mode Enkripsi, Waktu encypt dan 

waktu decrypt. Input dari proses diatas adalah 

plaintext dan outputnya adalah chipertext. Mode 

Enkripsinya ada dua pilihan yaitu algoritma AES atau 

Blowfish. Pada  proses eknkripsi ini user diminta 

untuk memasukkan kunci atau password, jika kunci 

sudah dimasukkan maka proses enkripsi akan dimulai 

dan waktunya dapat dilihat pada bagian waktu 

encrypt. Pada proses dekripsi, kunci atau password 

yang dimasukkan harus sama dengan kunci 

enkripsinya, jika sudah benar maka waktu dekripsinya 

bisa dilihat pada bagian waktu decrypt. 

3.2  Pengujian 

Untuk pengujian sistem pada aplikasi algoritma AES 

dan Blowfish ini ada beberapa metode yang 

dilakukan. Dimana tujuan dibuat metode adalah untuk 

memudahkan dalam analisa performansi masing-

masing algoritma. Perlu diketahui bahwa lingkungan 

pengujian dilakukan pada sebuah laptop berprosessor 

intel atom 1,6 GHz dengan sistem operasinya 

windows. Beberapa metode tersebut antara lain : 

Metode 1 : menguji kecepatan kedua algoritma  dalam 

mengenkripsi  dan mendekripsi  file  teks  yang  

berukuran relatif kecil (69 kb). Hasil yang diperoleh 

pada pengujian ini dapat dilihat pada gambar 5 sampai 

gambar 10 dan tabel 1. 

Metode 2 : menguji kecepatan  kedua algoritma  

dalam mengenkripsi  dan mendekripsi  file  yang  

berukuran 125MB. Hasil yang diperoleh pada ini 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Dari metode 1 dan metode 2 dapat dilihat bahwa 

untuk mengenkripsi data yang kapasitasnya besar  

algoritma AES membutuhkan proses yang lebih cepat 

dibanding dengan algoritma blowfish. Yaitu algorima 

AES membutuhkan waktu 25 detik sedangkan 

blowfish membutuhkan waktu 34 detik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa AES memiliki performansi 

yang lebih baik dari pada Blowfish baik dari segi 

enkripsi maupun dekripsi.   

 

Gambar 5. Proses encrypt dan input password dengan 

algoritma AES 

 

 

Gambar 6. Waktu enkripsi dan dekripsi pada algoritma AES 
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  Gambar 7. Proses encrypt dan input password dengan 

algoritma Blowfish 

Gambar 8. Waktu enkripsi dan dekripsi pada algoritma 

dekripsi pada algoritma Blowfish 

Untuk memudahkan pengamatan maka waktu 

enkripsi dan dekripsi masing-masing algoritma 

dengan input sebesar 69 kb dapat dilihat dalam tabel 

1 : 

Tabel 1. Waktu enkripsi dan dekripsi algoritma AES dan 

Blowfish 

Algoritma Waktu 

Enkripsi 

(ms) 

Waktu 

Dekripsi(ms) 

AES 242 91 

Blowfish 85 51 

 

Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa waktu yang 

dibutuhkan utuk mengenkripsi data lebih lama 

dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

mendekripsi data. Waktu yang dibutuhkan masing-

masing algoritma sangat singkat, keduanya kurang dari 

1 menit.  

Tabel 2 Waktu enkripsi dan dekripsi algoritma 

AES dan Blowfish dengan input 125 MB 

Algoritma Waktu 

Enkripsi 

(s) 

Waktu 

Dekripsi(s) 

AES 25 12 

Blowfish 34 27 

 

Metode 3 : Beberapa bit sebanyak jumlah bit yang 

diacak dari hasil enkripsi menggunakan dua algoritma 

tersebut dihapus, kemudian didekripsi kembali 

sehingga akan terlihat perubahannya. 

Hasil yang didapatkan pada  metode 3 ini adalah 

bahwa pada algoritma AES dan Blowfish,  file  teks  

tidak berubah,  sedangkan  pada  blok yang  dikurangi  

ada beberapa karakter yang berubah dan dilanjutkan 

deretan blok-blok acak tidak  sesuai dengan  file teks 

asal sampai akhir file. 

 Metode 4 : Beberapa bit sebanyak jumlah bit yang 

diacak dari hasil enkripsi menggunakan dua algoritma 

tersebut ditambah, kemudian didekripsi kembali 

sehingga akan terlihat perubahannya.  

Metode ke 4 ini hasilnya sama dengan metode ke-3 

yaitu tidak ada perubahan pada file teks, dan terjadi 

perubahan beberapa karakter pada  blok yang  

dikurangi. Kemudian deretan blok-blok acak tidak  

sesuai dengan file teks asal sampai akhir file. 

Kerusakan  file  yang  muncul  dikarenakan 

bergesernya  titik  awal  semua  blok  setelah 

terjadinya  penambahan  atau  pengurangan  bit, 

sehingga  proses  dekripsi  file  memberikan  hasil 

yang berbeda jauh dari file asal. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Algoritma AES dan Blowfish dapat memenuhi 

kebutuhan pengacakan data sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk sistem keamanan data. 

Performansi algoritma AES dari parameter waktu 

proses enkripsi dan dekripsi jauh lebih bagus 

dibandingkan dengan algoritma blowfish, dengan 

perbandingan 1: 3. Hasil Penambahan  dan 

pengurangan bit pada blok hasil enkripsi AES maupun 

blowfish dapat menyebabkan kerusakan pada file 

informasi. 
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ENTROPY REDUCTION ANALYSIS DALAM PENENTUAN 

POHON KEPUTUSAN UNTUK KLASIFIKASI DATA 

CARRY OVER 

 

Warnia Nengsih 
 

Computer of Departmen, Politeknik Caltex Riau Pekanbaru 28265, warnia@pcr.ac.id 

 
 

Abstrak-Politeknik merupakan pendidikan berbasis vokasi yang menerapkan  sistem naik 

tingkat dan turun tingkat pada setiap jenjang perkuliahan. Sebelum memutuskan hasil 

kenaikan tingkat atau turun tingkat dari mahasiswa maka ada beberapa tahapan yang harus 

dilalui oleh mahasiswa tersebut. Salah satunya adalah Carry Over. Carry Over merupakan 

salah satu kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan 

perbaikan kompetensi pada sebuah matakuliah . Penentuan hasil Carry Over untuk 

menentukan naik dan turun tingkat ke tingkat berikutnya merupakan hal yang sangat krusial. 

Kesalahan dalam melakukan keputusan akan berakibat fatal bagi mahasiswa. Entropy 

Reduction Analysis merupakan salah satu konsep klasifikasi berbasis pohon keputusan. 

Dimana penentuan nilai berdasarkan pola yang ditemukan. Dari data Carry Over yang diolah 

diperoleh nilai gain tertinggi sebesar 0.72. Nilai tersebut dijadikan sebagai root dalam 

pembentukan pohon keputusan untuk menentukan hasil naik tingkat dan turun tingkat 

mahasiswa. 

 

Kata kunci:Entropy reduction analysis, pohon keputusan , klasifikasi. 

 

Abstract -Polytechnic is based vocational education system applying up a level and down the 

rate at every level of tuition. Before deciding resulting increase in the level or down the level 

of the students then there are several steps that must be passed by the student. One of them is 

the Carry Over. Carry Over is one of the activities that give students the opportunity to make 

improvements competence in a subject. Determination results carry over to determine up and 

down level to the next is crucial. Errors in the decision will be berakkibat fatal for students. 

Entropy Reduction Analysis is one of the main concept of the decision tree-based 

classification. Where the determination of value based on patterns found. From the data 

obtained is processed carry over the value of the highest gain of 0.72. Value is used as a root 

in the formation of a decision tree to determine the results up a level and down-level students.  

Keywords:Entropy reduction analysis, decision trees, classification  
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I. Pendahuluan 

Pendidikan berbasis vokasi merupakan salah satu 

bentuk dari Pendidikan Tinggi di Indonesia. 

Perbedaan yang mendasar terlihat jelas dengan 

pendidikan non vokasi baik dari segi visi, misi, output 

serta program dan kurikulum. Pendidikan vokasi lebih 

mengarah pada kemampuan detail dan profesionalitas 

sedangkan pendidikan non vokasi mengarah pada 

kemampuan konsep analisis. Menurut Pavlova (2009) 

pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan 

tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja dengan 

menggunakan pendekatan pendidikan berbasis 

kompetensi 

 

Politeknik adalah salahsatu bentuk pendidikan vokasi 

yang ada di Indonesia. Politeknik mengenal sistem 

carry over dalam proses perkuliahan. Jika nilai 

matakuliah yang didapatkan  tidak memenuhi standar 

yang sudah ada, mahasiswa bisa melakukan kegiatan 

revisi untuk memperbaiki nilai. Lalu jika kegiatan 

revisi sudah dilaksanakan dan masih tidak memenuhi 

komptensi dari yang diharapkan maka mahasiswa 

harus memasuki fase carry over. Fase ini sangat 

menentukan apakah  mahasiswa tersebut bisa naik ke 

tingkat berikutnya atau tetap berada di tingkat 

sebelumnya.  

 

Keputusan hasil Carry Over sangat berpengaruh pada 

masa studi mahasiswa dan seyogyanya mekanisme 

dan evaluasi harus jelas dan terkontrol dengan baik. 

Indikator ketercapaian kompetensi , kualitas output 

yang dihasilkan tetap harus menjadi pertimbangan 

disamping melihat kemampuan akademis dari 

mahasiswa.  Sehingga untuk membantu dalam  

menentukan keputusan  naik tingkat, meminimalisir 

human error dan mengurangi penilaian subjektif 

terhadap mahassiwa   perlu sebuah  analysis konsep 

klasifikasi berbasis pohon keputusan menggunakan 

entropy reduction analysis  dalam menentukan nilai 

dari pola yang ditemukan. Pola tersebut akan menjadi 

acuan untuk melakukan analisis dari kasus – kasus 

yang sejenis.  Entropy reduction analysis mengenal 

dua nilai yaitu nilai entropy dan nilai  gain yang 

berpengaruh  untuk penentuan root dalam 

pembentukan pohon keputusan. Pola yang dihasilkan 

akan menjadi acuan dalam memutuskan  hasil naik 

tingkat dan turun tingkat mahasiswa. 

 

II. Dasar Teori 

a. Data Mining 

Data mining merupakan bidang ilmu dalam 

menemukan pengetahuan , pola atau kencenderungan 

baru yang  berhubungan dengan ekspolarasi data.   

Data mining adalah disiplin ilmu yang membahas 

mengenai proses penggalian informasi, pengetahuan 

dan atau pola menarik dari sekumpulan data yang 

berukuran sangat besar. Data tersebut tersimpan di 

dalam beberapa database, sebuah data warehouse, 

ataupun media penyimpanan data lainnya.Disiplin 

ilmu ini merupakan irisan dari beberapa disipilin ilmu 

yang sudah lebih dulu ada seperti,  hal matematika, 

visualisasi data, machine learning dan artificial 

intelligence (Han dan Kamber, 2006)
[1]

. 

 

Dalam data mining dikenal dua permodelan yaitu 

permodelan supervised yang mengenal data latih dan 

data uji, dimana konsepnya penentuan nilai baru 

berdasarkan pola yang ditemukan dari data yang ada. 

Sementara permodelan unsupervised menemukan pola 

atau kecenderungan baru sehingga tidak mengenal 

data training dan data testing. 

 

b. Entropy Reduction Analysis 
Entropy Reduction analysis merupakan istilah lain 

dari decision tree. Metode ini merupakan permodelan 

supervised dimana ada istilah  data training dan data 

testing. Penemuan pola baru sangat ditentukan dari 

data – data yang sudah ada. Metode ini masuk 

kebagian teknik klasifikasi untuk konsep prediktif.  

 

Entropy reduction analysis merupakan salah satu 

konsep klasifikasi berbasis pohon keputusan. Pohon 

keputusan terdiri dari akar pohon, cabang dan daun. 

Untuk menentukan akar  pohon diambil dari nilai gain 

tertinggi, cabang adalah nilai dari atribut yang ada 

sementara daun menjadi kelas dari  pohon. Entropy 

reduction analysis mengenal dua nilai dalam 

pembentukan keputusan yaitu nilai gain dan nilai 

entropy. Nilai gain sangat berpengaruh dalam 

menentukan akar pohon. Sementara nilai entropy akan 

menentukan nilai gain dari masing-masing variabel. 
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Pohon Keputusan Pola yang diperoleh Data Uji

 

 

Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam 

menentukan  entropy: 

 

Entropy(p1,p2,...pn)=-p1log2p1-p2log2p2....... -

pnlog2pn. p1,p2..pn  diartikan sebagai probilitas 

dari setiap kondisi atribut. 

 

Sedangkan rumus dari gain adalah  

Gain : Entropy utama-Si. Entropy(Si)+ Si.  

                                    S                         S 

Entropy(Si)+............+ Si..Entropy (Si)                 

                                    S 

                               

Nilai entropy dicari untuk setiap atribut dan nilai 

gain dicari untuk setiap variabel. 

III. Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan rancangan konsep  entropy 

reduction analysis seperti gambar 1 di bawah 

 

Mulai

Data 

Training 

Entropy Utama

Entropy setiap 

atribut

Gain setiap 

variabel

Penentuan pohon 

keputusan

Pohon 

Keputusan

Akhir

 
 

Gambar1 Rancangan konsep  entropy reduction analysis 

 

 

Data training diambil dari data Carry Over (Studi 

kasus Politeknik X). Dengan menggunakan empat 

variabel yang berpengaruh yaitu nilai mata kuliah , 

Nilai adaktif (NA), Nilai Kognitif (NK) serta disiplin 

dan satu kelas yaitu status. Masing –masing variabel 

dan kelas mempunyai atribut.  Dari data training yang 

sudah ada selanjutnya adalah menentukan entropy 

utama. Nilai entropy utama berasal dari atribut – 

atribut yang ada pada kelas. Selanjutnya mencari 

entropy dari masing – masing atribut. Jika nilai 

entropy dari setiap atribut sudah ditemukan, tentukan 

nilai gain dari masing – masing variabel. Nilai gain 

yang tertinggi dijadikan sebagai akar dalam 

pembentukan pohon keputusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Rancangan pola baru 

 

Pohon keputusan yang diperoleh menggambarkan pola 

baru yang  dihasilkan dan dijadikan acuan untuk 

penentuan hasil naik dan turun tingkat untuk kasus 

berikutnya seperti yang terlihat pada gambar 2. 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

Terdapat dua nilai yang ditemukan untuk menentukan 
entropy reduction analysis yaitu nilai gain dan nilai 
entropy .  
 
Dari data latih yang ada diperoleh nilai gain dan 
entropy sebagai berikut: 
 
Tabel 1 Data nilai gain dan entropy 

 

  Data 

(10) 

NT(8) TT

(2) 

Gain Entro

py 

(0.721

5) 

NM    0.321

5 

 

D 6 6 0  0 

E 4 2 2  1 

NA    0.321

5 

 

Tinggi 4 4 0  0 

Rendah 4 2 2  1 

Sedang 2 2 0  0 
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NK    0.246

1 

 

Baik 5 5 0  0 

Cukup 2 1 1  1 

Kurang 3 2 1  0.91 

Disipli

n 

   0.721

5 

 

>=85% 4 4 0  0 

71%-

84% 

4 4 0  0 

<=70% 2 0 2   0 

 
Atribut disiplin mempunyai nilai gain tertinggi 
dengan nilai sebesar 0.72. Sebagai nilai tertinggi 
maka atribut disiplin dijadikan sebagai akar pohon 
untuk pembentukan pola. Gambar 3 menunjukkan 
hasil dari pohon keputusan yang terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pohon keputusan yang 

dihasilkan 

 

Pola yang dihasilkan akan menjadi acuan untuk 

melakukan analisis dari kasus – kasus yang sejenis 

 

 

V. Kesimpulan dan Analisa 

Penentuan hasil Carry Over untuk menentukan naik 

dan turun tingkat ke tingkat berikutnya merupakan hal 

yang sangat krusial. Kesalahan dalam melakukan 

keputusan akan berakibat fatal bagi mahasiswa. 

Entropy Reduction Analysis merupakan salah satu 

konsep klasifikasi berbasis pohon keputusan. Dimana 

penentuan nilai berdasarkan pola yang ditemukan. 

Dari data Carry Over yang diolah diperoleh nilai gain 

tertinggi sebesar 0.72   Nilai tersebut dijadikan sebagai 

root dalam pembentukan pohon keputusan untuk 

menentukan hasil naik tingkat dan turun tingkat 

mahasiswa. 
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ALAT PEMBERSIH UDARA PADA SMOOKING ROOM 

DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM HIGH VOLTAGE 
 

Arif Gunawan
1)

, Noptin Harpawi
2)

,Siti Aisyah Yose Rizal
3) 

1) 
Politeknik Caltex Riau, email: agun@pcr.ac.id 

2 )
Politeknik Caltex Riau ,email: noptin@pcr.ac.id 

3) 
Politeknik Caltex Riau, email: aisyahyoserizal@yahoo.com 

 

Abstrak –Sekarang  ini banyak fasilitas atau daerah yang dilengkapi dengan ruangan untuk 

merokok. Namun,  masalah muncul ketika perokok aktif berada didalam ruangan merokok, 

asap rokok yang timbul akan terkurung didalam ruangan merokok karena kebanyakan 

ruangan merokok tidak memiliki sirkulasi udara yang bagus, sehingga polutan seperti 

kandungan karbon monoksida didalam ruangan tersebut menjadi sangat tinggi. Berdasarkan 

Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor KEP 

107/Kabapedal/11/1997 yang terdapat pada Indeks Standar Pencemar Udara dengan ketentuan 

waktu, rentang Gas CO dalam kategori baik yaitu 0 – 50 ppm, kategori sedang 51 – 100 ppm 

dan dikategorikan tidak sehat yaitu 101 – 199 ppm. Oleh karena itu dirancang sebuah alat 

untuk mengurangi polutan seperti karbon monoksida dengan memanfaatkan sensor MQ-7, 

rangkaian penghasil tegangan tinggi serta filtrasi gas polutan dan ventilator khusus. Polutan 

akan dipecah oleh rangkaian tegangan tinggi dan diserap oleh filter karbon aktif, sehingga 

polutan seperti karbon monoksida dalam ruangan merokok akan berkurang.  

 

Kata kunci : Tegangan tinggi, filter karbon aktif, sensor MQ-7 

 

Abstract - We have had a lot of facilities or areas that are equipped with a room for smoking. 

However, problems arise when active smokers were smoking indoors, smoke arising going to 

be locked in a smoking room because most smoking rooms do not have good air circulation, 

so that pollutants such as carbon monoxide in the room to be very high. Based on the Decree 

of Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL) No. KEP 107 / Kabapedal / 

11/1997 contained in the Pollutant Standards Index to the provisions of the time, the range of 

CO gas in both categories is 0-50 ppm, the category was 51-100 ppm and not categorized 

Healthy is 101-199 ppm. Therefore designed a tool to reduce pollutants such as carbon 

monoxide by utilizing sensor MQ-7, a producer of high-voltage circuit and pollutant gas 

filtration and special ventilator. Pollutants would be broken by the high voltage circuit and 

absorbed by the active carbon filter, so that pollutants such as carbon monoxide in the 

smoking room will be reduced. 

Keywords: high voltage, active carbon filter, sensor MQ-7 
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1.PENDAHULUAN 

 

Seiring meningkatnya kesadaran pemerintah 

dan masyarakat akan bahaya rokok, sehingga 

ditentukan fasilitas atau daerah dilarang merokok. 

Fasilitas atau daerah tersebut dilengkapi dengan 

ruangan untuk merokok. Akan tetapi masalah baru 

muncul ketika perokok aktif berada didalam ruangan 

merokok, asap rokok yang timbul akan terkurung 

didalam ruangan merokok karena kebanyakan ruangan 

merokok tidak memiliki sirkulasi udara yang bagus, 

sehingga kandungan karbon monoksida didalam 

ruangan tersebut menjadi sangat tinggi. 

 

Gambar 1. Contoh ruang Merokok Public 

Udara yang terkurung didalam ruangan 

merokok sangat mengganggu dan berbahaya bagi 

para perokok yang berada didalam ruangan dan 

orang yang tidak merokok disekitar ruangan 

tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah alat 

yang bisa mengurangi polutan seperti karbon 

monoksida didalam ruangan tersebut, sehingga 

membuat perokok tidak terjebak didalam ruangan 

yang dipenuhi oleh asap rokok beserta kandungan 

berbahayanya, disamping membuat para perokok 

tersebut nyaman didalam ruangan merokok dan 

tidak merokok diluar ruangan merokok.  

Pembuatan alat ini juga bertujuan untuk 

mengetahui kadar karbon monoksida dalam 

ruangan merokok serta mampu mengurangi asap 

rokok dalam ruangan merokok. Dengan manfaat 

untuk mengatasi masalah polusi polutan pada 

ruangan merokok yang ditimbulkan oleh asap 

rokok. 

2. LANDASAN TEORI 

 

Pada penelitian ini penulis mengacu pada 5 

penelitian sebelumnya. Dengan adanya referensi 

yang memberi masukan dan ide, terdapat beberapa 

perbedaan dari penelitian terhadulu dan sekarang, 

berikut tabel perbandingannya : 

Tabel 1 

N

o 
Judul Peneliti 

Tahu

n 
Perbedaan 

1 Perancangan 

Alat Ukur 

Kadar 

Karbon 

Monoksida 

(CO), 

Karbon 

Dioksida 

(CO2) dan 

Hidro 

Karbon (HC) 

Pada Gas 

Buang 

Kendaraan 

Bermotor 

Victor 

V. 

Koseger

an. 

Manado. 

UNSAT 

2013 

Mengguna

kan sensor 

TGS-2201 

2 Prototipe 

Pemutar 

sirkulasi 

Udara 

Otomatis 

Melalui 

Deteksi 

Kualitas 

Udara dalam 

Ruangan 

Berbasis 

Mikrokontro

ller 

Ovina 

Ambar. 

Bandung

. 

ITTelko

m 

Bandung 

 

Mengguna

kan sensor 

TGS-2600 

3. Rancang 

Bangun Alat 

Pengkondisi 

Udara Pada 

Ruangan 

Menggunaka

n Sensor CO 

dan 

Temperatur 

Robert 

Talume

wo. 

Manado. 

UNSAT 

2012 

Mengguna

kan sensor 

TGS-2600 

dan LM35 

4 Penggunaan 

Sensor MQ-

2 sebagai 

Pendeteksi 

Asap Rokok 

Albert 

Mandagi 

dan 

Stheven 

Immanu

el. 

Jakarta. 

2014 

Mengguna

kan sensor 

MQ-7 
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Universit

as 

Trisakti  

5 Prototipe 

Pembersih 

Udara pada 

Smooking 

Room serta 

Monitoring 

kadar 

Karbon 

Monoksida 

(CO) 

Siti 

Aisyah 

Yoseriza

l 

2015 

Mengguna

kan sensor 

MQ-7, 

tegangan 

tinggi dan 

filter 

 

 

2.1. Langkah Langkah Perancangan 

Agar pembuatan alat ini sesuai tujuannya dengan 

lancar, tentunya perlu dibuat timeline dan langkah 

pengerjaan yang sistematis dan terintegrasi satu 

dengan yang lain , selesai dengan hasil yang 

memuaskan. 

 

2.2. Flowchart Pengerjaan 

Gambar 2 menunjukkan alur pengerjaan dan 

pembuatan alat. 

 
Gambar 2.  Alur Perancangan Pengerjaan  

 

2.3.  Blok Diagram 

Pembuatan diagram blok sangat berguna untuk 

mempermudah pembuatan alat dan dalam pembacaan 

kinerja suatu sistem, oleh karena itu berikut ini 

disajikan diagram blok dari alat yang akan dibuat. 

Sensor MQ-7 Mikrokontroller KYL-500sModul 

Wiznet

Komputer server

Power Supply

Rangkaian tegangan tinggi,Filter 

dan Ventilator

 
Gambar 3.  Blok Diagram Perancangan Alat 

 

Berdasarkan gambar 3.3, terdapat sebuah 

ruangan merokok dengan tiga buah exhaust fan. Pada 

tahap ini akan dibahas tentang penghasil tegangan 

tinggi, modul pengukuran, modul pengirim data dan 

modul pemantau. Modul pengukuran yang digunakan 

adalah sensor gas MQ-7 untuk mendeteksi karbon 

monoksida, sedangkan modul pengirim terdiri dari 

Wiznet dan komputer, dimana data hasil dari 

pengukuran pada modul pengukur diterima oleh 

modul pemantau, dan ditampilkan pada komputer.  

2.4.  Cara Kerja Alat 

Cara kerja alat secara keseluruhan, dari sumber 

energi hingga data yang didapat dari pengukuran 

sensor dapat dijelaskan seperti berikut ini : 

a. Alat ini terdiri dari tiga buah exhaust fan sebagai 

ventilator, rangkaian penghasil tegangan tinggi, 

rangkaian penghasil petir-petir kecil dan filter 

menggunakan karbon aktif. Petir-petir kecil 

dihasilkan dari rangkaian yang diberi tegangan 

tinggi. 

b. Exhaust fan nomor satu akan melakukan 

penghisapan asap rokok di dalam ruangan 

tersebut yang kemudian melewati petir-petir 

kecil, ketika asap melewati petir-petir kecil akan 

terjadi proses pemecahan unsur atau partikel-

partikel, sehingga partikel-partikel yang sudah 

dipecah dapat difilter. 

c. Pada ruangan merokok dipasang sensor gas 

karbon monoksida. Sensor akan memberikan 

data sesuai apa yang terjadi pada ruangan 

merokok tersebut, data tersebut berupa data 

kadar karbon monoksida yang terdapat didalam 

ruangan merokok. Data dibandingkan dengan 

Indeks Standar Pencemar Udara yang telah 

ditetapkan pada program dan kemudian diolah 

oleh Mikrokontroler. 

d. Exhaust fan nomor 1 akan terus menghisap asap 

rokok yang kemudian difilter dan hasil filter 
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akan dikeluarkan melalui exhaust fan nomor 3, 

hal ini akan terus terjadi selama tegangan tinggi 

menyala dan kandungan karbon monoksida 

didalam ruangan merokok kecil dari 100 ppm. 

Apabila kandungan karbon monoksida didalam 

ruangan merokok lebih dari 100 ppm maka 

exhaust fan nomor 3 off dan exhaust fan nomor 2 

on, dimana udara yang telah difilter 

dikembalikan lagi ke ruangan merokok melalui 

exhaust fan nomor 2 hingga kandungan karbon 

monoksida kecil dari 100 ppm. 

e. Selanjutnya mikrokontroler akan mengirimkan 

data dari sensor tersebut menggunakan modul 

Wiznet menuju komputer. Komputer menerima 

informasi dan ditampilkan berdasarkan pengukur 

yang terdeteksi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Rangkaian Penghasil Tegangan Tinggi 

Dari gambar 4, trafo yang digunakan 

merupakan trafo step up. Dimana nilai N sekunder 

lebih banyak dari jumlah N primer. Semakin tinggi 

tegangan maka semakin banyak lilitannya. Masukan 

tegangan referensi dapat diatur 0-5volt. Tegangan 

yang masuk akan melewati transistor, dengan syarat 

nilai pada basis lebih besar dibandingkan dengan nilai 

tegangan yang masuk pada kaki resistor  yang 

kemudian tegangan akan terus mengalir ketika 

rangkaian aktif melalui emiter hingga lilitan. 

Tegangan keluaran dari resistor 2 juga melewati trafo. 

Untuk mendapatkan tegangan sekitar 600 - 1000 Volt, 

maka tegangan tersebut perlu dinaikkan lagi. 

Rangkaian penaik tegangan akan menaikkan tegangan 

yang melewatinya. Proses menaikkan output tegangan 

dari trafo menggunkan terori dari penyearah 

gelombang, yang mana tegangan akan dinaikan 

menjadi dua kali lipat atau lebih dari nilai sebelumnya. 

Pada rangkaian ini tegangan akan dinaikkan dua kali 

lipat dari nilai sebelumnya. 

 
Gambar 4.  Rangkaian Tegangan Tinggi 

 

3.2. Rangkaian Sensor MQ-7 

Sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar 

karbon monoksida dalam ruangan merokok adalah 

sensor MQ-7 yang mengukur nilai ppm dari karbon 

monoksida. Pengukuran dilakukan didalam ruangan 

merokok selama 24 jam. Sensor ini akan mengirimkan 

data hasil pengukuran ppm karbon monoksida menuju 

mikrokontroler untuk selanjutnya dikirim ke komputer 

dengan menggunakan wiznet. 

 
Gambar 5. Rangkaian Sensor MQ7[6] 

  

Dari rangkaian gambar 5 dapat dilihat cara 

kerja sensor, dimana sensor memiliki enam kaki yang 

empat diantaranya digunakan sebagai sumber data dan 

dua lainnya sebagai penyedia arus pemanas. 

 

3.3. Modul Pengirim Data 

 Modul pengirim data merupakan muara dari 

sensor yang telah disebutkan sebelumnya. Pada modul 

pengirim data ini, data dianalisa oleh mikrokontroller. 

Data yang dianalisa tersebut berupa hasil dari sensor 

kandungan karbon monoksida didalam ruangan 

merokok. 

 Data yang didapat selama 24 jam akan 

menentukan kapan ventilator bekerja dengan  

menggunakan fan 2 dan  kapan menggunakan fan 3. 

Data dengan nilai ppm lebih dari 100 ppm akan  

mengaktifkan fan 2, sedangkan jika nilai ppm dalam 

ruangan tidak melebihi 100 ppm maka yang akan 

diaktifkan adalah fan 3. 

 Data yang didapat dari sensor MQ-7 akan 

dikirim menuju komputer menggunakan modul 

wiznet, sehingga data yang didapat oleh sensor bisa 

dibaca di komputer, disamping data tersebut 

digunakan sebagai penentuan logika untuk 

menghidupkan fan pada ventilator. 
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3.4. Rancangan Program Mikrokontroller 

 Dari flowchrt pada gambar 3.3 dapat dilihat 

bagaimana sistem logika pada sensor karbon 

monoksida, dimana hal yang perlu diperhatikan adalah 

kadar ppm, posisi fan 1, fan 2 dan fan 3 agar kinerja  

ventilator maksimal. 

 
Gamabar 6. Flowchart sensor MQ7 

3.5. Pengujian 

Setelah perancangan dan pembuatan sistem maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian alat 

dan analisa terhadap perangkat keras yang telah 

dibuat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah sistem yang telah direalisasikan dapat bekerja 

sesuai dengan spesifikasi perencanaan yang telah 

ditetapkan.  

3.5.1. Rangkaian Penghasil Tegangan Tinggi 

Untuk mendapatkan udara dalam kondisi baik 

yang sesuai dengan tujuan dari tugas akhir ini penulis 

memanfaatkan rangkaian penghasil tegangan tinggi 

sebagai salah satu komponen untuk pemecah polutan 

yang terdapat didalam ruangan.  

Rangkaian ini dapat menghasilkan tegangan 

output yang berbeda-beda sesuai dengan input yang 

diberikan. Untuk mendapatkan output yang sesuai 

dengan fungsinya maka diberikan input 5 volt. Seperti 

gambar 7. 

 
Gambar 7 Pengukuran output tegangan rangkaian 

penghasil tegangan tinggi 

Dapat dilihat pada gambar 7 output tegangan 

yang terbaca pada multimeter adalah sebesar 805 volt. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

rangkaian pembagi tegangan agar dapat dibaca 

menggunkan multimeter. Pengukuran dengan 

menggunkan pembagi tegangan digunakan ketika 

input tegangan yang diberikan lebih dari 1 volt. 

Karena, output tegangan yang dihasilkan ketika diberi 

input tegangan kurang dari 1 volt masi dapat terbaca 

oleh multimeter. Berikut ditampilkan gambar pembagi 

tegangan. 

Voltage Input 

R1 R2

Voltage Output 
 

Gambar 8 Rangkaian pembagi tegangan 

 

3.6. Pengujian Sensor 

Sensor MQ 7 memang merupakan sensor yang 

memiliki kepekaan yang baik terhadap gas karbon 

monoksida. Ketika sensor diaktifkan, sensor akan 

membutuhkan waktu pemanasan dari alat pemanas 

(heater) beberapa menit untuk beradaptasi dan 

mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati hasil 

yang sebenarnya.  

Pengujian pada modul MQ 7 ini dapat dilihat 

perubahan tegangan output sensor mempengaruhi nilai 

konsentrasi gas CO yang terukur, tegangan yang 

dikeluarkan merupakan data analog yang akan diubah 

menjadi data digital pada port ADC dari 

mikrokontroller. Seperti tabel 2 dan tabel 3 
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Tabel 2 

PPM Tegangan 

52 173,0 mV 

52 174,0 mV 

52 175,2 mV 

54 176,7 mV 

54 177,6 mV 

 

Tabel 3 

PPM Tegangan 

658 2,203 V 

644 2,196 V 

595 2,004 V 

550 1,834 V 

472 1,682 V 

 

Untuk melihat pengaruh perubahan tegangan 

terhadap asap (CO) dilakukan beberapa kali 

pengujian. Tabel 2 pengukuran ketika tidak ada asap 

dan Tabel 3 pengukuran ketika sensor mendeteksi 

asap. Dapat dilihat dari hasil pengujian semakin besar 

pengukuran tegangan yang ditunjukkan maka nilai 

kosentrasi gas CO yang terukur juga semakin besar. 

Nilai konsentrasi gas CO sudah merupakan data 

digital yang sudah diubah sebelumnya. 

3.7.Pengujian Pengiriman Data dengan 

WIZ110SR 

Modul WIZ110SR merupakan gateway modul 

yang mengkonversi protokol RS-232 ke TCP/IP 

protokol atau sebaliknya, pada Tugas Akhir ini 

WIZ110SR digunakan untuk mengkonversi transmisi 

data yang dikirim dengan serial peralatan ke TCP/IP 

tipe data dan sebagai transmitter satu arah saja. 

Informasi yang dikirimkan oleh serial ke TCP/IP 

merupakan pembacaan sensor disetiap ruangan, 

berikut format dari pengiriman data : baris pertama 

menampilkan pembacaan sensor diruang1, baris kedua 

menampilkan pembacaan sensor diruang 2 dan baris 

berikutnya merupakan perubahan pembacaan dari 

kedua sensor. 

 

Gambar 8. Pengiriman data keadaan baik 

Pada gambar 8 dapat dilihat data hasil 

pengiriman data serial ke TCP/IP dengan format yang 

telah di tentukan sebelumnya. Hasil pengiriman akan 

ditampilkan pada serial monitor. Data yang dikirimkan 

oleh modul pengiriman sesuai dengan pembacaan dari 

sensor.  

3.8. Pengujian Keseluruhan Alat 

Alat akan diletakkan didalam untuk dilakukan 

pengujian. Berikut tabel data pengujian pada kadar 

CO yang berbeda-beda terhadap kinerja kipas yang 

digunakan.  

No 

Kadar 

CO pada 

ruangan 

1 (PPM) 

Keterangan 
Wakt

u 
Kondisi 

Kipas 

2 

Kipas 

3 

1 434 ppm ON OFF 

00.05

.50.8

5 

Tidak 

Baik 

2 359 ppm ON OFF 

00.04

.33.4

5 

Tidak 

Baik 

3 328 ppm ON OFF 

00.04

.37.8

7 

Tidak 

Baik 

4 239 ppm ON OFF 

00.03

.48.0

2 

Tidak 

Baik 

5 212 ppm ON OFF 

00.03

.18.8

3 

Tidak 

Baik 

 

Setelah dilakukan pengujian dapat dilihat bahwa 

setiap alat dapat berfungsi dengan baik. Untuk setiap 
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kadar CO yang terukur maka membutuhkan waktu 

yang berbeda-beda pula untuk membuat kondisi 

ruangan menjadi baik. Untuk melihat perbedaan kadar 

CO didalam ruangan 1 yaitu kadar CO sebelum 

dibersihkan dan ruangan 2 yaitu kadar CO sesudah 

dibersihkan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 9.  Pembacaan ruangan 1 dan ruangan 2 

Terlihat bahwa terdapat perbedaan kadar CO 

pada ruangan 1 dan ruangan 2, dimana kadar CO pada 

ruangan 1 lebih tinggi dibandingkan kadar CO pada 

ruangan 2. Ruangan 1 merupakan ruangan yang 

terdapat asap rokok dan ruangan 2 merupakan ruangan 

setelah dilakukannya pembersihan udara dengan 

memanfaatkan tegangan tinggi. Hal ini membuktikan 

bahwa setelah dilakukannya pemecahan partikel 

menggunakan rangkaian penghasil tegangan tinggi 

dan filter kadar gas karbon monoksida (CO) atau 

polutan yang terdeteksi oleh sensor pada ruangan 2 

berkurang dibandingkan kadar karbon monoksida 

(CO) yang terdeteksi pada ruangan 1. 

 

Gambar 10. Alat filter 

 

Gambar 11. Alat Filter 

 

Gambar 12. Alat Kontrol 

 

 

 

. 4. KESIMPULAN 
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Setelah melakukan pengujian pada sistem proyek 

akhir ini, maka diperoleh beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu:  

1. Pengukuran output tegangan rangkain yang 

menghasilkan tegangan tinggi dilakukan 

dengan pembagi tegangan agar dapat terbaca 

menggunakan multimeter. Output 

tegangannya adalah sebesar 805 volt ketika 

diberi input tegangan 5 volt. 

2. Sensor MQ 7 dapat mendeteksi karbon 

monoksida CO hingga 434 ppm. 

3. Lama waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat kondisi udara menjadi baik 

berbeda-beda. Ketika sensor mendeteksi gas 

CO sebesar 434 ppm membutuhkan waktu 

00.05.50.85 dan ketika sensor mendeteksi gas 

CO sebesar 212 ppm membutuhkan waktu 

00.03.18.83. 

4. Alat ini dapat mendeteksi gas CO dan dapat 

mensirkulasi udara dalam ruangan untuk 

mengurangi asap yang terdapat diruangan 

tersebut. Terlihat ketika pada ruangan yang 

penuh polutan sensor mendeteksi gas CO 

sebesar 351 ppm, setelah polutan dipecah dan 

difilter terjadi penuruhnan kadar gas CO pada 

sensor kedua yaitu sebesar 310 ppm. 
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Abstrak – Struktur dan fungsi tumbuhan telah diperkenalkan mulai dari kelas 3 sekolah dasar. 

Tujuannya adalah agar siswa dapat mengenal lingkungan di sekitar berdasarkan pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Saat  guru menyampaikan materi yang melalui buku, ada beberapa gambar 

dan keterangan yang ditampilkan masih kurang jelas. Hal tersebut membuat siswa menjadi kesulitan 

dalam membayangkan gambar maupun membaca keterangan secara lebih nyata. Berdasarkan kajian 

tersebut, dirancang sebuah simulasi 3D science encyclopedia untuk siswa sekolah dasar yang dibangun 

dengan berbasis web. Aplikasi memberikan informasi dan pengetahuan tentang struktur dan fungsi 

tumbuhan berdasarkan sistem akar dan sistem tunas dalam bentuk visual 3D. setelah 

diimplementasikan dan diuji, dapat dinyatakan bahwa aplikasi simulasi 3D science encyclopedia dapat 

dijadikan sebagai media alternatif untuk siswa dalam mengenal dan mempelajari mengenai tumbuhan. 

Survei yang telah dilakukan terhadap beberapa orang pengajar dan siswa sekolah dasar menunjukkan 

sebanyak 87% dari responden merasa aplikasi membantu siswa dalam mengenal dan memahami 

tumbuhan serta nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga penelitian ini menunjukkan 

bahwa aplikasi yang telah dibangun dapat membantu siswa  sekolah dasar dalam menambah 

pengetahuan dan informasi dibidang science. 

 

Kata Kunci : Simulasi, Science, Encyclopedia,3D,  Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

 

 

Abstract –Structure and function of plants, were introduced from 3rd grade primary school. The 

purpose is for students to recognize the surrounding environment based on subjects of Sciences. When 

teachers convey the material with the book, there are several images and information that displayed 

still not clear. This makes students become difficult to imagine the images and read the statement with 

the more tangible.Based on these studies, it was designed a 3D simulation science encyclopedia for 

elementary school students built to web-based applications. This application provides information and 

knowledge about the structure and function of plants, based on the root system and the shoots system 

in the form of 3D visual. As implemented and tested, it can be stated that the application of science 

encyclopedia 3D simulation can be used as an alternative media for students to know and learn about 

plants. A survey has been carried out on several elementary school teachers and students, this show as 

much as 87% of respondents felt the application can help students to knowing and understanding the 

plants as well as convenient to use the application. Therefore, this research indicates that the 

application has been built to help elementary school students gain knowledge and information in the 

field of science. 

 

Keywords : Simulation, Science, Encyclopedia, 3D visuals, Structure and Function of Plants. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

terbimbing. IPA berhubungan dengan bagaimana cara 

mencari tahu tentang alam, sehingga tidak hanya 

pengumpulan fakta-fakta, konsep atau prinsip, tetapi 

IPA juga berupa sebuah proses dan penemuan. Salah 

satu tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah 

mengembangkan rasa ingin tahu dan memperkenalkan 

alam dilingkungan sekitar [1]. 

Materi IPA yang mulai diperkenalkan, yaitu struktur 

dan fungsi tumbuhan. Berdasarkan morfologi (bentuk 

tubuh), tumbuhan dikategorikan pada 2 sistem utama, 

yaitu sistem akar (root system) dan sistem tunas (shoot 

system). Sistem akar (root system) adalah bagian 

tumbuhan yang ada di dalam tanah, seperti akar. 

Sistem tunas (shoot system) adalah bagian dari 

tumbuhan yang berada di atas tanah, seperti daun, 

batang dan bunga [2]. 

Terkadang gambar yang diberikan kurang jelas, baik 

dari segi struktur gambar maupun teks sebagai 

keterangan. Hal ini dikarenakan penggunaan kertas 

sebagai media informasi mengakibatkan rentan 

terhadap kerusakan. Beberapa kerusakan yang 

mungkin terjadi seperti basah dan robek. Akibatnya, 

anak sekolah dasar akan mengalami kesulitan dalam 

mengenal struktur tumbuh-tumbuhan.  

Encyclopedia (ensiklopedia) adalah serangkaian buku 

yang berisi uraian tentang berbagai cabang ilmu atau 

bidang ilmu tertentu dalam artikel-artikel terpisah dan 

biasanya tersusun menurut abjad [3].  

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

membuat sebuah proyek akhir yang berjudul simulasi 

science encyclopedia 3D untuk anak sekolah dasar 

berbasis web. Selain lebih menarik, simulasi science 

encyclopedia 3D bisa memudahkan anak-anak dalam 

mengenal perbedaan struktur dan fungsi yang ada 

pada tumbuhan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah bagaimana cara mengimplementasikan animasi 

3D kedalam web berbentuk ruang virtual, sehingga 

materi struktur dan fungsi tumbuhan dapat dibuat 

dalam bentuk animasi tiga dimensi (3D). serta 

menerapkan Virtual Reality Modeling Language untuk 

simulasi 3D science encyclopedia mengenai struktur 

dan fungsi tumbuhan berdasarkan sistem akar dan 

sistem tunas. 

Adapun tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang 

dan membangun simulasi science encyclopedia 

tentang struktur dan fungsi tumbuhan berdasarkan 

sistem akar dan sistem tunas berbentuk animasi 3D 

secara interaktif dan atraktif serta  

mengimplementasikannya ke dalam teknologi web. 

Manfaat dari proyek akhir ini, yaitu agar Siswa 

sekolah dasar dapat melihat dan belajar tentang 

struktur dan fungsi tumbuhan berdasarkan sistem akar 

dan sistem tunas dalam bentuk virtual 3D, dan 

menjadi sebuah media pembelajaran alternatif di 

bidang tumbuh-tumbuhan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Santoso [5] pada tahun 2014 melakukan penelitian 

tentang “Pembuatan Aplikasi Droidpedia Tentang 

Ensiklopedia Hewan Reptil Berbasis Android”. 

Penelitian tersebut merancang sistem dengan 

menggunakan android sebagai bahasa pemprograman 

dan Eclipse sebagai software yang membantu dalam 

proses pembuatan aplikasi tersebut. Pada penelitian 

tersebut, aplikasi dirancang untuk memberikan 

informasi tentang hewan reptil dalam bentuk teks dan 

gambar 2D.  

Tumanggor [6] di tahun 2013 meneliti tentang 

“Ensiklopedia Freediving (Selam Bebas) Berbasis 

Web”. Pada penelitian tersebut, aplikasi dengan 

bebasis web ditujukan untuk membantu para orang 

awam atau peselam yang ingin mempelajari atau 

mengetahui informasi tentang cabang olahraga selam 

(Freediving) ini. Aplikasi memberikan informasi 

dalam bentuk teks, video, dan gambar 2D. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian 

yang dilakukan saat ini memiliki perbedaan baik pada 

segi aplikasi ataupun metode, seperti dalam bentuk 

Simulasi 3D, berbasis web dengan menggunakan 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) dan 

berisi konten tentang materi makhluk hidup khususnya 

tumbuhan. 

2.2 Pengertian Encyclopedia 

Menurut Oxford English Dictionary [4], Encyclopedia 

adalah serangkaian buku yang menghimpun uraian 

tentang berbagai cabang ilmu atau bidang ilmu 
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tertentu dalam artikel-artikel terpisah dan biasanya 

tersusun menurut abjad. 

Penggunaan kata “Encyclopedia” pertama kali 

digunakan oleh Paul Scalich [8] untuk karyanya 

Encyclopaedia; seu, orbis disciplinarum, tam 

sacrarum quam prophanum epistemon. 

2.3 Struktur dan Fungsi Tumbuhan 

Organ pokok pada tumbuhan ada tiga, yaitu akar, 

batang, dan daun. Pada tumbuhan berbiji terdapat 

bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perkenalan 

tumbuhan berdasarkan bentuk tubuhnya disebut 

morfologi. Tubuh atau bagian tumbuhan dibedakan 

pada 2 sistem utama, yaitu sistem akar (root system) 

dan sistem tunas (shoot system). Sistem akar (root 

system) adalah bagian dari tumbuhan yang berada di 

dalam tanah, seperti akar, umbi, dan rizoma. Sistem 

tunas (shoot system) adalah bagian dari tumbuhan 

yang biasanya berada di atas tanah, seperti daun, 

tunas, batang, bunga, dan buah [2]. 

2.4 Simulasi dan Virtual Reality Modeling 

Language (VRML) 

Simulasi adalah tiruan atau representasi dari satu 

tindakan atau sistem oleh yang lain. Simulasi 

memungkinkan orang untuk mengalami representasi 

dari peristiwa nyata untuk tujuan berlatih, belajar, 

evaluasi, pengujian atau memperoleh pemahaman 

tentang sistem atau perbuatan manusia [7]. 

Virtual Reality Modelling Language (VRML) 

merupakan suatu format file untuk menggambarkan 

objek tiga dimensi (3D). Pengembangan Program 

VRML dapat dikendalikan secara interaktif oleh user 

(pengguna) dan dapat ditampilkan pada World Wide 

Web (WWW), sebagaimana file HTML (Hyper-Text 

Markup Language). VRML menggambarkan objek-

objek dalam lingkungan virtual 3D. Kemampuan 

VRML dalam menyajikan objek 3D yang dapat 

dikendalikan oleh user, baik perorangan (single user) 

maupun oleh banyak pengguna (multi users) di dalam 

jaringan komputer (network) seluruh dunia, 

merupakan terobosan teknologi informasi [8]. 

 

3. PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Pada bagian perancangan ini yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah melakukan rancangan untuk 

pembangunan perangkat lunak yang digunakan 

sebagai bahan acuan dalam mengimplementasikan 

seluruh kebutuhan yang telah dianalisis dari bab 

sebelumnya. 

Hal pertama yang dilakukan dalam perancangan 

adalah membangun sebuah blok diagram, yang 

bertujuan untuk melihat langkah demi langkah 

tahapan yang akan dilakukan pada saat pembangunan 

aplikasi simulasi 3D. rancangan blok diagram ini 

terlihat pada Gambar 1. 

MULAI

Modeling 3D objek

Memposisikan objek 

dikoordinat

Memasukkan kode 

program

Menampilkan dan 

mengeksekusi animasi 

pada web

SELESAI

Mengkelolah informasi

 

Gambar 10 : Blok Diagram Pembangunan Aplikasi Simulasi 3D 

Pembuatan simulasi dimulai dengan modeling 3D 

objek. Objek akan dibuat sesuai dengan materi 

pembahasan, yaitu struktur-struktur tumbuhan. Objek 

yang akan dibuat adalah berbagai jenis-jenis 

tumbuhan serta berbagai bentuk dari organ tumbuhan 

sesuai dengan bentuk dan pembagiannya. Objek yang 

sudah selesai, akan diberi pewarnaan, cahaya, texture, 

dan akan diatur sedemikian rupa sehingga akan 

terlihat seperti aslinya. Objek akan disusun dan 

koordinat dari posisi objek tersebut akan dipanggil 

pada kode program. Objek-objek tersebut akan 

ditampilkan pada halaman web. Informasi akan tampil 

setelah objek tumbuhan diklik. Hasil tampilan virtual 

pada halaman web merupakan eksekusi dari kode 

program. 

4. HASIL IMPLEMENTASI 

Setalah dilakukan perancangan pada bagian 

sebelumnya, maka dilakukan implementasi terhadap 

rancangan tersebut. Hasil dari pembangunan aplikasi 

simulasi 3D Science Encyclopedia memiliki beberapa 
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bagian yang berbeda namun dikombinasikan dan 

dikumpulkan menjadi satu keluaran hasil yang sama 

dalam basis web aplikasi. Aplikasi ini diberi nama 

ENSIHAN, yang merupakan singkatan dari 

Ensiklopedia Tumbuhan. 

Objek-objek tumbuhan yang dibangung dalam bentuk 

3D digabungkan dalam sebuah lokasi yang sama 

sehingga menyerupai sebuah taman yang bertujuan 

untuk menampilkan sesuatu yang menarik. 

Serta dengan bantuan fitur yang diberikan oleh 

VRML, ditambahkan fitur navigasi sehingga 

pengguna nantinya dapat menjelajahi taman didalam 

aplikasi sehingga menjadi seolah seperti pada 

lingkungan nyata. Kegiatan ini dapat dilihat pada 

tampilan menu utama aplikasi yang dilihatkan pada 

Gambar 2. 

 

 

Gambar 11 : Halaman Awal Website Virtual 3D 

Hak akses untuk aplikasi simulasi 3D ini dibuat untuk 

2 jenis pengguna, yaitu pengguna biasa yang bisa 

digunakan oleh siapa saja, serta Administrator yang 

merupakan pengelola aplikasi yang diberikan akses 

tambahan seperti menambahkan data tumbuhan baru, 

mengubah data tumbuhan, serta menghapus data. 

Tidak hanya dapat melihat dan menjelajah taman 

virtual dengan kontrol keyboard dan mouse, pengguna 

biasa juga dapat melihat detail informasi mengenai 

tumbuhan yang dapat digunakan untuk mempelajari 

serta memahami tumbuhan-tumbuhan yang dipilih. 

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa pengguna bisa 

melihat keterangan lebih lanjut dari setiap informasi 

yang ditampilkan dengan mengklik “Selengkapnya”, 

maka akan tampil informasi selengkapnya dibagian 

kanan halaman. 

 

Gambar 12 : Tampilan Halaman Informasi Tumbuhan 

Pengguna dapat melihat daftar tumbuhan lain dan 

dapat menelusuri tumbuhan tersebut. Informasi pada 

tumbuhan juga dapat dilihat setelah pengguna memilih 

tumbuhan. Jika salah satu tumbuhan dipilih, maka 

yang akan ditampilkan pada halaman adalah seperti 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 13 : Tampilan Lihat Objek Tumbuhan 

Administrator dapat mengelola data tumbuhan setelah 

melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi  

username dan password yang sesuai pada halaman 

login yang terlihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 14 : Tampilan Halaman Login Administrator 

Admin dapat menambahkan data, mengubah data, dan 

menghapus data tumbuhan yang telah tersimpan 

sebelumnya. Setiap data yang telah ditambah, maka 

akan tersimpan ke dalam database dan ditampilkan 

secara langsung pada tabel seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 6. 
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Gambar 15 : Tampilan Halaman Tambah Data Tumbuhan 

 

5. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada penelitian ini, ada beberapa pengujian yang 

dilakukan terhadap aplikasi yang telah dibangun, 

seperti Pengujian Fungsionalitas dengan spesifikasi 

perangkat komputer dan pengumpulan data atau 

survei. 

5.1. Pengujian Spesifikasi Perangkat Komputer 

Pengujian dilakukan pada beberapa perangkat 

komputer yang bertujuan untuk melihat waktu respon 

ketika aplikasi dijalankan. Terdapat 2 buah komputer 

portable /  laptop dan 2 buah personal komputer 

desktop. Spesifikasi perangkat dari masing-masing 

perangkat yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi 

waktu respon yang diberikan. Perbedaan spesifikasi 

komponen pada perangkat yang digunakan seperti 

sistem operasi, jenis processor, VGA, dan besar 

RAM.  

Tabel 1. Hasil Pengujian Spesifikasi Perangkat Komputer 

Perangkat Processor VGA 
RAM 

(GB) 

Waktu 

Respon 

(Dtk) 

Laptop 1 Intel® Core™ i3-

3217U CPU @ 

1.80GHz 

Intel® HD 

Graphics 

4000 

4.00 35,12  

Laptop 2 Intel® Core™ i5-

2450M CPU @ 

2.50GHz 

Intel® HD 

Graphics 

Family  

4.00 15,28  

PC 1 AMD FX™-6300 

SIX-Core Processor 

3.52 GHz 

AMD 

Radeon HD 

7700 Series 

8.00 15  

PC 2 Intel® Core™ i7-

3770 CPU @ 

3.40GHz 

NVIDIA 

GeForce GT 

640 – 6113  

6.00 08,20  

Setelah dilakukan pengujian terhadap beberapa 

perangkat yang ditunjukkan pada Tabel 1. Dapat 

dinyatakan bahwa aplikasi akan berjalan baik dan 

dengan waktu respon kecil pada perangkat yang 

memiliki spesifikasi seperti spesifikasi perangkat yang 

besar, baik dalam kapasitas RAM, VGA yang tinggi 

hingga CPU yang besar. 

5.2. Pengumpulan data (Survei) 

Survei dilakukan pada puluhan orang siswa dan 

pengajar sekolah dasar untuk melihat tanggapan atau 

umpan balik pengguna terhadap aplikasi simulasi 3D 

yang dibangun, sehingga dapat menunjukkan manfaat 

dan kebenaran terhadap materi yang ditampilkan pada 

aplikasi. 

Skenario pengumpulan data adalah dengan 

memberikan setiap pengguna kesempatan untuk 

menggunakan aplikasi selama kurang lebih 15 - 20 

menit. Pengguna dapat mengeksplorasi seluruh 

aplikasi, membaca informasi dan berimajinasi dengan 

objek-objek serta ruang virtual yang diberikan oleh 

aplikasi. Lalu diberikan kuesioner sebagai alat untuk 

pengumpulan data. Data-data umpan balik yang telah 

didapatkan lalu diolah untuk dianalisis, sehingga dapat 

memberikan hasil seperti pada Gambar 7. 

 

Gambar 16 : Persentase Hasil Survei 

Keterangan Gambar 7 : 

A. Aspek Pembelajaran untuk Siswa 

B. Aspek Desain dan Visual untuk Siswa 

C. Aspek Interaksi dan Pemakai untuk Siswa 

D. Aspek Pembahasan Materi untuk Pengajar. 

E. Aspek Interaksi dan Pemakai untuk Pengajar 

 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Setelah melalui tahap pengujian dan analisis pada 

simulasi 3D science encyclopedia untuk siswa sekolah 

dasar berbasis web, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Aplikasi simulasi 3D Science Encyclopedia 

dapat digunakan untuk membantu siswa sekolah dasar 

mengenal struktur dan fungsi tumbuhan berdasarkan 

sistem akar dan sistem tunas. 

Aplikasi memiliki tampilan yang menarik untuk 

dijadikan sebagai media alternatif pembelajaran siswa 

sekolah dasar karena telah menerapkan teknologi 3D, 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 

beberapa orang pengajar menyatakan bahwa materi 

yang dibahas telah sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan dan mudah dimengerti sebesar 91.25%. 

Spesifikasi perangkat komputer yang baik untuk 

digunakan dalam  mengakses simulasi 3D adalah 

perangkat komputer yang memiliki kecepatan 

processor diatas 2.50 GHz, ukuran RAM diatas 4.00 

GB, dan VGA diatas 2 GB  agar aplikasi dapat 

berjalan dengan baik dan waktu respon yang diberikan 

lebih cepat. 

Untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan 

datang aplikasi simulasi 3D dapat diterapkan pada 

platform lainnya, seperti aplikasi mobile, maupun 

desktop.  Konten tumbuhan juga dapat ditambahkan 

atau dikembangkan berdasarkan lingkungan hidup 

agar lebih detail dan spesifik. Serta aplikasi simulasi 

3D Science Encyclopedia tidak hanya membahas 

mengenai tumbuhan tetapi juga membahas mengenai 

makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. 
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Abstrak – Cuaca ekstrim yang berubah – ubah belakangan ini sering terjadi dan sangat 

menganggu aktivitas sehari – hari.Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat mendeteksi 

kondisi cuaca berdasarkan citra awan.Mencari metode untuk mendeteksi kondisi cuaca dalam 

satu waktu dengan pengolah citraadalah inovasi baru yang muncul dalam pemodelan cuaca 

saat ini.Hal ini didorong oleh kebutuhan yang tinggi dari berbagai pihak untuk melakukan 

penelitian dalam mendeteksi suatu kondisi secara teliti dan tanpa harus mengamatinya secara 

langsung. Dalam penelitian tugas akhir ini akan dirancang sebuah sistem deteksi dan 

klasifikasi kondisi cuaca berdasarkan citra awan. Sistem ini menggunakan IP Camera untuk 

menangkap citra awan.Setelah akuisisi citra, dilakukan ekstraksi ciri dengan metode 

histogram warna terhadap citra awan yang telah ditangkap oleh IP Camera. Kemudian 

dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritmak-Nearest Neighbor.Algoritma klasifikasi 

yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah k-Nearest Neighbor, yang diharapkan mampu 

untuk mengenali citra awan dan mengklasifikasi kondisi cuaca. Berdasarkan pengujian yang 

dilakukan, sistem menghasilkan tingkat akurasi sebesar 84,21%. Kondisi cuaca yang 

diprediksi adalah kondisi cerah berawan, berawan, hujan, malam cerah dan malam hujan. 

 

KataKunci: Citra awan,  k-Nearest Neighbor, Kondisi cuaca 

 

 

Abstract –Nowadays, extreme change of weather has frequently happened and distrubed our 

daily routine activity. For that we need a system that can detect weather conditions based on 

cloud image. Looking for a method to detect the weather conditions in one time with image 

processing is a new innovation that appears in current weather modeling. This is driven by 

high demand from various parties to conduct research in detecting a condition accurately and 

without having to observe directly. In this final project, a detection and classification system 

based on image clouds weather conditions is proposed. This system uses IP camera to 

capture the image of the cloud. After image acquisition, feature extraction is performed with 

color histogram method to cloud image that has been captured by IP camera. Then, 

classification process is conducted using k-Nearest Neighbor algorithm. Classification 

algorithms used in this final project is k-Nearest Neighbor, which is expected to be able to 

recognize cloud image  and classify weather conditions. Based on conducted testing, 
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accuracy level of system is 84.21%. Weather conditions are predicted to be partly sunny, 

cloudy, rainy, sunny night and rain night. 

 

Keywords: cloud image,  k-Nearest Neighbor, weather conditions
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1. PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini data atau informasi tidak hanya disajikan 

dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, 

audio (bunyi, suara, musik), dan video. Keempat 

macam data atau informasi ini sering disebut 

multimedia. Era teknologi informasi saat ini tidak 

dapat dipisahkan dari multimedia. Kini, aplikasi serta 

situs web (website) di internet dibuat semenarik 

mungkin dengan menyertakan visualisasi berupa 

gambar atau video yang dapat diputar.  

Citra adalah istilah lain untuk gambar yang merupakan 

salah satu komponen multimedia yang memegang 

peranan sangat penting sebagai bentuk informasi 

visual. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, 

dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang 

kualitasnya lebih baik dan menjadikan suatu citra 

sebuah infomasi yang berguna [1]. 

Teknologi pengolahan citra kini sudah banyak 

diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada 

bidang perdagangan, teknologi pengolahan citra 

digunakan dalam pembacaan barcode yang tertera 

pada barang di pasar swalayan/supermarket. 

Pengolahan citra juga diterapkan dalam bidang 

kedokteran, seperti NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance) dan rekonstruksi foto janin hasil USG.  

Dari berbagai contoh penerapan teknologi pengolahan 

citra umumnya digunakan untuk proses pendeteksian 

seperti, deteksi gerak, deteksi wajah, serta deteksi 

cuaca. Untuk pendeteksian cuaca, sebelumnya sudah 

ada pendeteksian cuaca dengan menggunakan sensor 

kelembapan. Sistem prediksi cuaca menggunakan 

sensor kelembapan memiliki beberapa kekurangan, 

yakni dari segi sistem serta biaya yang dikeluarkan. 

Pertama adalah sistem pengontrolan tidak praktis, 

karena menggunakan media seperti pengukur curah 

hujan. Selain itu sensor kelembapan membutuhkan 

banyak komponen, sehingga sulit untuk dipindah 

tempatkan. Kedua dengan menggunakan alat 

pendeteksi sebagai prediksi cuaca tersebut 

membutuhkan banyak biaya, karena semakin banyak 

komponen yang diperlukan, maka semakin banyak 

biaya operasional yang dibutuhkan [2].  

Dari masalah di atas, maka dilakukanlah penelitian 

untuk membuat sebuah sistem pendeteksian cuaca 

dengan memanfaatkan citra atau gambar. sehingga 

citra tersebut dapat menjadi alternatif untuk melihat 

kondisi cuaca. Teknik yang digunakan adalah dengan 

pengolahan citra terhadap objek awan yang diperoleh 

dari IP Camera. Citra awan yang telah ditangkap oleh 

IP Camera, kemudian diolah pada aplikasi web 

sebagai media pengolahan yang akan memberikan 

informasi cuaca. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengimplementasikan teknologi IP Camera dan 

teknik pengolah citra digital dalam pendeteksian 

cuaca.  

 

2. PENELITIAN TERKAIT 

 

Dewasa ini telah banyak dilakukan penelitian 

mengenai pengolahan citra digital. Salah satu contoh 

dari proses pengolahan citra digital adalah deteksi 

cuaca menggunakan kamera. Terdapat beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan proses pengolahan 

citra digital dan menjadi rujukan untuk penelitian ini. 

Penelitian [2] merancang suatu sistem yang dapat 

mendeteksi dan mengklasifikasi kondisi cuaca 

berdasarkan pencitraan langit dengan rentang hours-

by-hours. Metode yang digunakan adalah Linear 

Discriminant Analysis (LDA). 

Penelitian [3] merancang sistem prediksi cuaca 

berdasarkan kondisi awan. Penelitian menggunakan 

metode Histogram. Sistem yang dirancang terdiri atas 

kamera CCTV sebagai capture gambar awan, PC 

sebagai pengolahan citra, menggunakan software 

Borland Delphi 7.0. 

Pada penelitian [4] merancang sebuah sistem yang 

dapat memprediksi hujan berdasarkan klasifikasi dan 

jenis awan dengan rentang hours-by-hours. Metode 

yang digunakan adalah Hidden Markov Model 

(HMM). 

Penelitian [5] merancang suatu aplikasi yang dapat 

mengetahui informasi prakiraan cuaca yang terjadi, 

khususnya daerah Riau. Aplikasi ini dibuat dengan 

konsep client-server. Metode yang digunakan untuk 

prediksi cuaca adalah metode Moving Average dan k-

Nearest Neighbor. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

dirancanglah sebuah sistem yang dapat memberikan 

informasi cuaca secara real-time dengan 

menggunakan algoritma k-Nearest Neighbor. 

 

3.PERANCANGAN 

 

 
 

Gambar 1 Gambaran Umum Sistem 
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Dalam perancangan sistem, terdapat dua proses utama 

yang akan dilakukan yaitu proses learning dan proses 

klasifikasi. Proses learning adalah proses mengajari 

sistem bagaimana mengenali karakteristik/ciri suatu 

citra awan yang akan menjadi masukan dalam data 

training. Langkah atau proses pertama yang dilakukan 

adalah memproses citra awan. Citra awan akan 

melalui tahap selanjutnya yaitu ekstraksi ciri untuk 

mendapatkan ciri warna citra awan. Ekstraksi ciri 

dilakukan untuk memperoleh persentase tingkat warna 

kelabu, putih dan biru. Tahap berikutnya adalah 

menyimpan data hasil ekstraksi ciri tersebut sebagai 

data training. 

Proses utama yang ke-2 yaitu proses klasifikasi. 

proses ini dilakukan pada citra testing dan citra 

training, karena proses ini memerlukan data training 

untuk menentukan hasil yang akan dikeluarkan pada 

data testing. Citra testing sebuah citra langit yang 

belum dikenali yang akan diujikan pada sistem. 

Tahap-tahap prosesnya adalah akuisisi citra. Akuisisi 

citra merupakan proses pengambilan citra awan 

menggunakan IP Camera. Citra hasil akuisisi tersebut 

menjadi citra masuk yang akan melalui tahap 

selanjutnya yaitu ekstraksi ciri untuk mendapatkan ciri 

warna citra awan. Tahap berikutnya adalah proses 

klasifikasi data testing terhadap data training yang 

telah tersimpan di database dengan algoritma k-

Nearest Neighbour. Hasil proses klasifikasi adalah 

prediksi cuaca.  

3.1. Algoritma k-Nearest Neighbor 

Tahapan klasifikasi dengan k-Nearest 

Neighbor memanfaatkan citra langit yang menjadi 

masukan bagi sistem berdasarkan training sample. 

Citra langit tersebut dikatakan citra testing dan akan 

dihitung nilai-nilai ketetanggaan terdekat dari data-

data sebelumnya yang sudah memiliki label kriteria 

cuaca (data training). Untuk melihat kemiripan dari 

dua buah record, dapat menggunakan perhitungan 

jarak metrik.  

Jarak yang biasa digunakan adalah jarak Euclidean 

Distance. Euclidean Distance adalah jarak yang paling 

umum digunakan pada data numerik Euclidean 

distance didefinisikan sebagai berikut: 

        √∑        
 

 

   
 

di mana x = x 1, x 2,. . . , X i, dan y = y1, y2,. . . , Yi 

mewakili nilai-nilai atribut dari dua record [6]. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Pengujian Warna Citra Awan 

Pengujian warna sangat perlu dilakukan. Pengujian ini 

mengumpulkan sebaran nilai RGB yang digunakan 

untuk menentukan kelabu, biru dan putih pada citra 

awan. Warna-warna ini ditetapkan berdasarkan data 

yang dikumpul. Data tersebut adalah data citra awan. 

setiap citra awan memiliki persebaran warna yang 

berbeda-beda terlebih kondisi cuaca dari citra awan 

tersebut. Lalu dikumpulkan semua warna RGB putih, 

kelabu, dan biru dan dilakukan berulang-ulang kali 

hingga mendapat kumpulan warna yang terbaik.  

1. Putih = R>=240 and R<=255 and | G>=228 

and G<=255 and | B>=215 and B<=255  

2. Kelabu = R>=0 and R<=220 and   | G>=0 

and G<=220 and   | B>=0 and B<=220    

3. Biru     = R>=0 and R<=224 and   | G>=0 and 

G<=255 and   | B>=112 and B<=255 

Pengujian ini tujuan nya akan mendapatkan range 

warna pada tiap karakter warna. Range warna ini 

disebut threshold. range nilai threshold yang 

digunakan mempengaruhi nilai akurasi  sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kondisi Awan dengan Ciri Warna 

Berdasarkan Kategori Cuaca 

 

4.2.  Antarmuka Hasil Perancangan 

Pada Halaman ini sistem deteksi cuaca berjalan secara 

real-time yang dapat memberikan informasi cuaca 

perwaktu berdasarkan citra awan yang ditangkap. 

Fitur lainnya terdapat halaman admin yang memiliki 

fitur learning dan testing. Halaman learning yang 
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sangat membantu admin dalam menambahkan data 

kategori cuaca dan halaman testing untuk mengujikan 

klasifikasi kategori cuaca yang dihasilkan. 

 

Gambar 3 Halaman Utama Sistem 

4.3. Akurasi Algoritma 

Pengujian akurasi k-NN bertujuan untuk mengetahui 

kerja dari algoritma k-NN dalam mengklasifikasi data 

ke dalam label yang telah ditentukan. Untuk 

mendapatkan nilai akurasi  menggunakan perhitungan 

confusion matrix. Data testing yang digunakan 

sebanyak 39 data dengan berbagai kondisi cuaca yaitu 

cerah berawan, berawan, hujan, malam cerah, dan 

malam hujan. 

 

Gambar 4 Grafik Ketepatan Prediksi 

Kondisi Cuaca 

Dari hasil percobaan yang dilakukan, dengan 39 

sampel citra yang masing-masing mewakili sampel 

kondisi cuaca cerah berawan, berawan, hujan, malam 

cerah, dan malam hujan menghasilkan akurasi sebesar 

84,21%. kesalahan deteksi terbanyak terdapat pada 

kondisi berawan, dikarenakan karakteristik ciri dari 

berawan dan hujan mendekati sama, sehingga jarak 

persebaran data pada klasfikikasi k-NN semakin 

sempit. 

5. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Perancangan sistem deteksi dan klasifikasi kondisi 

cuaca berdasarkan pencitraan langit dengan Digital 

Image Processing menggunakan algoritma k-nearest 

neighbor terbukti mampu  memproses dengan 

mencapai akurasi sistem rata – rata sebesar 84.21% 

dengan pembagian 5 kondisi yaitu cerah berawan, 

berawan, hujan, malam cerah,dan malam hujan. 

Sistem yang dirancang juga berjalan secara real-time. 

Dapat memberikan informasi kondisi cuaca per-

waktu. Sistem juga dapat mendeteksi kondisi cuaca 

dalam keadaan  malam hari dengan 2 kondisi yaitu 

malam cerah dan malam cerah. Pada nilai 

thresholding menyebabkan akurasi sistem dapat 

mempengaruhi proses deteksi dan klasifikasi.  

Dari kesimpulan penelitian tersebut, adapun saran 

yang dapat diberikan adalah Mengembangkan 

penelitian menjadi sistem prakiraan cuaca harian 

dengan adanya tambahan data yang lebih akurat dari 

BMKG yaitu citra satelit, temperatur udara, curah 

hujan, lama penyinaran matahari dan kecepatan angin. 

Dikarenakan data bersifat relatif pada penglihatan 

mata individu, pada penelitian selanjutnya dibutuhkan 

data yang lebih banyak. Sistem dapat dikembangkan 

dengan metode klasifikasi lain yang dapat 

memungkinkan memisahkan lebih baik dan akurasi 

lebih tinggi. Merancang sistem pengklasifikasian yang 

lebih kompleks seperti cerah, hujan kecil(gerimis), 

hujan guntur, dan sebagainya.  
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Abstrak - Data merupakan gambaran kejadian nyata yang terjadi di lingkungan. Dalam menangani 

proses bisnis suatu permasalahan yang spesifik, sistem informasi atau aplikasi dikembangkan sebagai 

media pengelolaan data. Seiring berkembangnya kebutuhan, sebuah aplikasi seringkali memerlukan 

data yang berada di dalam aplikasi lain. Hal ini memerlukan adanya integrasi data antar aplikasi.Salah 

satu permasalahan utama dalam mekanisme integrasi data antar aplikasi adalah adanya perbedaan 

platform pada aplikasi yang terlibat.Salah satu teknologi yang sedang berkembang dalam mekanisme 

komunikasi antar aplikasi adalah Service Oriented Architecture (SOA).Prinsip dasar dari SOA adalah 

komunikasi antar service yang dikembangkan pada masing-masing aplikasi.Service yang 

dikembangkan bersesuaian dengan resource yang dimiliki oleh masing-masing aplikasi.Enterprise 

Integration Pattern (EIP) merupakan kumpulan pattern yang bisa digunakan untuk menggambarkan 

mekanisme perjalanan data dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain. Pattern pada EIP tidak tergantung 

pada teknologi ataupun platform tertentu.Penelitian ini telah menghasilkan model integrasi data multi 

platform dengan memanfaatkan EIP melalui pendekatan SOA.Studi kasus yang digunakan dalam 

permodelan integrasi adalah data dokumen Pengembangan Karir Dosen di Indonesia.Model yang 

dihasilan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan sebuah sistem untuk 

mengintegrasikan data multi platform. 

Kata kunci: Enterprise Integration Pattern, Service Oriented Architecture. 

 

Abstract–Data is an interpretation of real events that occurred. In handling the business processes of a 

specific problem, information systems or applications developed as media data management. As the 

development of needs, an application often requires data that are inside other applications. This 

requires the integration of data between applications. One of the main problems on it  is the difference 

in the platform on the application involved. One of the emerging technologies in the communication 

mechanism between applications is Service Oriented Architecture (SOA).The basic principle of SOA is 

the communication between the service which is developed in each application. Service that is 

developed corresponding to resources owned by each application. Enterprise Integration Pattern (EIP) 

is a collection of patterns that can be used to describe the mechanism of data communitacion from one 

application to another. Pattern on the EIP is not dependent on a particular technology or platform. 

This study haspropose a model of multi-platform data integration by using EIP through SOA approach. 

Documents of Career Development Lecturer in Indonesia is used as a case study. 

Keywords: Enterprise Integration Pattern, Service Oriented Architecture. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Data merupakan gambaran kejadian nyata yang terjadi 

di dalam lingkungan. Dengan mengumpulkan dan 

mengolah data-data yang ada, maka informasi dapat 

diperoleh. Informasi yang didapatkan bisa 

dipergunakan lebih lanjut sebagai sarana pendukung 

dalam penyelesaian permasalahan dari suatu bisnis 

proses. Sistem informasi pun dikembangkan untuk 

menangani berbagai bisnis proses spesifik. 

 

Seiring dengan perkembangan berbagai bisnis proses, 

keberadaan data yang ada semakin berkembang dalam 

berbagai bentuk. Setiap sistem informasi mempunyai 

karakteristik data yang berbeda sesuai dengan bisnis 

proses yang ditanganinya. Terkadang, dalam 

penyelesaian suatu permasalahan, suatu sistem 

informasi memerlukan pertukaran data dengan sistem 

informasi yang lain. Untuk itu diperlukan adanya 

integrasi antar sistem. Hal yang menjadi masalah 

dalam proses integrasi adalah apabila antara sistem 

informasi tersebut mempunyai platform dan format 

data yang berbeda. Solusi membuat ulang sistem 

secara keseluruhan agar berada dalam 1 platform 

merupakan solusi yang terkesan dipaksakan dan tidak 

efisien. Solusi ini juga tidak bisa dilakukan apabila 

sistem yang akan diintegrasikan mempunyai nilai 

availability yang tinggi.  

 

Salah satu teknologi yang sedang berkembang sebagai 

mekanisme komunikasi antar aplikasi adalah Service 

Oriented Architecture (SOA) . SOA mempunyai konsep 

membagi serangkaian proses logika menjadi 

komponen-komponen logika yang lebih kecil. Setiap 

komponen logika diwujudkan dalam bentuk service. 

Setiap service bisa saling berinteraksi untuk 

membentuk sebuah solusi permasalahan. Interaksi 

antar service bisa dilakukan melalu service 

orchestration. Bagaimana mekanisme pertukaran data 

pada service orchestration dapat digambarkan melalui 

Enterprise Integration Pattern (EIP). EIP merupakan 

kumpulan pattern yang bisa digunakan untuk 

menggambarkan mekanisme perjalanan data dari suatu 

aplikasi ke aplikasi yang lain. Pattern pada EIP tidak 

tergantung pada teknologi ataupun platform tertentu.  

 

Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD) 

merupakan sebuah sistem terupusat yang berisi data-

data aktifitas akademik dosen-dosen di Indonesia. Saat 

ini SIPKD menggunakan sebuah server pusat untuk 

menampung seluruh data dosen di Indonesia. Beberapa 

hal yang terjadi pada SIPKD dengan penerapan model 

arsitektur terpusat seperti ini adalah sebagai berikut: 

1. Server sering lambat diakses, sehingga 

diberlakukan penjadwalan akses. 

2. Setiap perguruan tinggi tidak punya fleksibilitas 

untuk mengembangkan SIPKD sesuai dengan 

spesifik kebutuhan masing-masing. 

 

Terkait dengan penjabaran diatas, penelitian ini akan 

mengajukan sebuah  model integrasi data antar 

berbagai sistem yang mempunyai platform berbeda 

dengan memanfaatkan Enterprise Integration Pattern 

(EIP) melalui pendekatan Enterprise Application 

Integration (EAI) berbasis Service Oriented 

Architecture (SOA).. Solusi yang ditawarkan 

memungkinkan integrasi dapat dilakukan dengan tanpa 

perlu membuat ulang secara keseluruhan untuk sistem 

yang sudah ada Selanjutnya, untuk menguji model 

integrasi yang dibuat, studi kasus akan digunakan. 

Studi kasus yang akan diangkat pada penelitian ini 

adalah integrasi dokumen data pada Sistem 

Pengembangan Karir Dosen di Indonesia (SIPKD). 

Dengan penerapan model integrasi ini, diharapkan 

detail data mengenai tiap-tiap dosen dapat disimpan di 

dalam Sistem Informasi yang dikembangkan oleh 

masing-masing perguruan tinggi dengan tanpa terikat 

aturan pengembangan sistem secara terpusat. Ketika 

Sistem Informasi dari DIKTI ataupun dari perguruan 

tinggi lain memerlukan detail data, maka dengan 

menerapkan standard format komunikasi pada model 

integrasi yang telah dibangun, mekanisme komunikasi 

antar sistem dapat dilakukan. 

 

 

 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Service Oriented Architecture (SOA) 

Service Oriented Architecture (SOA) merupakan 

sebuah istilah untuk merepresentasikan sebuah model 

dimana terdapat serangkaian proses logika otomatisasi 

(automation logic) yang di dekomposisikan ke dalam 

bagian-bagian logika yang lebih kecil. Apabila dilihat 

secara kolektif, unit-unit logika tersebut dapat meliputi 

otomatisasi suatu bisnis proses yang besar. Sedangkan 

apabila dilihat secara individu, maka unit-unit logika 

tersebut dapat didistribusikan secara terpisah [1]. 

Untuk mengontrol dan mengelola unit-unit logika 

tersebut, SOA membungkus (meng-enkapsulasi) nya 

ke dalam kelompok-kelompok logika yang berbeda-

beda. Kelompok tersebut dapat berupa business task, 

business entity, atau jenis kelompok yang lain. Ukuran 

dan kompleksitas antar kelompok logika yang satu 

dengan kelompok logika yang lain bisa jadi sangat 

bervariasi, tergantung dari bisnis proses yang 

ditanganinya. Selain itu, sebuah kelompok logika bisa 

mengambil logika-logika unit dari kelompok logika 

yang lainnya.   
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Di dalam SOA, unit-unit logika dan kelompok logika 

tersebut digunakan oleh service. Penggunaannya 

sendiri bisa bersifat dinamis, artinya adalah kelompok 

logika yang terlibat di dalam service bisa jadi berbeda-

beda, tergantung dari task yang sedang dijalankan oleh 

service tersebut.  

Dalam mengembangkan SOA, terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilakukan agar service yang 

dibangun benar-benar dapat memberikan solusi 

berbasis service. Terdapat 2 pendekatan 

pengembangan SOA, yaitu Top Down strategy seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1, dan Bottom Up strategy 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 1. Tahapan Top Down strategy pada SOA [1] 

 

 

Gambar 2. Tahapan Bottom Up strategy pada SOA [1] 

 

Dalam konteks SOA, service coordination merupakan 

mekanisme kontrol terhadap penggunaan proses yang 

ada di beberapa service, dimana arus pesan berpindah 

ke dalam berbagai arah sesuai dengan aturan yang 

digunakan. Service coordination terdiri dari 2, yaitu 

orchestration dan choreography [1][2]. 

Orchestration menggunakan sebuah central controller 

sebagai pengatur mekanisme aliran data. Dengan 

orchestration, urutan dari langkah dalam sebuah 

proses didefinisikan. Central controller inilah yang 

mengimplementasikan urutan dari langkah tersebut. 

Setiap langkah dari urutan tersebut diimplementasikan 

melalui operation atau service [5]. Gambar 3 

mengilustrasikan bagaimana mekanisme 

choreography di dalam SOA. 

SOA dapat dilihat sebagai sebuah paradigma untuk 

menyelesaikan masalah integrasi dari berbagai level 

aplikasi. SOA mengirimkan fungsionalitas dari sebuah 

aplikasi ke aplikasi yang lain. Mekanisme komunikasi 

antar aplikasi di SOA adalah menggunakan prinsip 

request-reply [4] 

 

Gambar 3. Orchestration di dalam SOA [1] 

 

2.2. Enterprise Integration Pattern (EIP) 

Integrasi antar sistem saat ini menjadi hal yang 

penting dikarenakan sebuah aplikasi tidak dapat 

dipisahkan dengan aplikasi yang lain. Untuk itu 

diperlukan sebuah standar teknik komunikasi yang 

tidak terikat dengan suatu environment tertentu dan 

memungkinkan interoperabilitas antar aplikasi. 

Standarisasi tersebut disebut Enterprise Integration 

Pattern (EIP). 

Saat ini, terdapat 65 pattern dalam 6 kelompok pattern 

di dalam EIP yang sudah ada, seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1. Setiap pattern terkait dengan masalah 

desain yang spesifik [3]. 

Tabel 1. Pattern di dalam EIP [3] 

Kelompok pattern pattern 

messaging channel point to point channel, publish 

subscribe channel, datatype 

channel, invalid message channel, 

dead letter channel, guaranteed 

delivery channel, channel adapter, 

messaging bridge, message bus 

message 

construction 

command message, document 

message, event message, request 

reply, return address, corelation 

identifier, message sequence, 

message expiration, format 

indicator 

message routing content based router, message filter, 

dynamic router, recipient list, 

splitter, agregator, resequencer, 

composed message processor, 

scather-gather, routing slip, process 
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Kelompok pattern pattern 

manager, message broker 

message 

transformation 

envelope wrapper, content enricher, 

content filter, claim check, 

normalizer, canonical data model 

message endpoints messaging gateway, messaging 

mapper, transactional client, polling 

consumer, event-driven consumer, 

competing consumer, message 

dispatcher, selective consumer, 

durable subscriber, idempotent 

receiver, service activator 

system 

management 

control bus, detour, wire trap, 

message history, message store, 

smart proxy, test message, channel 

purger 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Perancangan Service Oriented Architecture 

(SOA) 

3.1.1. Identifikasi Data 

Struktur data yang dikelola pada penelitian untuk 

pengembangan karir dosen didasarkan pada data yang 

terdapat pada sipkd.dikti.go.id. Data-data tersebut 

meliputi sebagai berikut : 

1. Pendidikan formal 

2. Pelaksanaan pendidikan 

3. Penelitian 

4. Pengabdian masyarakat 

5. Penunjang 

Pendidikan formal 

Pendidikan formal meliputi riwayat pendidikan formal 

yang ditempuh oleh setiap dosen. Atribut yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Strata pendidikan 

b. Tempat / instansi 

c. Tanggal lulus 

Pelaksanaan Pendidikan 

Pelaksanaan pendidikan meliputi proses pendidikan 

yang diampu oleh setiap dosen. Atribut yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Semester (ganjil / genap) 

b. Tahun ajaran 

c. Nama mata kuliah 

d. Beban SKS 

Penelitian 

Penelitian meliputi aktivitas penelitian yang dilakukan 

oleh setiap dosen. Atribut yang diperlukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Judul penelitian 

b. Tanggal publikasi 

c. Jenis publikasi 

d. Nama publikasi 

e. Skala publikasi 

f. Penulis ke- 

Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian masyarakat meliputi aktivitas pengabdian 

yang dilakukan oleh setiap dosen. Atribut yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Judul pengabdian 

b. Tanggal pelaksanaan 

c. Tempat pengabdian 

d. Kedudukan  

Penunjang 

Penunjang masyarakat meliputi kegiatan diluar Tri 

Dharma, seperti kegiatan kepanitiaan. Atribut yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Judul kegiatan 

b. Tanggal pelaksanaan 

c. Tempat kegiatan 

d. Kedudukan 

3.1.2. Perancangan Service 

Berdasarkan identifikasi data pada Sub bab 3.1.1, 

maka dikembangkan arsitektur service yang 

digunakan untuk mengelola perpindahan data dari 

aplikasi SIPKD lokal kampus ke dalam aplikasi 

SIPKD di DIKTI. Service-service ini nantinya akan 

saling berkomunikasi sesuai dengan prinsip 

orchestration pada SOA. Secara lebih lengkap, daftar 

service ditunjukkan ditunjukkan pada Tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Daftar service 

No Nama 

service 

Penjelasan  

1 Service 

penerima 

data 

Service yang menjadi tujuan bagi 

data dan menentukan ke service 

mana data tersebut akan diberikan. 

2 Service data 

pendidikan 

formal 

Service untuk memasukkan data 

pendidikan formal  

3 

Service 

pelaksanaan 

pendidikan 

Service untuk memasukkan data 

pelaksanaan pendidikan  

4 
Service 

penelitian 

Service untuk memasukkan data 

penelitian  

5 

Service 

pengabdian 

masyarakat 

Service untuk memasukkan data 

pengabdian masyarakat  

6 
Service data 

penunjang 

Service untuk memasukkan data 

penunjang  
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3.1.2. Perancangan Operation pada Service 

Setelah mendapatkan perancangan service, langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasi operation pada 

setiap service. Operation yang akan dilakukan oleh 

masing-masing service dapat diperlihatkan pada Tabel 

3 sebagai berikut : 

Tabel 3. Daftar operation pada service 

No Nama 

service 

Operation Penjelasan 

1 Service 

penerima 

data 

getDirection() Berfungsi untuk 

membaca isi data 

dan menentukan 

service 

selanjutnya yang 

bertugas 

menyimpan data 

ke database. 

2 Service data 

pendidikan 

formal 

simpan() Berfungsi untuk 

menyimpan data 

pendidikan formal 

ke database 

3 

Service 

pelaksanaan 

pendidikan 

simpan() Berfungsi untuk 

menyimpan data 

pelaksanaan 

pendidikan ke 

database 

4 

Service 

penelitian 

simpan() Berfungsi untuk 

menyimpan data 

penelitian ke 

database 

5 

Service 

pengabdian 

masyarakat 

simpan() Berfungsi untuk 

menyimpan data 

pengabdian 

masyarakat ke 

database 

6 

Service data 

penunjang 

simpan() Berfungsi untuk 

menyimpan data 

penunjang ke 

database 

 

3.1.2. Perancangan Orchestration 

Pada penelitian ini, jenis service coordination pada 

SOA yang digunakan adalah orchestration. Apabila 

dilihat pada Tabel 3, diperlukan sebuah service yang 

mempunyai kemampuan untuk menentukan service 

yang menjadi tujuan akhir data. Perancangan 

orchestration diperlihatkan pada Gambar 4 berikut: 

 

Gambar 4. Service Orchestration 

SIPKD lokal pada setiap kampus bertindak sebagai 

service client. Apabila data yang diinputkan secara 

individu di aplikasi kampus sudah selesai, maka 

melalui mekanisme data dikirimkan untuk selanjutnya 

diterima oleh service penerima data yang berada di 

SIPKD DIKTI. 

11.3.1 3.2. Perancangan EIP pattern 

EIP pattern dimanfaatkan untuk mengembangkan 

model komunikasi yang terjadi pada level detail, 

dimana data mengalir dari SIPKD lokal kampus ke 

dalam aplikasi SIPKD yang ada di DIKTI. Berikut 

ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

model yang dikembangkan : 

1. Perguruan tinggi mempunyai fleksibilitas untuk 

mengembangkan aplikasi SIPKD lokal sesuai 

kebutuhan masing-masing. 

2. Beban server di SIPKD DIKTI dapat dikurangi. 

Data yang disimpan hanya data-data yang 

memang diperlukan untuk disimpan secara lokal 

oleh sistem DIKTI dan diambil melalui service 

ke sistem-sistem yang terhubung. 

3. Pembagian jadwal akses login ke sistem di 

DIKTI tidak diperlukan lagi. 

 

Kebutuhan pada poin (1) sudah dipenuhi dengan 

memanfaatkan service. Untuk memenuhi kebutuhan 

(2) dan (3), dikembangkan strategi bahwa SIPKD 

lokal kampus harus dapat mengirimkan data 

walaupun kondisi server SIPKD DIKTI sedang 

penuh.  

 

Berdasarkan strategi tersebut, dikembangkan model 

integrasi data menggunakan EIP pattern seperti 

pada Gambar 5. Model integrasi pada Gambar 5 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Messaging system dimanfaatkan sebagai sistem 

perantara antara SIPKD lokal kampus dan 

SIPKD DIKTI. 

2. EIP pattern dimanfaatkan untuk memodelkan 

perlakuan terhadap data yang datang dari 

SIPKD lokal kampus ke SIPKD DIKTI melalui 

penyimpanan pendidikan  formal

penyimpanan pelaksanaan 

pendidikan

penyimpanan penelitian

penyimpanan pengabdian 

masyarakat

penyimpanan penunjang

service 

pendidikan 

formal

service 

pelaksanaan 

pendidikan

service 

penelitian

service 

pengabdian 

masyarakat

service data 

penunjang

service 

penerima data

data dari 

service client
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messaging system.  

3. Penjelasan pemanfaatan messaging system 

adalah sebagai berikut : 

a. SIPKD lokal mengirimkan data dalam 

bentuk pesan XML dengan tujuan sebuah 

service  di dalam messaging system 

b. Pesan XML diterima oleh service yang 

dinyatakan oleh content based router 

pattern. Hal ini berarti pesan akan 

dikirimkan ke tujuan berdasarkan isi yang 

terdapat di dalam pesan tersebut 

c. Agar SIPKD lokal tidak mengalami waktu 

tunggu, maka content based router 

mengirimkan acknowledgement. Hal ini 

berarti bahwa messaging system 

memberitahukan kepada aplikasi SIPKD 

lokal kampus bahwa pesan sudah diterima 

dan dijamin akan dikirimkan ke SIPKD 

DIKTI. Sehingga, pengguna SIPKD lokal 

dapat terus beraktifitas dengan transaksi 

selanjutnya. 

d. Berdasarkan isi yang dibaca, pesan 

dikirimkan ke dalam sebuah channel yang 

telah didefinisikan sebelumnya. Satu buah 

channel merepresentasikan satu jenis data. 

e. Di dalam setiap channel, terdapat message 

store yang digunakan untuk menyimpan 

secara sementara apabila tabel tujuan di 

dalam SIPKD DIKTI tidak dapat diakses.  

f. Setiap pesan yang dikirimkan oleh SIPKD 

lokal kampus harus dijamin akan terkirim 

ke dalam database SIPKD DIKTI. Untuk 

itu, pesan di dalam message store secara 

kontinyu dibaca dan dikirimkan ke SIPKD 

DIKTI dengan mekanisme store-forward. 

Hal ini dinyatakan oleh guaranteed delivery 

pattern. 

g. Karena aplikasi SIPKD DIKTI bersifat 

independent dengan aplikasi SIPKD lokal 

kampus, maka messaging system 

menginisiasi sebuah service pada setiap 

channel. Hal ini dinyatakan dengan service 

activator pattern. 

h. Setiap service yang diinisiasi oleh 

messaging system mempunyai tujuan yang 

bersesuaian dengan isi dari setiap pesan. 

Tujuan tersebut berupa tabel di dalam 

database SIPKD DIKTI. Hal ini dinyatakan 

oleh message endpoint pattern. 

i. Untuk setiap pesan yang datang, SIPKD 

DIKTI mengirimkan kembali status 

penyimpanan data ke dalam tabel 

bersesuaian. Karena aplikasi SIPKD lokal 

kampus sudah mendapatkan reply di awal 

dalam bentuk acknowledgement, maka 

status tersebut akan di-discard. Hal ini 

dinyatakan oleh channel purge.  

 

6. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

bahwa SOA dan EIP pattern dapat dikombinasikan 

menjadi sebuah model untuk integrasi data multi 

platform, dimana di dalam penelitian ini menggunakan 

studi kasus integrasi data pengembangan karir dosen 

di Indonesia di dalam SIPKD DIKTI. Model ini dapat 

diimplementasikan untuk mengembangkan sistem 

yang bisa mengurangi tingginya beban server pada 

SIPKD DIKTI yang mengakibatkan pembagian jadwal 

akses login dapat diatasi. Selain itu, setiap kampus 

juga mempunyai fleksibilitas untuk mengembangkan 

SIPKD lokal kampus sesuai dengan detail bisnis 

proses di masing-masing kampus. 
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Gambar 5. Model integrasi data yang dihasilkan 
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Abstrak –Pengelompokan dokumen atau documentclustering, merupakan teknik clustering yang 

digunakan untuk mengelompokan dokumen-dokumenkedalamcluster-cluster. Document clustering 

biasanya digunakan pada aplikasi web search engine atau web mesin pencari serta text mining. Salah 

satu dokumen yang saat ini jumlahnya semakin banyak dan beragam adalah dokumen penelitian, baik 

dalam bentuk prosiding, makalah ataupun jurnal. Pengelompokan dokumen penelitian bertujuan agar 

memudahkan pengelolaan dokumen berdasarkan konten dari dokumen tersebut. Salah satu manfaat 

dari pengelompokan dokumen penelitian adalah untuk menentukan tren penelitian dari tahun ke tahun 

atau untuk menentukan minat dan kompetensi serta peta penelitian suatu institusi atau industri atau 

peneliti. Teknik document clustering pada umumnya menggunakan representasi single-word term atau 

bag of words. Pada bag of words, setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor dari jumlah 

kemunculan kata pada dokumen tersebut, sehingga jumlah dimensi pada setiap dokumen akan menjadi 

sangat besar. Teknik lainnya yang dapat digunakan sebagai representasi dokumen adalah dengan 

memanfaatan representasi teks sequential pattern (SP). Penggunaan representasi sequential pattern 

berpengaruh terhadap pengurangan ruang dimensi pencarian, sehingga mampu meningkatkan 

efisiensi waktu. Sedangkan untuk proses pengelompokan, algoritma AHC dan algoritma K-Means 

memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. 

 

KataKunci :Document Clustering, Sequential Pattern, Dokumen Penelitian 

 

 

Abstract -Document clustering is a clustering technique that is used to categorize documents 

intoclusters.  document clustering is usually used in web search engine application and text mining. 

One of the documents that currently increase in numbers and variety is the research documents, either 

in the form of proceedings, papers or journal. Grouping research documents aims to facilitate the 

management of documents based on the content of the document. One of the benefits of research 

document clustering is to determine research trends from year to year, or to determine the interest and 

competence as well as a map of an institutional, industrial, or researchers’ research. Document 

clustering techniques generally use single-word term representation or bag of words. In the bag of 

words, each document is represented as a vector of the number of occurrences of words in the 

document, so that the number of dimensions in each document will be very large. Other techniques 

that can be usedas a representation of the document is by using text sequential pattern (SP) 

representation. The use of sequential pattern representation effect on the reduction of the search space 

dimensions, so as to increase efficiency. As for the process of grouping, AHC algorithm and K-Means 

algorithm has a pretty good degree of accuracy. 

 

Keywords: document clustering, sequential pattern, research documents. 
 

mailto:penulis@pcr.ac.id
mailto:penulis@pcr.ac.id


 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

778 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Dokumen penelitian dalam bentuk jurnal, prosiding 

atau makalah merupakan salah satu bentuk data yang 

tersimpan secara tidak terstruktur dan berjumlah 

sangat banyak, sehingga menimbulkan kesulitan 

dalam melakukan ektraksi informasi yang terkandung 

didalamnya. Text Mining merupakan sebuah proses 

mengekstraksi informasi dan pengetahuan yang 

menarik serta non-trivial dari bentuk teks tidak 

terstruktur [3]. Salah satu teknik dalam text mining 

adalah document clustering. Secara umum tahapan 

document clustering mengacu pada tahapan data 

mining adalah sebagai berikut : [1] 

1. Preprocessing data atau praproses dokumen 

teks dan gambar 

2. Feature Selection, melakukan pemilihan fitur 

3. Mining Process / clustering, pencarian pola 

dengan algoritma mining  

4. Pattern Evaluation 

Salah satu tahapan yang paling penting dalam 

document clustering adalah tahapan preprocessing 

data. Preprocessing adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk mempersiapkan dokumen masukan 

sebelum diproses lebih lanjut. Secara umum tahapan 

pada praproses meliputi proses tokenization, stop 

words removal, stemming dan ekstraksi fitur [2]. 

Manfaat dari praproses dokumen diantaranya adalah 

mempermudah proses komputerisasi secara otomatis 

[4], meningkatkan kualitas data serta mengurangi 

kesulitan pada saat proses mining [3].  

Salah satu proses yang dilakukan pada tahap ini 

adalah merubah dokumen kedalam bentuk representasi 

yang paling tepat. Representasi yang tepat akan 

mempengaruhi proses pencarian pola dalam hal 

efisiensi proses serta akurasi hasil pencarian. Efisiensi 

proses dapat diperoleh dengan cara mengurangi 

dimensi fitur, sedangkan akurasi hasil pencarian dapat 

dilakukan dengan cara mencari fitur yang kaya akan 

makna semantik [5].  

Bentuk data yang dapat mewakili dokumen teks dalam 

menghasilkan akurasi yang lebih baik adalah data 

yang mampu menjaga struktur gramatikal bahasa 

seperti bentuk frase atau kalimat. Sebagai contoh 

suatu kalimat “You give what you get” dan “You get 

what you give”, memiliki elemen kata yang sama 

namun memiliki makna yang berbeda. Sehingga 

penggunaan struktur kalimat mampu menjaga makna 

dokumen secara utuh.  

Sequential pattern, yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Agrawal dan Srikant, merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk memproses data 

temporal [1]. Sequential pattern terdiri dari sejumlah 

elemen yang muncul secara berurutan dan membentuk 

suatu pola menarik tertentu [6]. Proses pembentukan 

dan analisis representasi sequential pattern dilakukan 

menggunakan sequential pattern mining. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, pada penelitian ini akan 

dilakukan pencarian jawaban atas researc question 

“Apakah pemenfaatan sequential pattern sebagai 

representasi data pada dokumen teks mampu 

meningkatkan akurasi dan performasi document 

clustering ?” 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan 

konsep sequential pattern sebagai representasi data 

pada dokumen teks untuk meningkatkan akurasi dan 

performasi hasil pengelompokan dokumen penelitian. 

Dalam penyusunan penelitian ini digunakan 

metodologi sebagai berikut : 

 
Gambar 17 Tahapan Penelitian 

2. LANDASAN TEORI  

 

Beberapa referensi yang digunakan pada penelitian ini 

mengenai text mining dan document clustering, 

preprocessing pada text mining, serta mengenai 

algoritma sequential pattern. Selain itu juga akan 

dibahas sedikit mengenai teknik atau algoritma 

clustering untuk dokumen. 

 

2.1. Text Mining dan Dokumen Clustering 

Menurut buku Text Mining Hand Book [4], Text 

Mining dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

menggali informasi dimana seorang user berinteraksi 

dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools 

analisis yang merupakan komponen-komponen dalam 

data mining. Text Mining bertujuan untuk 

menghasilkan informasi yang bermanfaat dari 

sekumpulan dokumen. Sumber data yang digunakan 

pada Text Mining berupa data tidak terstruktur atau 

semi terstruktur. Text Mining dapat digunakan lain 

yaitu untuk pengkategorisasian teks (text 

categorization), pengelompokan teks (text clustering), 

information retrival serta information extraction. 
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2.2. Preprocessing pada Text Mining 

Permasalahan yang dihadapi pada Text Mining sama 

dengan permasalahan yang terdapat pada data mining, 

yaitu jumlah data ydang besar, dimensi yang tinggi, 

data dan struktur yang terus berubah, serta adanya data 

noise. Perbedaan diantara keduanya terletak pada 

sumber data yang digunakan. Text Mining 

menggunakan data tidak terstruktur sebagai sumber 

datanya, seperti dokumen, web content, file PDF, 

Email, data spatial, data multimedia dan sebagainya. 

Hal ini menyebabkan adanya tantangan tambahan 

pada Text Mining yaitu struktur text yang komplek 

dan tidak lengkap, arti yang tidak jelas dan tidak 

standar, dan bahasa yang berbeda [10].  

Pada gambar 2 berikut ini merupakan tahapan Text 

Mining secara umum. Tahapan dimulai dari 

pengumpulan dokumen, praproses dokumen, proses 

trasformasi dokumen menjadi bentuk terstruktur, 

proses seleksi fitur untuk mengurangi dimensi, proses 

data mining yang melibatkan algoritama learning, 

serta proses evaluasi atau interpretasi. 

 
Gambar 18 Preprocessing pada TextMining 

2.3. Sequential Pattern 

Sequential pattern merupakan pola yang 

merepresentasikan urutan waktu terjadinya suatu 

peristiwa, yang merupakan hasil proses mining 

terhadap suatu himpunan data transaksi yang 

berukuran sangat besar [3]. 

Data pada sequential pattern merupakan data yang 

terurut secara langsung ataupun data yang urutannya 

diselingi oleh data lain. Sebagai contoh suatu 

himpunan frequent itemset X yang terdiri dari ((A) (C) 

(D)), dan Y yang terdiri dari ((A) (A B) (C) (D))f, 

merupakan bentuk sequential pattern [1]. 

Representasi sequential pattern dapat 

digunakan untuk transaksi kemunculan kata dalam 

dokumen yang sering disebut dengan sequence of 

words. Representasi ini memiliki tiga bentuk yang 

berbeda, yaitu [6]: 

1. Frequent Word Sequences (FWS 

2. Himpunan Frequent Word Sequences 

(HFWS)  

3. Frequent Word Itemset (FWI) atau Sequential 

Pattern (SP)  

Gambar 3 berikut ini merupakan perbandingan antara 

representasi FWS, HFWS dan SP. 

 
Gambar 19 Perbandingan FWS, HFWS dan SP 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian secara umum. 

 
Gambar 20 Metodologi Penelitian 

3.1. Kebutuhan Sistem 

Salah satu Unit yang ada di Politeknik Caltex Riau 

(PCR) adalah Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (UPPM). Unit ini berada langsung 

dibawah pengawasan Direktur PCR. Berbagai 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat baik 

yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa 

terpusat dan dikelola oleh UPPM PCR. Bentuk 

kegiatan yang dikelola oleh UPPM ini diantaranya 

penelitian, pengabdian masyarakat, program 

kreatifitas mahasiswa, serta publikasi ilmiah. Setiap 

kegiatan tersebut dilakukan, para peneliti diwajibkan 

mengumpulkan proposal dan laporan hasil 

penelitiannya kepada UPPM.  

Dokumen-dokumen penelitian dan pengabdian yang 

ada saat ini belum dikelola dan dimanfaatkan lebih 

jauh oleh UPPM, sebagai contoh dapat dimanfaatkan 

untuk perencanaan penelitian di PCR. Teknik 

dokumen clustering yang dilakukan pada penelitian 

ini dapat menghasilkan hirarki serta cluster dokumen 

yang diharapkan dapat menggambarkan distribusi 

topik penelitian, sehingga dapat menggambarkan 

rencana penelitian di PCR. Selain itu hasil cluster dari 

dokumen penelitian ini juga dapat menggambarkan 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

780 

 

area penelitian di PCR yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menyusun roadmap penelitian. 

PCR sendiri memiliki 8 program studi yang terdiri 

dari 3 rumpun keilmuan yang berbeda. Masing-masing 

rumpun ilmu tersebut memiliki Kelompok Bidang 

Keahlian (KBK) masing-masing.  

Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari 

hasil clustering dokumen penelitian, yaitu : 

1) Gambaran area penelitian 

2) Irisan kajian antara kelompok penelitian 

3) Akses yang lebih mudah terhadap dokumen 

penelitian yang mirip 

4) Kajian dosen tertentu 

5) Area penelitian dari waktu ke waktu 

 

3.2. Proses Pengelompokan 

Pada proses pengelompokan terdapat 4 kegiatan 

utama, yaitu pengumpulan sumberdata, preprocessing 

yang bertujuan untuk mempersiapkan data, clustering 

document yaitu proses pengelompokan data, serta 

evaluasi hasil pengelompokan. Berikut merupakan 

penjelasan dari masing-masing proses. 

Sumber Data 

Penelitian ini akan menggunakan sumber data dari 

kumpulan laporan penelitian yang ada di UPPM PCR 

terhitung mulai dari tahun 2010. Karna besarnya 

dokumen yang akan diolah, maka pada penelitian ini 

akan menggunakan struktur dokumen berupa judul 

dan ringkasan dari keseluruhan dokumen penelitian 

tersebut. Sehingga diperlukan proses tambahan 

sebelum dilakukan preprocessing document, yaitu 

proses ekstraksi judul dan ringkasan secara otomatis. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam 

mempersiapkan data set dokumen teks : 

a. Konversi PDF ke text. Ada beberapa pilihan 

library java untuk mempermudah pengelolaan 

data dari / ke pdf, seperti : iText, gnujpdf, 

PDFBox, FOP, JFreeReport, PJX, JPedal, 

PDFjet, jPod, PDF Renderer. Untuk kasus ini 

akan dipiih library java PDFBox. 

b. Konversi text hasil konversi PDF ke dalam 

bentuk XML 

c. Memilih salah satu API untuk pengelolaan XML, 

yaitu DOM. 

 

Gambar 21 Hasil konversi dari text ke XML 

d. Ekstraksi bagian “Judul” dan “Ringkasan” dari 

dokumen PDF, dari text hasil konversi PDF. 

Preprocessing 

Preprocessing  pada suatu dokumen adalah suatu 

proses yang dilakukan untuk menyiapkan dokumen 

masukan sebelum diproses lebih lanjut, dalam hal ini 

sebelum dilakukan pengelompokan. Praproses ini 

meliputi tokenizing, stop word removal, dan 

stemming. 

Tahapan dapam preprocessing dengan menggunakan 

perkakas RapidMiner secara rinci adalah sebagai 

berikut : 

 

 
Gambar 22 Preprocessing dengan RapidMiner 

1. Melakukan tokenizing, yaitu proses untuk 

menghilangkan tanda baca 

 
Gambar 23 Tokenizing 

http://itextpdf.com/
http://gnujpdf.sourceforge.net/
http://www.pdfbox.org/
http://xml.apache.org/fop/
http://www.jfree.org/jfreereport/
http://www.etymon.com/epub.html
http://www.jpedal.org/
http://pdfjet.com/os/edition.html
http://sourceforge.net/projects/jpodlib/
https://pdf-renderer.dev.java.net/
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2. Melakukan stopword removal, yaitu proses untuk 

mengurangi ruang dimensi pencarian fitur, 

dengan cara menghilangkan kata-kata yang 

dianggap kurang memiliki makna.  

3. Melakukan stemming, yaitu proses 

mengembalikan kata kedalam bentuk dasar, 

dengan cara menghilangkan imbuhan atau 

akhiran seperti “ter-”, “di-”, “ke-”, “me-”, 

“meng-”, “-kan”, “-an”, dan lain sebagainya. 

4. Melakukan transformasi data kedalam bentuk 

sequential data atau frequent word sequence 

(FWS) 

 
Gambar 24 Daftar Kata Hasil Preprocessing 

Selain dengan menggunakan perkakas RapidMiner, 

untuk melakukan preprocessing juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi desktop yang dibangun 

dengan bahasa pemrograman Java. 

 
Gambar 25 Preprocessing dengan Java 

Aplikasi ini menerima input data dalam bentuk 

dokumen .pdf yang kemudian secara otomatis 

dikonversi menjadi bentuk teks. Teks tersebut 

kemudian dilakukan preprocesing yaitu stop word 

removal, dan stemming. Setelah itu akan dilakukan 

pemilihan fitur dengan menggunakan Sequential 

Pattern dengan tujuan utama untuk mengurangi ruang 

dimensi pencarian. 

Pada aplikasi ini dilakukan pemisahan proses ekstrasi 

yang terdiri dari proses ekstraksi 1 kata, 2 kata, 3 kata 

sampai dengan 4 kata yang berurutan. Setelah 

dilakukan semua proses maka akan menghasilkan 

daftar fitur seperti contoh berikut ini pada gambar 10.  

 
Gambar 26 Hasil preprocessing 

Pengelompokan 

Tujuan utama dari proses pengelompokan dokumen 

penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran 

mengenai area penelitian di Politeknik Caltex Riau. 

Terdapat beberapa requirement yang harus dipenuhi 

terkait dengan penggunaan algoritma pengelompokan 

pada penelitian ini : 

a. Setiap cluster akan mewakili satu area penelitian. 

b. Satu topik penelitian dapat mencakup beberapa 

area penelitian dan setiap topik tersebut dalat 

saling beririsan area penelitiannya. Dalam hal ini 

hasil cluster dapat terjadi overlapping. 

c. Kinerja sistem diukur berdasarkan akurasi yang 

baik dari hasil cluster, bukan diukur berdasarkan 

ketepatan waktu dalam mengeluarkan hasil. 

 

Selanjutnya ketika RapidMiner dijalankan akan 

menghasilkan clustering abstrak paper sebanyak 10 

cluster, dengan cara kerja algoritma k-means sebagai 

berikut:  

1) K-Means akan memilih secara random titik 

dokumen yang akan dijadikan titik pusat pada 

cluster [8]. 

2) Setelah itu dilakukan perhitungan jarak antara 

dokumen lainnya ke titik tengah tersebut 

3) Kemudian ditentukan jarak terdekat masing-

masing dokumen untuk menentukan clustering, 
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dan dilakukan perhitungan rata-rata data tiap 

cluster 

4) Titik pusat diperbaharui dengan rata-rata data 

tiap cetroid kemudian dilakukan iterasi, sampai 

tidak ada lagi perubahan pada centroid 

 

 
Gambar 27 Clustering K-Means 

 
Gambar 28 Hasil Clustering 

 
Gambar 29 Visualisasi Hasil Clustering 

 
Gambar 30 Visualisasai Hasil Clustering Hirarki 

Selain menggunkan algoritma K-Means beberapa 

algoritma lain yang dapat digunakan untuk proses 

pengelompokan dokumen, diantaranya adalah AHC 

[7], STC, Linggo, dan lain sebagainya. Selain STC 

dan Lingo, terdapat algoritma lain yang umum 

dipakai dalam melakukan clustering objek, yaitu 

algoritma AHC dan K-Means. Algoritma AHC dan 

K-Means dapat digunakan tidak hanya untuk objek 

berupa dokumen teks, tapi dapat juga digunakan 

untuk objek dengan data numerik. 

 

3.3. Evaluasi Hasil Pengelompokan 

Pengujian terhadap hasil pengelompokan akan 

dilakukan dengan menggunakan metode pengujian 

akurasi yaitu precision dan recall. Precision 

marupakan parameter dalam mencari rasio antara fitur 

topik penelitian yang mewakili suatu dokumen, yang 

terambil dan relevan dengan fitur dalam dokumen 

tersebut. 

Precision = Kata Kunci Sistem ∩ Kata Kunci Jurnal 

Kata Kunci Sistem 

Sedangkan Recall digunakan untuk mencari rasio 

antara fitur kata yang terambil dan relevan dengan 

fitur topik penelitian relevan yang dihasilkan dokumen 

penelitian.  

Recall=  Kata Kunci Sistem ∩ Kata Kunci Jurnal 

             Kata Kunci Jurnal 

F-measure merupakan rataan harmonis dari precision 

dan recall.  

F-measure =   Precision . Recall 

        Precision + Recall 

4. KESIMPULAN 

 

1. Penggunaan representasi sequential pattern 

berpengaruh terhadap pengurangan ruang 

dimensi pencarian, sehingga mampu 

meningkatkan efisiensi waktu. 

2. Pemilihan fitur FWS, HFWS maupun FWI 

dalam sequential pattern juga akan 

berpengaruh pada jumlah dimensi ruang 

pencarian serta preprocessing yang harus 

dilakukan. 

3. Algoritma AHC relatif membutuhkan waktu 

yang lama untuk melakukan clustering dan 

algoritma K-Means akurasinya bergantung pada 

jumlah cluster yang ditentukan.  

4. Algoritma AHC dapat digunakan untuk 

mendapatkan hirarki dari area penelitian, 

sedangkan k-means (fuzzy) dapat digunakan 

untuk mendapatkan irisan penelitian antara dua 

kelompok keahlian.  
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5. Dalam mengelompokkan dokumen teks, 

algoritma AHC dan K-Means membutuhkan 

proses tambahan, yaitu proses untuk menghitung 

nilai kemiripan antar dokumen. 
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Abstrak –Pada Politeknik Caltex Riau (PCR) penentuan dosen pembimbing dan penguji 

Proyek Akhir (PA) merupakan tugas dari koordinator PA. Penelitian ini bertujuan untuk 

membantu koordinator PA dalam menentukan dosen pembimbing dan penguji PA.Metode-

metode yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah TextMining, k-NearestNeighbor 

(k-NN), dan SimpleAdditiveWeighting (SAW).Textmining untuk melakukan preprocessing 

data, k-NN untuk melakukan pengklasifikasian KBK, sementara SAW untuk melakukan 

pembobotan kriteria dosen. Penelitian ini dapat merekomendasikan 5 nama dosen yang 

memiliki bobot tertinggi untuk menjadi pembimbing dan penguji PA berdasarkan KBK judul 

PA mahasiswa, dan memiliki nilai akurasi 83.3%. 

 

Kata kunci: TextMining, SAW, k-NN, Proyek Akhir, Pembimbing, Penguji 

 

 

Abstract -At the Polytechnic Caltex Riau (PCR) determination of final project (PA) adviser 

and reviewer is PA Coordinator duty. This research for assist PA Coordinator determine 

adviser and reviewer. The methods used to build this system are Text Mining, k-Nearest 

Neighbor (k-NN), and Simple Additive Weighting (SAW).Text Mining for data preprocessing 

K-NN for KBK classification, while SAW for weighting the lecturer criteria. This research 

can recommend five name of lecturers who have the highest weight to be PA adviser and 

reviewer based of KBK, and has a 83.3% accuracy. 

 

Keywords: Text Mining,SAW, k-NN, PCR, Final Project, Adviser, Reviewer 
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1. PENDAHULUAN 

 

Politeknik Caltex Riau (PCR) merupakan sebuah 

institusi pendidikan yang berdiri sejak tahun 2001 di 

kota Pekanbaru. Sebagai salah satu politeknik 

terkemuka di Riau dan jumlah mahasiswa yang terus 

meningkat. Proyek Akhir (PA) merupakan salah satu 

syarat kelulusan di PCR. Proses pelaksanaan PA di 

PCR dilakukan selama satu tahun (2 semester) yaitu 

pada tahun tingkat akhir. Dalam proses pelaksanaan 

PA di PCR terdapat maksimal 3 orang dosen penguji 

dan 2 orang dosen pembimbing.  

Pemilihan dosen pembimbing dan dosen penguji di 

PCR ternyata masih menggunakan cara manual. Cara 

manual yang dimaksud adalah pemilihan dosen 

pembimbing dan dosen penguji secara langsung oleh 

koordinator PA dan dipilih berdasarkan KBK dosen 

dan sesuaikan dengan judul PA mahasiswa. Proses 

pemilihannya yaitu: 

1. Koordinator PA mengelompokkan semua judul 

PA mahasiswa yang diterima berdasarkan KBK 

dari program studi tersebut. 

2. Koordinator PA mencocokkan KBK judul PA 

mahasiswa dengan KBK dosen yang akan 

dijadikan dosen pembimbing dan dosen penguji. 

3. Apabila satu dosen telah melebihi kuota jadi 

dosen pembimbing dan dosen penguji dari yang 

ditentukan maka akan digantikan oleh dosen lain 

yang masih didalam satu KBK.  

Masalah lain dari pemilihan manual oleh koordinator 

PA yaitu: dosen pembimbing dan dosen penguji yang 

tidak sesuai dengan judul PA mahasiswa, karena 

jumlah bidang peminatan mahasiswa dari tahun ke 

tahun berbeda sehingga jumlah dosen pembimbing 

dan dosen penguji dalam satu KBK ada yang berlebih 

dan ada yang tidak cukup. Untuk solusi KBK yang 

pembimbing dan penguji PA tidak cukup maka akan 

diambil dari dosen  KBK lain sehingga banyak yang 

tidak sesuai dengan kompetensi PA yang akan dibuat 

mahasiswa. 

Dalam membangun sistem ini menggunakan beberapa 

algoritma dan metode salah satunya adalah text 

mining. Penerapan text mining dapat digunakan untuk 

menganalisa data yang diperoleh dari judul-judul PA 

mahasiswa. Untuk menerapkan text mining, 

dibutuhkan judul mahasiswa yang sebelumnya 

sehingga dapat melihat pola-pola data yang terdahulu 

untuk menjadikan sebuah pengetahuan baru.  

Teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

judul PA adalah menggunakan teknik klasifikasi. 

Klasifikasi adalah bentuk analisis data yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kelas data penting 

atau untuk memprediksi tren data masa depan [1]. k-

NN dilakukan dengan cara mencari kelompok k objek 

dalam data training yang paling dekat (mirip) dengan 

objek pada data baru atau data testing. 

Chenometh merangkum perbandingan antara 5 

algoritma yang sering digunakan dalam kategorisasi 

teks yaitu: Naïve Bayes (kinerja lebih rendah dari pada 

metode lain), Rocchio (kinerja rendah, terutama saat 

mengklasifikasi kedalam kategori dengan banyak term 

representatif), k-NN (kinerja baik, terutama untuk 

banyak kategori, tetapi lambat karena harus 

dibandingkan ke semua), Decision Tree (kinerja baik, 

tetapi memerlukan optimasi untuk menyelesaikan 

overfitting), Support Vector Machine (kinerja terbaik, 

tetapi sangat mudah terjadi error dalam data training), 

[2]. 

Selain klasifikasi, sistem ini juga menggunakan 

metode simple additive weighting. Metode ini 

digunakan untuk menentukan dosen pembimbing dan 

dosen penguji yang sesuai dengan KBK dosen dan 

merekomendasikan dosen yang memiliki kompetensi 

berbeda tetapi masih memiliki pengetahuan tentang 

kompetensi tersebut. 

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan, maka 

dilakukanlah penelitian untuk merancang sebuah 

sistem yang bisa merekomendasi nama dosen 

pembimbing dan dosen penguji PA mahasiswa PCR, 

adapun judul penelitian yang dibuat yaitu “Sistem 

pendukung keputusan pemilihan pembimbing dan 

penguji Proyek Akhir di Politeknik Caltex Riau”. 

Terdapat 5 bagian utama pada tulisan ini. Bagian 1 

membahas alasan mengapa dan bagaimana penelitian 

dilakukan, Bagian 2 berisi tentang penelitian terkait. 

Bagian 3 berisi perancangan sistem. Bagian 4 berisi 

analisa hasil pengujian penelitian, serta bagian 5 yang 

berisi dan kesimpulan dan saran penelitian. 

2. PENELITIAN TERKAIT 

Penelitian mengenai Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan 

termasuk mahasiswa. Berikut ini adalah beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan sistem pendukung 

keputusan: 
Tabel 2 Review penelitian terdahulu 

Peneliti Metode Hasil 

Pristiwanto 

(2014) 

Simple Additive 

Weighting (SAW) 

Nilai Bobot 

Lukman (2012) Jaringan Syaraf 

Tiruan 

Nama  

pembimbing  dan 

penguji 

Sadhili (2011) - Nama pembimbing 
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Lukman (2012) Logika Fuzzy Nama pembimbing 

dan penguji 

Penelitian  ini Simple Additive 

Weighting (SAW) 

& K-Nearest 

Neighbor 

Rekomendasi 

pembimbing dan 

penguji 

berdasarkan judul 

PA 

 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, metode 

yang digunakan oleh penelitian 1 adalah SAW, 

penelitian 2 menggunakan jaringan syaraf tiruan, 

penelitian 3 tidak menggunakan metode, dan 

penelitian 4 menggunakan logika fuzzy. Proyek akhir 

yang akan dibuat ini menggunakan metode SAW 

karena membutuhkan pembobotan terhadap dosen-

dosen yang akan menjadi pembimbing dan penguji. 

Sistem ini menggunakan teknik klasifikasi yaitu 

algoritma k-NN, fungsi k-NN di sistem ini untuk 

mengklasifikasikan data testing judul PA berdasarkan 

KBK yang berhubungan dengan judul tersebut. Sistem 

ini juga memiliki kemampuan lainnya yaitu mampu 

mendefinisikan KBK berdasarkan judul PA. 

 

3. PERANCANGAN 

3.1. Use Case Diagram 

Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa sistem ini terdapat 

2 jenis pengguna yaitu: 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa memiliki batasan dalam mengakses 

sistem ini, yang mana mahasiswa cuma bisa 

melakukan pengisian judul, edit data diri dan 

melihat informasi dari sistem. 

2. Koordinator PA 

Koordinator PA bertindak juga sebagai 

administrator sistem, di sini koordinator PA bisa 

mengelola judul  yang telah dimasukkan oleh 

mahasiswa. Judul PA mahasiswa bisa diubah oleh 

koordinator apabila  terdapat kesalahan.  

Untuk mendapatkan nama pembimbing dan 

penguji koordinator PA terlebih dahulu judul PA 

harus dilakukan proses preprocessing yang terdiri 

dari 4 tahap yaitu: 

a. Case Folding berfungsi untuk mengubah 

semua huruf menjadi  huruf kecil (lower 

case) dan menghapus karakter selain huruf. 

b. Tokenizing merupakan proses untuk 

memisahkan string menjadi per kata. 

c. Filtering untuk menghapus kata-kata yang 

tidak penting seperti di, dan melalui, dll. 

d. Stemming merupakan proses untuk 

mengubah kata berimbuhan menjadi kata 

dasar, pada penelitian ini menggunakan 

algoritma porter stemmer dengan 

menggabungkan bahasa inggris dan bahasa 

indonesia. 

 

Setelah judul PA yang dimasukkan mahasiswa 

telah dilakukan proses preprocessing maka tahap 

selanjutnya adalah proses pengklasifikasi judul 

tersebut kedalam KBK. Untuk mendapat KBK 

judul sistem akan melakukan proses perhitungan 

algoritma k-Nearest Neighbor (k-NN) untuk 

mencari nilai euclidean distance dengan rumus 

sebagai berikut: 

          √∑ (          (  ))
  

   
 

Jumlah tetangga terdekat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 20 karena dari hasil 

pengujian jumlah tetangga terdekat menunjukkan 

bahwa akurasi tetangga (k) =20 adalah akurasi 

yang tertinggi dibanding jumlah tetangga lainnya. 

 

Dari hasil perhitungan algoritma k-NN maka 

didapatkan KBK judul tersebut, sehingga sistem 

bisa melanjutkan proses pemilihan dosen 

pembimbing dan penguji. Untuk mendapatkan 

nama-nama dosen pembimbing dan penguji 

sistem akan melakukan proses perhitungan 

alternatif menggunakan metode Simple Additive 

Weighting dengan rumus sebagai berikut: 

     

{
 
 

 
 

   

      
                                                

      

   
                                    

 

 

Adapun kriteria yang akan dihitung oleh sistem 

ini adalah: pendidikan, kompetensi, jumlah 

membimbing atau menguji mahasiswa. Nilai-nilai 

dari kriteria tersebut bersifat dinamis dan 

tersimpan dalam database. Hasil dari perhitungan 

metode SAW adalah 5 nama dosen yang memiliki 

nilai alternatif tertinggi sehingga 

direkomendasikan ke koordinator PA untuk 

menentukannya. Selain fitur di atas koordinator 

PA juga bisa melakukan penambahan dosen, edit 

data dosen, dan penambahan mahasiswa. 
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Akurasi

Error Rate

 
Gambar 31 Use case diagram 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengujian Akurasi Jumlah Tetangga Terdekat 

Pengujian akurasi k-NN bertujuan untuk mengetahui 

kerja dari algoritma k-NN dalam mengklasifikasi data 

ke dalam label yang telah ditentukan. Pada pengujian 

ini sekaligus membandingkan keakuratan jumlah k 

yang digunakan dalam sistem. Untuk mendapatkan 

nilai akurasi menggunakan confusion matrix. Data 

training  atau data judul PA mahasiswa PCR tahun 

2009-2014 yang digunakan sebanyak 109 data dan 

jumlah data testing sama. Untuk melihat hasil 

pengujian bisa dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2. 

Tabel 3 Perbandingan akurasi jumlah k 

K True 

SC 

True 

SE 

True 

 OSCN 

Akurasi Error Rate 

5 35 38 21 86.27% 13.73% 

10 36 40 18 86.36% 13.64% 

15 34 41 19 86.27% 13.73% 

20 33 43 19 87.17% 12.83% 

25 32 43 18 85.36% 14.64% 

30 31 43 18 84.45% 15.55% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Akurasi Jumlah Tetangga Terdekat 

 

4.2. Pengujian Akurasi k-NN 

Pada tahap pengujian klasifikasi k-NN ini, data yang 

akan digunakan sebanyak 60 data dari data training 

antara lain: label Soft Computing (SC) sebanyak 20, 

label Software Engineering (SE) sebanyak 20, label 

Operating System and Computer Network (OSCN) 

sebanyak 20. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui unjuk kerja dari algoritma k-NN dalam 

mengklasifikasi data ke dalam kelas yang telah 

ditentukan. Hasil kinerja sistem diperoleh dengan 

memberikan nilai pada confusion matrix untuk 

menghitung nilai accuracy dari hasil pengujian. 

 
Tabel 4 Confusion Matrix pengujian akurasi k-NN 

Predicted Class 

Actual 

Class 

 SC SE OSCN 

SC 16 0 1 

SE 4 20 5 

OSCN 0 0 14 

 

Accuration: 83.3% 

Error Rate: 100% - 83.3% = 16.7% 

4.3. Pembahasan 

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.1 dapat diketahui 

nilai akurasi untuk jumlah k = 5, 10, 15, 20, 25, 30. 

Pada penelitian ini menggunakan nilai k = 20 dengan 

nilai akurasi 87.17% dikarenakan dari 6 percobaan 

tersebut k dengan nilai 20 menunjukkan hasil akurasi 

yang tertinggi. Sedangkan pada pengujian akurasi 

dengan menggunakan 60 data dari data training 

menunjukkan hasil 83.3%. Nilai akurasi yang tidak 

maksimal dikarenakan oleh 2 faktor yaitu: jumlah data 

training setiap label yang berbeda-beda dan nilai 

penentu yang tidak konsisten. 

 

Data training yang terdapat di sistem berjumlah 109 

data yang terdiri dari: 38 data dengan label SC, 43 

data dengan label SE, dan 28 data dengan label 

OSCN. Hal ini mempengaruhi nilai confidence setiap 

judul PA yang baru. Nilai confidence didapatkan dari 

jumlah label prediksi dibagi dengan jumlah nilai k. 

 

Nilai penentu dalam training juga mempengaruhi nilai 

akurasi. Nilai penentu yang dimaksudkan adalah 
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keyword-keyword yang terdapat dalam data training. 

Keyword merupakan kata-kata inti yang sama dengan 

keyword yang tersedia dalam sistem. Keyword yang 

tersedia dalam sistem sebanyak 28 kata dengan sub 

keyword 252 kata. Misalnya untuk keyword “Sistem”, 

dalam KBK SC, SE dan OSCN terkadang 

mengandung keyword tersebut sehingga nilai 

euclidean distance yang dihasilkan hampir sama. 

 

Meskipun demikian, sistem ini hanyalah berupa 
decision support, yang berarti hanya memberikan 
option kepada user agar lebih mudah dalam 
menentukan pilihan. Keputusan terakhir dari 
pemilihan pembimbing dan penguji tetap pada 
keputusan koordinator PA atau administrator dari 
sistem 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil klasifikasi menggunakan k-NN dapat 

digunakan untuk mengklasifikasi judul PA 

mahasiswa berdasarkan KBK dengan akurasi 

83.3%. 

2. Hasil perhitungan SAW bisa menghasilkan dosen 

yang memiliki kompetensi yang sama dengan 

KBK judul. Dosen yang direkomendasikan oleh 

sistem adalah 5 dosen dengan nilai bobot 

tertinggi. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Sistem ini dapat dikembangkan dengan 

menambah kriteria-kriteria penentuan dosen 

lainnya seperti sub kbk pada setiap dosen, 

sehingga dosen yang direkomendasi bisa lebih 

tepat. 

2. Sistem ini dapat dikembangkan untuk jurusan 

selain jurusan komputer di PCR dengan jumlah 

data training yang lebih besar. 
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Abstrak – Robot Gitar Berbasis Elektro Pneumatik ini adalah sebuah robot yang dapat 

memainkan gitar secara otomatis sesuai dengan yang telah diprogramkan. Robot ini 

menggunakan sistem elektro-pneumatik sebagai sistem pengaturan kuncinya. Robot ini 

mengunakan 6 buah motor servo dimana setiap motor servo bertugas untuk memetik satu 

senar gitar. Untuk penekanan kunci gitar, digunakan 24 buah silinder pneumatik aksi 

tunggal yang disusun berbaris pada sebuah base yang terhubung dengan silinder aksi ganda. 

Mikrokontoller ATMega2560 digunakan untuk mengatur kerja motor servo dan silinder 

sehingga didapat kombinasi gerakan yang mampu memainkan gitar.Dari pengujian yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa penekanan kunci gitar oleh robot ini menunjukkan 

hasil yang baik, yaitu 100% sesuai dengan penekanan yang diprogramkan.Permainan gitar 

oleh robot dibandingkan dengan manusia lebih presisi, perbandingan intensitas bunyi yang 

dihasilkan oleh robot gitar adalah 56% lebih lemah dibandingkan dengan yang dimainkan 

oleh manusia. 

 

Kata kunci: Gitar, Robot Gitar, Elektro Pneumatik, Motor Servo, Silinder Pneumatik, dan 

ATMega2560 

 
 

Abstact– Robot GuitarElectro Pneumatics Based is a robot that can play the guitar 

automatically according to pre-defined program. This robot uses an electro-pneumatic 

control system for pressing the keys of guitar. This robot uses servo motors 6 wherein each 

servo motor assigned to strum the guitar strings. For pressing the keys of guitar, its used 24 

single-action pneumatic cylinders are arranged lined up on a base which is connected to a 

double acting cylinder. Microcontoller ATMega2560 used to control the servo motors and 

cylinders work in order to get a combination of movements that is capable for playing the 

guitar. From the testing that has been done, the result that the pressing keys of guitars by 

this robotshows good performance with achievement 100%in accordancewiththe 

desiredprograms. Robot can play the guitar more precision than human. And the intensity 

ratio of sound generated by guitar that played bya the robot is 56% weaker compared to 

that played by human. 

 

Keywords: Guitar, GuitarRobot, Electro Pneumatic, Servo Motor, Pneumatic Cylinder, and 

ATMega2560 
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1. Pendahuluan 

Dewasa ini, teknologi sudah mulai diterapkan 

untuk menghasilkan robot atau instrument 

mekatronika yang mampu memainkan alat musik 

gitar. Sistem penggerak yang digunakan beragam, ada 

yang menggunakan sistem elektrik dan ada yang 

menggunakan sistem pneumatik. Sistem elektrik 

menggunakan aktuator motor servo, motor stepper, 

dan solenoid. Sedangkan sistem pneumatik 

menggunakan aktuator silinder aksi ganda, silinder 

aksi tunggal, dan silinder rodless.  

Beberapa robot gitar yang telah diciptakan 

sebelumnya diantaranya adalah  robot gitaris Z-

Machines, Real-Fingers, robot gitar TeamDARE, dan 

Swivel 2. Setiap robot gitar tersebut menggunakan 

metode penggerak yang berbeda-beda baik untuk 

pengaturan kunci maupun pemetikan senar. Z-

Machines menggunakan sistem elektro pneumatik 

pada pengaturan kunci dan motor servo pada pemetik 

senar.
[1]

 Real-Fingers menggunakan sistem elektro 

pneumatik untuk pengaturan kunci sekaligus pemetik 

senar.
[2]

 TeamDARE menggunakan sistem elektro 

pneumatik pada pengaturan kunci dan Motor Stepper 

pada pemetik senar.
[3]

 Sedangkan Swivel 2 

menggunakan motor servo untuk pengaturan kunci 

dan motor stepper untuk pemetikan senar.
[4]

 

 Robot Gitar Berbasis Elektro Pneumatik ini 

menggunakan silinder pneumatik pada bagian 

mekanik pengaturan kunci dan motor servo untuk 

pemetikan senar. Pada mekanik pengaturan kunci ini, 

base peletakan silinder terhubung dengan sebuah 

silinder pneumatik aksi ganda sehingga 

memungkinkan baseberpindah untuk menjangkau 

fretboard yang lebih tinggi. Motor servo bertugas 

untuk memetik satu buah senar yang berarti pada 

proyek akhir ini akan digunakan 6 buah motor servo. 

Dengan sistem mekanik ini diharapkan akan mampu 

memainkan gitar dengan tepat dan cepat. Permainan 

gitar nantinya yakni ber-genre akustik dikarenakan 

pada permainan genre ini fokus utama yakni ketepatan 

pemetikan senar dan kecepatan pengaturan kunci 

senar. 

13 Landasan Teori 

Beberapa landasan teori terkait pembuatan robot gitar 

ini adalah sebagai berikut:  

13.1 Gitar  

Gitar terdiri dari tiga bagian utama yakni 

kepala, leher, dan badan. Pada bagian kepala terdapat 

alat penala senar.Senar gitar yang berjumlah enam 

buah masing-masing diikatkan pada pasak yang 

terdapat pada penala senar. Bagian leher gitar atau 

neck umumnya terdiri dari 18 buah fretboard, tiap 

fretboard memilki pembatas logam yang disebit fret 

yang berfungsi untuk pengaturan tingkat ketinggian 

nada yang dihasilkan oleh senar. Bagian badan gitar 

berfungsi sebagai tabung resonator untuk 

memperbesar bunyi yang dihasilkan oleh getaran 

senar.Pada bagian muka terdapat lubang suara yang 

berfungsi untuk mengeluarkan hasil produksi bunyi. 

13.2  Mikrokontroller ATMega2560 

 

Gambar 2.1. Konfigurasi ATMega2560 

Mikrokontroller ATMega2560 memiliki beberapa 

fitur utama, sebagai berikut
[3]

:  

1. Saluran I/O sebanyak 86 buah yaitu Port A, 

Port B, Port C, Port D, Port E, Port F, Port G, 

Port H, Port J, Port K, dan Port L 

2. ADC 10 bit sebanyak 16 saluran. 

3. Enam unit Timer/Counter dengan kemampuan 

perbandingan. 

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. SRAM sebesar 8192 byte. 

6. Memori Flash sebesar 256 kbytes dengan 

kemampuan Read White Write. 

7. Unit Interupsi internal dan eksternal. 

8. Port antarmuka SPI. 

9. EEPROM sebesar 4096 byte  yang dapat 

diprogram saat operasi. 

13.3 Solenoid Valve 

Solenoid valve pneumatic adalah katup yang 

digerakan oleh energi listrik, mempunyai kumparan 
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sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk 

menggerakan plunger. Kumparan inidapat diaktuasi 

oleh arus AC maupun DC. Solenoid valve pneumatic 

mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, lubang 

jebakan udara (exhaust) dan lubang Inlet Main. 

Lubang Inlet Main, berfungsi sebagai terminal / 

tempat udara bertekanan masuk atau supply (service 

unit), lalu lubang keluaran (Outlet Port) dan lubang 

masukan (Outlet Port) sebagai terminal atau tempat 

tekanan angin keluar yang dihubungkan ke pneumatik, 

sedangkan lubang jebakan udara (exhaust) untuk 

mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak saat 

plunger bergerak atau pindah posisi ketika solenoid 

valve pneumatic bekerja. 

 
Gambar 2.2 Solenoid Valve 

14 Perancangan 

Dalam pembuatan robot gitar ini, telah dilakukan 

perancangan berupa perancangan bagian mekanik, 

elektronika, dan program. 

14.1 Perancangan Mekanik 

Untuk mekanik pemetik gitar yakni berupa 

poros yang di kopel dengan motor sevo. Pada ujung 

poros di jepitkan pick gitar sehingga pergerakan dari 

motor servo akan menyebabkan pick memetik senar 

gitar, lebih jelasnya perhatikan Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Mekanik Pemetik Senar 

Untuk base silinder aksi tunggal terbuat dari acrylic 

yang dilubangi sebanyak 24 buah tempat meletakkan 

silinder. Pada bagian bawah base di hubungkan 

dengan silinder pneumatik aksi ganda sehingga 

memungkinkan base bergeser untuk menjangkau fret 

lainnya.Silinder aksi ganda yang digunakan memilkik 

jarak stroke maksimum sebesar 100 mm atau setara 3 

fret gitar, jadi dengan bantuan silinder aksi ganda ini 

pengaturan nada bisa dilakukan hingga fret ke 7. 

Untuk rancangan mekanik penekan kunci gitar 

ditunjukkan pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Penekan Kunci Gitar 

14.2 Perancangan Elektronika 

Kontroller yang digunakan adalah mikrokontroller 

ATMega2560 yang berupa kit dari Arduino 

MEGA2560. Selain itu juga dirancang rangkaian 

Driver untuk solenoid valve, seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.3. 

Fungsi dari rangkaian Driver ini adalah sebagai 

pemisah tegangan. Mikrokontroller memiliki 

kemampuan supply arus yang rendah, sedangkan 

untuk aktuasi solenoid valve dibutuhkan arus sekitar 

150 mA. Dengan bantuan optocoupler, driver 

mengambil tegangan baru dari supply untuk 

emgnaktuasi relay terlebih dahulu, yang kemudian 

kontak NO pada relay mengaktuasi solenoid valve. 

Dengan begitu, kemampuan hantar arus yang renfah 

dari mikrokontroller tetap bisa mengaktuasi solenoid 

valve. 

http://4.bp.blogspot.com/-WfKALU03d9I/UjyXwqiyY7I/AAAAAAAABsc/WRINinuq21U/s1600/solenoid+valve+elektro+mekanik.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-WfKALU03d9I/UjyXwqiyY7I/AAAAAAAABsc/WRINinuq21U/s1600/solenoid+valve+elektro+mekanik.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-WfKALU03d9I/UjyXwqiyY7I/AAAAAAAABsc/WRINinuq21U/s1600/solenoid+valve+elektro+mekanik.jpg
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Gambar 3.3 Driver Solenoid Valve 

14.3 Perancangan Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.5 Flowchart Program 

15 Pengujian dan Analisa 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan 3 jenis pengujian 

yaitu pengujian kinerja sistem penekanan kunci gitar 

dengan cara menginputkan program kunci dasar 

terlebih dahulu ke mikrokontoller lalu diaktivasi 

menggunakan push button. Kemudian pengujian 

perbandingan bunyi gitar antara yang dimainkan robot 

dengan manusia menggunakan alat bantu guitar 

pickup. Output dari pickup gitar langsung 

dihubungkan ke laptop.  Pengujian ketiga yakni 

membandingkan sinyal yang dihasilkan dari 

permainan gitar oleh robot dengan permainan gitar 

oleh manusia dan membandingkan spectrum secara 

keseluruhan. 

15.1 Pengujian Kinerja Penekan Kunci Gitar 

Pada pengujian ini dilakukan sampel tugas penekanan 

kunci gitar dasar C,D,E,F,G,A, dan B. Pengujian 

dilakukan sebanyak 5 kali untuk tiap-tiap kunci gitar. 

Pada pengujian ini digunakan alat bantu push button 

untuk memudahkan operator dalam pengambilan data. 

Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Kunci 

Gitar 

Percobaan 

I II III IV V 

C ok ok ok ok ok 

D ok ok ok ok ok 

E ok ok ok ok ok 

F ok ok ok ok ok 

G ok ok ok ok ok 

A ok ok ok ok ok 

B ok ok ok ok ok 

      Tabel 4.1 Data perngujian kinerja penekanan 

kunci gitar 

Dari Tabel 4.1. diatas dapat dilihat 

bahwasannya pada pengujian kinerja sistem 

penekanan kunci gitar, sistem selalu bekerja sempurna 

untuk seluruh percobaan atau 100% berhasil. 

15.2 Pengujian Bunyi Gitar 

Pada pengujian bunyi gitar ini 

dilakukan sebanyak 12 sampel yang mana 

tiap-tiap senar sebanyak 2 sampel. Untuk 

lebih jelasnya, sampel gitar yang diuji dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. Pada 

mikrokontroller, robot diprogram melakukan 

pemetikan senar sebanyak 10 kali, 5 kearah 

START 

Motor servo 

dan silinder 

pneumatik 

bekerja untuk 

memainkan 

lagu 2 

Push Button 

1 ditekan? 

Push Button 

3 ditekan? 

Motor servo 

dan silinder 

pneumatik 

bekerja untuk 

memainkan 

lagu 1 

Motor servo 

dan silinder 

pneumatik 

bekerja untuk 

memainkan 

lagu 3 

Push Button 

2 ditekan? 

END 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 
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CW dan 5 lagi kearah CCW dimana 

pemetikan dengan urutan ganjil ke arah CW 

dan pemetikan dengan urutan genap ke arah 

CCW. Pengujian ini juga untuk 

membandingkan kekuatan bunyi yang 

dihasilkan antara robot dengan manusia. 

 

 

Gambar 4.1. Sampel Pengujian Bunyi Gitar 

Salah satu sampel data pengujian 

bunyi gitar yang dipetik oleh robot dapat 

dilihat pada Gambar 4.2, sedangkan yang 

dipetik oleh manusia pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.2. Sinyal dan spectrum frekuensi gitar 

Gb robot 

 

 

Gambar 4.3. Sinyal dan spectrum frekuensi gitar 

Gb manusia 

Data yang didapat dari pengujian 

bunyi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tabel hasil pengujian sampel nada 

Tabel 4.2. Selisih frekuensi dominan tiap sampel 

 

Grafik 1. Perbandingan frekuensi dominan tiap 

sampel oleh robot dengan manusia 

 Pada data frekuensi gitar yang dimainkan 

oleh robot terlihat perubahan nilai yang konstan, data 

ini sesuai dengan yang diharapkan karena secara teori 

nilai frekuensi yang dihasilkan oleh sampel dengan 

senar 1 akan lebih besar dari sampel dengan senar 2 

dikarenakan ukuran diameter dari senar, begitu juga 

seterusnya. Perubahan nilai yang konstan ini juga 

dikarenakan permainan oleh sistem mekanik yang 

cenderung presisi jika dibandingkan permainan oleh 

tangan manusia. 

Robot (Hz)

Manusia
(Hz)

Sampel 

Nada 

Robot 

(Hz) 

Manusia 

(Hz) 
Selisih (Hz) 

Gb 329.76 329.76 0 

Ab 375.62 375.62 0 

Db 260.98 513.18 252.2 

Eb 283.91 283.91 0 

A 192.2 398.54 206.34 

B 215.13 215.13 0 

E 146.35 306.84 160.49 

Gb 169.28 329.76 160.48 

B 100.5 215.13 114.63 

Db 123.42 123.42 0 

Gb 77.57 77.57 0 

Ab 100.5 100.5 0 
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15.3 Pengujian Kinerja Robot dalam 

Memainkan Lagu 

Pada pengujian ini, program sebuah lagu robot gitar 

dimasukkan terlebih dahulu. Permainan gitar yang 

dihasilkan kemudian direkam menggunakan software 

WavePad. 

 

Gambar 4.4. Perbandingan sinyal permainan 

manusia dengan robot 

Secara umum terlihat bahwasannya spectrum 

permainan gitar oleh robot lebih banyak lonjakan 

sinyal jika dibandingkan dengan permainan gitar oleh 

manusia. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh bunyi 

mekanik ketika silinder single acting maju dan 

mundur. 

Dari segi kuat bunyi (desible) juga terlihat 

bahwasannya sinyal yang dihasilkan oleh robot 

memiliki level dB yang merosot. Hal ini dikarenakan 

kemampuan robot dalam memetik senar tidak sebagus 

kemampuan tangan manusia. Penyebab lainnya yakni 

penekanan kunci gitar tidak sekokoh jari manusia 

sehingga memberi efek meredam getaran senar. 

Hasil recording tadi dibuka lagi pada 

software Soundforge untuk dibandingkan dalam 

bentuk spectrum. Tujuan pembandingan ini untuk 

melihat tingkat kemiripan bunyi yang dihasilkan dari 

permainan oleh robot dengan permainan oleh manusia 

dalam bentuk spectrum. Masing-masing spectrum di 

snapshot utnuk kemduian ditimpa sehingga lebih 

mudah untuk melihat perbandingannya. Untuk 

mendapatkan nilai kemiripan, diambil masing-masing 

5 titik frekuensi dominan (frekuensi dengan nilai 

desible tertinggi) yang kemudian dihitung selisihnya. 

 

Gambar 4.5. Perbandingan spectrum permainan 

gitar oleh manusia dengan robot 

 

Tabel 4.3. Perbandingan intensitas suara (dB) pada 5 

frekuensi dominan antara permainan gitar oleh 

manusia dan robot. 

Frekuensi 

(Hz)

Manusia 

(dB)

Robot 

(dB) 

Perbandingan 

Robot dengan 

Manusia

98 -31 -58 53%

50 -35 -81,2 43%

130 -37,5 -63,3 59%

82 -38,9 -72,5 54%

221 -39 -54,8 71%

56%Rata-Rata (%)  

Terlihat bahwa bunyi hasil petikan robot rata-rata 

lebih lemah 56% dibandingkan bunyi gitar yang 

dimainkan oleh manusia. 

16 Kesimpulan dan Analisa 

16.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian 

pengujian dan analisa terhadap Proyek Akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Metode Elektro Pneumatik yang digunakan 

untuk pengaturan kunci merupakan metode 

yang tepat dengan kinerja 100%. 

2. Bunyi yang dihasilkan oleh robot lebih 

presisi jika dibandingkan dengan manusia 

dalam pengambilan data frekuensi bunyi 

yang dihasilkan. 

3. Mekanik pengaturan kunci gitar yang 

digunakan masih menghasilkan pengaruh 

besar terhadap bunyi yang dihasilkan.  

4. Mekanik pemetik senar memiliki kelemahan 

yakni bunyi yang dihasilkan lebih pelan 

ketika senar mengalami penurunan 
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ketinggian terhadap dudukan mekanik 

pemetik. 

5. Hasil petikan robot rata-rata lebih lemah 56% 

dibandingkan bunyi gitar yang dimainkan 

oleh manusia. 

16.2 Saran 

Berikut beberapa halyang disarankan 

oleh penulis untuk pengembangan robot gitar 

ini, yaitu: 

1. Metode penekanan kunci tetap dilakukan 

menggunakan sistem elektro pneumatik, 

namun suara gangguan yang dihasilkan haru 

dihilangkan dengan penambahan material 

karet untuk gerakan maju dan mundur. Serta 

peletakan solenoid valve jauh dari gitar atau 

penambahan metode kedap suara untuk 

solenoid valve. 

2. Posisi pertemuan mekanik pemetik senar 

dengan senar gitar diatur ke bagian bridge 

gitar agar tidak terjadi penurunan senar 

terhadap mekanik pemetik yang besar.  

3. Mekanik pemetik senar bisa diganti dengan 

mengguanakan actuator yang bebeda, 

mungkin mengguanakan silinder double 

acting atau solenoid. 

4. Untuk mendapatkan hasil spectrum yang 

lebih mirip, perhatikan penyetelan frekuensi 

senar gitar dan proses perekaman suara robot 

terhindar dari noise. 

17 DAFTAR PUSTAKA 

[1]. Meet the Robot Guitarist. Diakses pada 24 

Agustus 2015 dari 

http://edition.cnn.com/2014/03/14/tech/meet-

the-robotguitarist/. 

[2]. Meet Compressorhead. Diakses pada 24 

Agustus 2015 dari 

http://www2.gibson.com/news-

lifestyle/features/en-us/meetcompressorhead- 

the-worlds-most-metal-band.aspx. 

[3]. Sejarah TeamDare. Diakses pada 25 Agustus 

2015 dari 

http://www.teamdare.nl/. 

[4]. J.Murphy, A. Kapur, D. Carneige, “Swivel 2: 

A System Overview and Evaluation of a New 

Mechatronic Slide Guitar”, Wellington, New 

Zealand, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

796 

 

  

PENGEMBANGAN OBJECT ORIENTED SOFTWARE 

METRIC TOOLS  

UNTUK EVALUASI MAINTAINABILITY 

 
Imam Rahensa

1)
, Yuli Fitrisia, S.T, M.T.

2)
Ananda, S.Kom, M.T.

2)
 

1)
 JurusanTeknikInformatika,Politeknik Caltex Riau,Pekanbaru 

28265,email:irahensa@yahoo.com 
2)

 JurusanTeknikKomputer,Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: uli@pcr.ac.id 
3)

 JurusanTeknikInformatika,Politeknik Caltex Riau,Pekanbaru 

28265,email:ananda@pcr.ac.id 

 

 

Abstrak –Kualitasperangkat lunak penting dalam pengembangan sistem perangkat lunak. 

Ada banyak model kualitas perangkat lunak, diantaranya ISO/IEC 9126-1 yang merupakan 

hasil kolaborasi dari model-model kualitas perangkat lunak yang telah ada 

sebelumnya.Untuk melakukan penilaian karakteristik kualitas sebuah perangkat lunak yang 

telah digambarkan dalam sebuah model kualitas perangkat lunak, dapat digunakan metode 

perhitungan berdasarkan software metric.Metric mengukur sifat tertentu sistem perangkat 

lunak dengan memetakannya ke dalam angka menurut aturan pengukuran yang objektif dan 

terdefinisi dengan baik. Melakukan penilaian kualitas perangkat lunak bermanfaat untuk 

membantu proses penjaminan kualitas dari perangkat lunak berorientasi objek yang 

dikembangkan. Untuk dapat membantu melakukan perhitungan kualitas perangkat lunak 

berdasar metric dikembangkanlah aplikasi perhitungan software metrics.Aplikasi yang 

dikembangkan memiliki fungsi perhitungan nilai metrics dan faktor kualitas 

maintainability.Dari hasil pengujian yang dilakukan pada dua aplikasi, memberikan output 

nilai rata-rata maintainability sebesar 0.964 untuk aplikasi Game of Life.Aplikasi ini dapat 

dianggap cukup baik karena memiliki nilai yang mendekati satu. 

 

Kata kunci :software metrics, kualitas perangkat lunak, ISO/IEC 9126-1 

 

 

Abstract -Software quality is important in the development of software systems. There are 

many models of software quality, including ISO / IEC 9126-1 which is a collaboration of 

models of software quality that have been there before. To assess the quality characteristics 

of a software that has been described in a software qualitymodel, a method of calculation 

based on software metrics can be used. Metrics measure certain properties of a software 

system by mapping them to numbers according to well-defined, objective measurement rules. 

Assessing software quality is useful to assist the process of

Quality assurance of object-oriented software development. To help perform metrics based 

software quality calculations, a software metrics calculation application were developed. 

Developed application has the function of calculating the value of metrics and maintainability 

quality factor. From the results of tests performed on two applications, an average output 

value of 0.964 for application maintainability Game of Life were given. This applications can 

be considered quite good because it has a value close to one. 

mailto:irahensa@yahoo.
mailto:uli@pcr.ac.id
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi informasi, jumlah 

perusahaan pengembang perangkat lunak atau 

software developer semakin menjamur. Perusahaan-

perusahaan ini saling berlomba untuk menghasil 

produk perangkat lunak yang laku dipasaran. Dalam 

rangka usaha untuk meningkatkan popularitas atau 

penjualan dari produk perangkat-lunaknya, para 

software developer berusaha meningkatkan sisi ide 

maupun kualitas dari produknya. 

Para peneliti telah banyak memodelkan kualitas 

perangkat lunak [1]. Model-model kualitas perangkat 

lunak yang telah dikembangkan dapat dijadikan dasar 

untuk mengukur faktor-faktor kualitas yang telah 

dijabarkan pada model-model kualitas tersebut. Salah 

satu model kualitas yang ada adalah ISO 9126 yang 

dikembangkan oleh organisasi standardisasi 

internasional yang merupakan hasil kolaborasi dari 

model-model kualitas perangkat lunak yang telah ada 

sebelumnya [1]. 

Software metrics merupakan sarana untuk mengukur 

aspek-aspek tertentu mengenai perangkat lunak yang 

berhubungan dengan faktor-faktor kualitas yang 

terdapat pada model kualitas perangkat lunak. Untuk 

mendapatkan nilai pada metric-metric ini harus 

dilakukan perhitungan terhadap aspek-aspek tertentu 

pada perangkat lunak. Namun mengingat skala dari 

perangkat lunak, perhitungan manual metric ini 

menjadi sangat sulit. Oleh karena itu dibutuhkan tools 

untuk membantu developer mendapatkan nilai-nilai 

metrics dari perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana membuat suatu aplikasi software metrics 

yang dapat mengukur kualitas maintainability dari 

sebuah perangkat lunak berdasarkan ISO 9126-1. 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi 

software metrics tool untuk mengukur kualitas 

maintainability dari sebuah program berparadigma 

object oriented. 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Review Penelitian Terdahulu 
Aplikasi software metric tools telah dibuat 

sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Jubair 

J. Al-Ja'afer dan Khair Eddin M. Sabri (2004) dari 

University of Jordan membuat sebuah penelitian 

berjudul “Chidamber-Kemerer (CK) And Lorenze-

Kidd (LK) Metrics to Assess Java Programs”[2]. 

Kemudian penelitian asisten professor dari Vellore 

Institute of Technology yang bernama Prof. Mythili 

Thirugnanam dan Prof. Swathi.J.N. (2010) membuat 

sebuah penelitian yang berjudul “Quality Metrics 

Tool for Object Oriented Programming”[3]. 

Tabel 1. Review Penelitian Terdahulu 

 

No Perbedaan 

Penelitian 

Al-Ja'afer dan 

Sabri 

Penelitian 

Thirugnanam 

dan Swanthi 

Penelitian 

yang Dibuat 

1. 
Metrics 

Set 

Chidamber-

Kemerer (CK) 

dan Lorenze-

Kidd (LK) 

Project Wide 

Metrics, 

Module Wide 

Metrics, dan 

Chidamber-

Kemerer (Ck) 

DIT, 

LCOM, 

CBO, NOC, 

NOM 

2. Input 
Java source 

code 

UML class 

diagram atau 

Java source 

code 

Java source 

code atau 

format XML 

dari UML 

class 

diagram 3. 
Quality 

Model 
- - ISO 9126-1 

 

 

2.2. ISO/IEC 9126-1 
Software quality didefinisikan sebagai gambaran 

eksplisit atas ketersesuaian kebutuhan dan performa 

fungsional, standar pengembangan yang 

didokumentasikan secara eksplisit, dan karakteristik 

implisit yang diharapkan dari semua perangkat lunak 

yang dikembangkan secara profesional [4]. 

 

 

2.3. Software Metrics 
Software metrics mengukur properti tertentu dari 

sebuah sistem perangkat lunak dengan memetakannya 

ke dalam angka atau simbol tertentu berdasarkan 

aturan pengukuran objektif yang terdefinisi [3].  

 

2.3.1 DIT(Depth Of Inheritance Tree) 

DIT menunjukan tingkat kedalaman dari sebuah kelas 

dalam inheritance tree. Pada kasus multiple 

inheritance, nilai DIT maksimal adalah sama dengan 

jarak terjauh sebuah node dengan root dari inheritance 

tree. DIT mengukur seberapa banyak kelas pendahulu 

(ancestor) yang dapat mempengaruhi sebuah kelas [5]. 

 

2.3.2 NOC(Number Of Children) 

NOC menyatakan jumlah subclass yang menjadi 

turunan pertama dari sebuah kelas. NOC menentukan 
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jumlah subclass yang akan mewarisi method dari 

sebuah parent class [5].  

 

2.3.3 LCOM 

LCOM menentukan tingkat kohesi antar method yang 

ada dalam sebuah class.[6]  

 

2.3.4 NOM(Number Of Method) 

Merupakan jumlah method yang ada pada sebuah 

kelas. Metric menghitung jumlah method yang 

dideklarasikan secara lokal di dalam kelas. Method 

yang diturunkan dari parent class tidak dihitung. 

Metric ini menyatakan ukuran dari sebuah kelas. 

 

2.3.5 CBO(Coupling Between Object) 

CBO menunjukkan jumlah kelas yang digandengkan 

terhadap sebuah kelas tertentu. Kelas dapat dikatakan 

digandengkan dengan kelas lain apabila ia 

menggunakan method atau instance variable yang 

didefinisikan oleh kelas tersebut [5]. 

 

2.4. Perhitungan 

Langkah pertama untuk mendapatkan nilai 

maintainability adalah dengan mengukur nilai 

metrics dari tiap class yang ada. Lalu menghitung 

nilai dari tiap-tiap sub-faktor maintainability, 

dengan memberikan nilai sesuai dengan 

pembobotan untuk tiap metric yang memenuhi 

syarat threshold dan memberikan nilai nol untuk 

metric yang tidak memenuhi syarat threshold. 

Dengan demikian nilai dari tiap sub-faktor dapat 

ditentukan [7]. 

 

  
  

   
 (1)   

                                                                
Dimana:  
S = Nilai subfaktor. 
TS = Total Score. Didapat dengan menjumlahkan nilai 
bobot metrics yang memenuhi syarat threshold. 
TPS = Total Possible Score. Nilai maksimal yang 
mungkin didapat jika semua metric memenuhi syarat 
threshold. 
 
Setelah menghitung nilai subfaktor, langkah 
berikutnya adalah menghitung nilai maintainability 
tiap kelas. Dengan memperhitungkan bahwa 
Maintainability = (Analyzability + Changeability + 
Stability + Testability) / 4. 
 
 
(2) 
 
Dimana: 
M = maintainability 

A = analyzability 
C = changeability 
S = stability 
T = testability 
 
Setelah mendapatkan nilai maintainability dari setiap 
kelas, maka nilai maintainability untuk keseluruhan 
perangkat lunak adalah nilai rata-rata dari nilai 
maintainability dari setiap kelas yang ada dalam 
perangkat lunak tersebut. 

 
 

(3) 
 
Dimana: 
SWM = Nilai maintainability untuk keseluruhan 
perangkat lunak 
Mi = Maintainability untuk setiap kelas 
n = jumlah kelas dalam perangkat lunak 
 
 

Tabel 2 . Metrics Threshold 

 

No 
Parameters of 

Metric 
Threshold Source 

1 NOM ≤ 20 [8] 

2 DIT 0-6 [6] 

3 NOC 0-6 [6] 

4 CBO 0-8 [6] 

5 LCOM 0-1 [6] 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian sistem aplikasi yang dibangun secara 

keseluruhan, pengujian dilakukan dengan memeriksa 

satu persatu bagian bagian aplikasi yang dibangun 

tanpa memperhatikan struktur logika internal sistem. 

Metode pengujian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah sistem telah berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
Gambar 1: Tampilan Awal Aplikasi 

 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2: Halaman “Input Data” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3: Form “Summary” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4: Hasil Perhitungan Per Kelas 

 

 

 

3.2 Pengujian Input Source Code 

 

Aplikasi setelah diberi input data berupa Java source 

code aplikasi Game of Life. Aplikasi Game of Life 

merupakan aplikasi java berupa program simulasi 

visual dari cellular automaton yang dikembangkan 

oleh John Conway. 

 

 

 

Tabel 3. Nilai Metric dari  Source Code Aplikasi Game Of 

Life 

Class Name NO

M 

DI

T 

NO

C 

LCO

M 

CB

O 

AppletFrame 6 0 0 1 1 

Cell 4 0 0 0.5 0 

CellGrid 6 0 0 0 0 

CellGridCanvas 11 0 0 0.906 1 

GameOfLife 21 0 1 0.881 3 

GameOfLifeControls 12 0 0 0.972 0 

GameOfLifeControls

Event 

10 0 0 0.75 0 

GameOfLifeGrid 10 0 0 0.75 2 

Shape 5 0 0 0.778 0 

ShapeCollection 2 0 0 1.889 1 

ShapeException 2 0 0 0 0 

StandaloneGameOfLi

fe 

7 1 0 0.905 1 

   

 
Tabel 4. Faktor Kualitas dari  Source Code Aplikasi Game 

Of Life 

Class Name Analy

zabilit

y 

Chang

eabilit

y 

Sta

bilit

y 

Test

abilit

y 

Mainta

inabilit

y 

AppletFrame 1 1 1 1 1 

Cell 1 1 1 1 1 

CellGrid 1 1 1 1 1 

CellGridCan

vas 

1 1 1 1 1 

GameOfLife  0.778 0.8 0.8

57 

0.77

8 

0.803 

GameOfLife

Controls 

1 1 1 1 1 

GameOfLife

ControlsEven

t 

1 1 1 1 1 

GameOfLife

Grid 

1 1 1 1 1 

Shape 1 1 1 1 1 

ShapeCollect

ion 

 0.778 0.8 0.7

14 

0.77

8 

0.767 

ShapeExcepti

on 

1 1 1 1 1 

StandaloneG

ameOfLife 

1 1 1 1 1 
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3.3. Pengujian Input XML 

Aplikasi diberi input berupa class diagram  dari 

aplikasi Game Of Life yang telah dikonversi ke 

dalam bentuk XML. Aplikasi Game of Life 

merupakan aplikasi java berupa program simulasi 

 

visual dari cellular automaton yang dikembangkan 

oleh John Conway. 

 
 

 

 

Tabel 5. Nilai metric dari  Class Diagram Aplikasi Game Of 

Life 

Class Name NOM DIT NOC CBO 

AppletFrame 6 0 0 1 

Cell 4 0 0 0 

CellGridCanvas 11 0 0 1 

GameOfLife 21 0 1 3 

GameOfLifeControls 12 0 0 0 

GameOfLifeControlsEvent 10 0 0 0 

GameOfLifeGrid 10 0 0 2 

MyDropListener 5 0 0 0 

Shape 5 0 0 0 

ShapeCollection 2 0 0 1 

ShapeException 2 0 0 0 

StandaloneGameOfLife 7 1 0 1 

  

 

Tabel 6. Faktor Kualitas dari  Class Diagram Aplikasi Game 

Of Life 

Class Name Analy

zabilit

y 

Chang

eabilit

y 

Sta

bilit

y 

Test

abilit

y 

Mainta

inabilit

y 

AppletFrame 1 1 1 1 1 

Cell 1 1 1 1 1 

CellGridCan

vas 

1 1 1 1 1 

GameOfLife 0.714 0.75 0.8 0.71

4 

0.745 

GameOfLife

Controls 

1 1 1 1 1 

GameOfLife

ControlsEven

t 

1 1 1 1 1 

GameOfLife

Grid 

1 1 1 1 1 

GameOfLife

GridIO 

1 1 1 1 1 

MyDropListe

ner 

1 1 1 1 1 

Shape 1 1 1 1 1 

ShapeCollect

ion 

1 1 1 1 1 

ShapeExcepti

on 

1 1 1 1 1 

StandaloneG

ameOfLife 

1 1 1 1 1 
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3.4. Analisa 

Aplikasi Game of Life memiliki nilai rata-rata 

maintainability sebesar 0.964167. Nilai ini 

menunjukkan bahwa akan relatif mudah melakukan 

proses maintainability terhadap aplikasi Game of 

Life karena nilai mendekati 1. Di antara dua belas 

kelas yang ada pada aplikasi Game of Life, dua kelas 

memiliki nilai metric yang berada di luar nilai 

threshold. Kelas-kelas ini adalah kelas GameOfLife 

yang memiliki nilai NOM di luar threshold, dan 

kelas ShapeCollection yang memiliki nilai LCOM di 

luar threshold. 

 

Game of Life dari segi desain class diagram hanya 

terdapat satu kelas yang memiliki nilai metric di luar 

threshold yaitu kelas GameOfLife yang memiliki 

nilai NOM 21. Dapat dilakukan perbaikan terhadap 

desain aplikasi Game of Life dengan melakukan 

modifikasi pada kelas GameOfLife untuk 

mengurangi jumlah method yang terdapat di 

dalamnya. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Setelah dilakukan pengujian beserta analisa, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dikembangkan mampu menghitung 

nilai metrics, faktor kualitas maintainability, 

beserta sub-faktornya dari input berupa java source 

code maupun UML class diagram. 

2. Aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan 

informasi tentang kelas-kelas mana saja yang perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan kualitas 

maintainability dari aplikasi yang diinputkan. 

3. Aplikasi yang dikembangkan dapat 

menginformasikan pengguna akan properti apa 

dari sebuah kelas yang perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan nilai maintainability-nya. 
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Abstrak  - Salah satu tujuan penggunaan teknologi dalam pembuatan pintu adalah untuk 

meningkatkan keamanan suatu bangunan. Sistem keamanan pintu yang telah dibangun untuk 

mendeteksi pembobolan masih memerlukan pengguna untuk melakukan kontrol secara on-site. Selain 

itu, pengguna tidak dapat memantau kondisi rumah secara visual dan jarak jauh. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah sistem keamanan pintu untuk mendeteksi pembobolan 

menggunakan Raspberry Pi dengan kontrol Android untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor 

secara off-site. Jika terdeteksi adanya pembobolan pintu, sistem akan memberikan pemberitahuan yang 

dapat berupa pesan Short Message Service (SMS) ke pengguna, merekam peristiwa pembobolan ke 

dalam bentuk video yang kemudian dapat ditampilkan menggunakan halaman web atau melakukan live 

streaming sebagai bentuk pemantauan jarak jauh secara langsung melalui halaman web. Berdasarkan 

data hasil pengujian diketahui bahwa sistem keamanan pintu ini dapat dikontrol secara off-site oleh 

pengguna tunggal maupun multiuser menggunakan aplikasi Android dengan tingkat keberhasilan 98%. 

Jika terdeteksi adanya pembobolan, sistem keamanan pintu ini dapat mengirimkan SMS peringatan ke 

semua nomor handphone yang terdaftar pada sistem, merekam video peristiwa kejadian dan pengguna 

dapat melakukan livestreaming melalui web dengan tingkat keberhasilan masing-masing sebesar 

100%. 

 

KataKunci : Keamanan Pintu, Raspberry Pi, Android, Video, LiveStreaming 

 

 

Abstract - One of the goals of using technology in manufacturing doors is to improve the security of a 

building. Door security system that has been built to detect burglary still require the user to perform 

an on-site control. In addition, the user cannot visually and remotely monitor the condition of the 

house. Based on these problems, the writer tries to build a door security system to detect burglary 

using Raspberry Pi with Android for off-site control to activate or inactivate the sensor of the system. 

If there is a burglary detected, the system will provide notifications that can be a Short Message 

Service (SMS), record the occurrence which then can be displayed using a web page or perform live 

streaming as a form of direct remote monitoring using web page. Based on the test result known that 

this door security system can be controlled using Android for off-site control by a single user or 

multiuser with success rate of 98%. If there is a burglary detected, this system can send warning 

messages to all phone numbers registered on the system, record the occurrence and users can perform 

live streaming using web page with their respective success rate of 100%. 
 

Keywords: DoorSecurity, Raspberry Pi, Android, Video, Live Streaming 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pintu merupakan salah satu bagian penting dari sebuah 

bangunan. Pintu memiliki fungsi utama sebagai akses 

untuk masuk maupun keluar dari sebuah bangunan. 

Pintu juga dapat digunakan untuk memperindah 

tampilan luar pada sebuah bangunan. Selain sebagai 

akses keluar masuk dan memperindah tampilan luar 

bangunan, keamanan merupakan salah satu aspek 

penting pada penggunaan pintu agar dapat 

mengamankan bangunan dari penyusup atau pencuri.  

Pada saat ini, penggunaan teknologi dalam pembuatan 

pintu telah menghasilkan beragam bentuk pintu untuk 

memperindah bangunan dan terutama untuk 

meningkatkan keamanan suatu bangunan. Namun 

pada kenyataannya, kasus pembobolan terutama saat 

pemilik sedang meninggalkan bangunan masih dapat 

terjadi. Di samping itu, tidak adanya pemberitahuan 

saat terjadi pembobolan juga dapat menjadi masalah 

untuk penanggulangannya. 

Pengaplikasian sistem keamanan pada pintu 

merupakan salah satu bentuk tindakan untuk 

mengatasi masalah keamanan tersebut. Terdapat 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem 

keamanan pintu dan menjadi rujukan dalam penelitian 

ini. 

Lengkawa merancang sistem menggunakan Raspberry 

Pi untuk monitoring keamanan rumah yang 

menggunakan webcam dan mengirimkan notifikasi 

berupa gambar melalui email. Sistem ini juga 

memungkinkan untuk melakukan pengawasan jarak 

jauh dengan syarat berada pada jangkauan jaringan 

wireless [1]. 

Riyadi merancang sistem menggunakan ATMEGA 

8535 untuk menggerakkan Motor Servo dengan 

perintah melalui Short Message Service (SMS) untuk 

membuka dan menutup pintu [2]. 

Rahajoeningroem merancang sistem menggunakan 

ATMEGA 8535 yang terhubung dengan Magnetic 

Switch, Buzzer dan modem Global System for Mobile 

(GSM) untuk mengirimkan SMS peringatan. Sistem 

ini juga menggunakan keypad password untuk 

membuka kunci pintu [3]. 

Prawiroredjo menggunakan AT895S1 yang dilengkapi 

sensor Passive Infrared (PIR) dan saklar untuk 

melindungi mobil dari pencuri yang memaksa 

membuka pintu atau jendela. Sistem ini juga dapat 

mengirimkan SMS peringatan ke pemilik mobil [4]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan, maka dirancanglah sebuah sistem 

keamanan pintu untuk mendeteksi pembobolan yang 

menggunakan aplikasi Android yang dibangun untuk 

kontrol secara off-site. Jika terdeteksi adanya 

pembobolan pintu, sistem akan memberikan 

pemberitahuan yang dapat berupa pesan SMS ke 

pengguna, merekam peristiwa pembobolan ke dalam 

bentuk video yang kemudian dapat ditampilkan 

menggunakan halaman web  atau melakukan live 

streaming untuk memberikan gambaran visual kondisi 

rumah. Untuk melakukan proses – proses tersebut, 

maka dibutuhkan sebuah alat berupa komputer mini. 

Komputer mini yang akan digunakan adalah 

Raspberry Pi. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Landasan teori yang terkait pada penelitian ini adalah 

Raspberry Pi, Android, Video dan Magnetic Switch. 

 

2.1. Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer papan tunggal 

berukuran kartu kredit yang dapat dihubungkan ke 

monitor komputer, keyboard dan mouse standar. 

Raspberry Pi telah dilengkapi dengan semua fungsi 

layaknya fungsi sebuah komputer dari menjelajah 

halaman internet, memutar video, mengolah dokumen 

pengolah kata dan bermain game.  

Raspberry Pi awalnya dibangun untuk digunakan 

oleh anak-anak diseluruh dunia untuk belajar cara 

memprogram dan mengerti bagaimana cara komputer 

bekerja. Raspberry Pi juga merupakan komputer mini 

lengkap memungkinkan semua kalangan khususnya 

kalangan anak-anak  untuk mengeksplorasi 

komputasi dan belajar pemrograman dengan bahasa 

seperti Scratch, C, Java dan Python [5]. 

Raspberry Pi memiliki 4 model awal, yaitu : model A, 

model A+, model B dan model B+. Sampai saat ini, 

Raspberry Pi 2 telah dirilis sebagai model terbarunya. 

Untuk penelitian ini, model Raspberry Pi  yang akan 

digunakan adalah model B+. 

 

2.2. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi mobile yang 

didasarkan pada versi Linux yang dimodifikasi. 

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc 

[6]. Pada tahun 2005, sebagai bagian dari strategi 

untuk memasuki ruang lingkup mobile, Google 

membeli Android dan mengambil alih tugas 

pengembangannya (termasuk juga tim 

pengembangnya). 
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Keunggulan utama Android adalah gratis dan open 

source, yang membuat smartphone Android dijual 

lebih murah dibandingkan dengan Blackberry atau 

iPhone meski fitur (hardware) yang ditawarkan 

Android lebih baik [7]. Beberapa fitur utama dari 

Android antara lain yaitu Wifi hotspot, Multi-touch, 

Multitasking, GPS, accelerometers, java support, 

mendukung banyak jaringan (GSM/EDGE, IDEN, 

CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTF & 

WiMAX) serta juga kemampuan dasar handphone 

pada umumnya. 

 

2.3. Video 

Film dan video merupakan metode-metode dalam 

merekam suara dan gambar bergerak. Perbedaan yang 

mendasar di antara keduanya adalah film menangkap 

gambar dengan menggunakan proses kimia dan video 

melakukannya secara elektronik. Selain itu, masih 

dapat dilihat gambar diam secara langsung pada 

potongan film. Tetapi, pada video diperlukan 

perubahan informasi secara elektronik ke gambar. 

Pada awalnya, video disimpan  dalam format analog 

pada pita magnetik. Tetapi pada saat sekarang ini, 

video dapat disimpan pada tape dalam format analog 

maupun digital, CD, DVD, disk komputer ataupun 

flash media [8]. 

 
 

2.4. Magnetic Switch 

Magnetic Switch merupakan sensor yang pada 

dasarnya merupakan sebuah saklar elektrik yang 

dioperasikan dengan penerapan medan magnet. Sensor 

ini sering digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah 

pintu sedang terbuka atau tidak. GPIO Raspberry Pi 

yang dihubungkan ke sensor ini akan mendapat 

inputan berupa “1” untuk kondisi terbuka atau “0” 

untuk kondisi tertutup sebagai indikasi apakah sensor 

ini sedang terhubung atau tidak [9]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil 

3.1.1 Perangkat Keras Sistem Keamanan Pintu 

Sistem keamanan pintu yang dibangun ini 

menggunakan Raspberry Pi model B+ sebagai 

pemroses utama yang dihubungkan dengan sensor 

Magnetic Switch yang dipasang pada pintu untuk 

mendeteksi pembobolan. Arsitektur sistem keamanan 

ini dapat dilihat pada Gambar 1. Suatu aksi terdeteksi 

sebagai pembobolan jika pintu yang dipasangi sensor 

dibuka tanpa menonaktifkan pengecekan sensor 

terlebih dahulu.  

Selain dihubungkan dengan sensor Magnetic Switch, 

pada Raspberry Pi juga dipasang dengan dua buah 

USB webcam dengan salah satunya berfungsi sebagai 

alat perekam jika terdeteksi peristiwa pembobolan dan 

lainnya berfungsi untuk live streaming. Kedua fungsi 

tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran visual 

kondisi rumah kepada pengguna sistem.  

Sistem keamanan pintu ini juga menggunakan USB 

modem untuk mengirimkan pesan SMS peringatan ke 

semua nomor handphone yang terdaftar pada sistem 

jika terdeteksi adanya peristiwa pembobolan seperti 

yang terlihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 1 Arsitektur Sistem 

 

 
 

Gambar 2 Tampilan SMS peringatan 

 

3.1.2 Aplikasi Sistem Keamanan Pintu 

Sistem keamanan pintu ini memanfaatkan Android 

sebagai kontrol sistem. Untuk menggunakan aplikasi 

sistem, pengguna diharuskan melakukan login terlebih 

dahulu ke perangkat keras sistem dengan 

menginputkan username, password dan IP address. 

Penggunaan IP Address bertujuan agar sistem 

keamanan pintu yang dibangun ini dapat dikontrol 

secara off-site. 
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Gambar 5 Gambar 3 Tampilan Aplikasi Login 

 

Salah satu kontrol yang dapat dilakukan 

adalah mengaktifkan atau menonaktifkan pengecekan 

sensor. Dikarenakan suatu aksi terdeteksi sebagai 

pembobolan jika pintu dibuka tanpa menonaktifkan 

pengecekan sensor terlebih dahulu, maka pengguna 

sistem dapat menggunakan aplikasi sistem untuk 

menonaktifkan pengecekan sensor terlebih dahulu 

sebelum membuka pintu atau dapat mengaktifkan 

pengecekan sensor sesuai kebutuhan pengguna sistem. 

 

 
 

Gambar 6 Gambar 4 Tampilan Aplikasi Kontrol 

Sensor 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pengguna 

aplikasi sistem juga dapat melakukan perubahan 

terhadap daftar nomor handphone yang dapat 

menerima pesan SMS peringatan jika terdeteksi 

adanya peristiwa pembobolan. 

 

 
 

Gambar 7 Gambar 5 Tampilan Aplikasi Update 

Nomor Handphone 

 

Aplikasi sistem ini juga menyediakan fungsi bagi 

pengguna untuk dapat mengubah password yang 

dibutuhkan untuk login aplikasi. Tampilan mengubah 

password dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 8 Gambar 6 Tampilan Aplikasi Update 

Password 

Gambar 9  

3.1.3 Website Sistem Keamanan Pintu 

Sistem keamanan pintu yang dibangun juga dilengkapi 

dengan website sistem yang dapat dipergunakan oleh 

pengguna sistem untuk menampilkan video hasil 

rekaman peristiwa pembobolan dan melakukan live 

streaming. Pengguna sistem, yakni admin dan member 

juga diharuskan melakukan login terlebih dahulu 

sebelum dapat menggunakan fungsi-fungsi lainnya. 

 

 
 

Gambar 10 Gambar 7 Tampilan Website Login 

 

Setelah melakukan login, admin sistem dapat 

melakukan pengelolaan terhadap data pengguna.  
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Gambar 11 Gambar 8 Tampilan Website Admin 

 

Setelah melakukan login, member juga dapat 

melakukan pengelolaan terhadap profil sendiri. 

 

 
 

Gambar 12 Gambar 9 Tampilan Website Member 

Edit Profile 

Gambar 13  

Selain melakukan pengelolaan terhadap profil sendiri, 

member juga dapat menampilkan video hasil rekaman 

peristiwa pembobolan. Member dapat memilih 

langsung video dari daftar yang ditampilkan secara 

keseluruhan ataupun melakukan pencarian menurut 

tanggal kejadian seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 10. Video hasil rekaman didapat melalui 

proses pengunggahan menggunakan FTP yang 

diunggah dari perangkat keras sistem setelah 

perekaman peristiwa pembobolan selama 30 detik. 

 

 
 

Gambar 14 Gambar 10 Tampilan Website 

Mencari Video 

 

 
 

Gambar 15 Gambar 11 Tampilan Website 

Memutar Video 

 

Website sistem juga dapat memberikan gambaran 

visual kondisi rumah sebagai bentuk pemantauan 

secara langsung dengan menyediakan fungsi live 

streaming. Untuk dapat menggunakannya, member 

hanya perlu menginputkan IP address perangkat keras 

sistem diikuti dengan port 8081, karena port 8081 

digunakan oleh tools mjpg-streamer pada perangkat 

keras sistem sebagai jalur untuk melakukan fungsi live 

streaming. 

 

 
 

Gambar 16 Gambar 12 Tampilan Website Live 

Streaming 

Gambar 17  

Gambar 18 3.2. Pembahasan 

Gambar 19  

Hasil pengujian kontrol menggunakan aplikasi 

Android, seperti yang tampak pada Tabel 1 dan Tabel 

2 didapatkan hasil bahwa tingkat keberhasilan 

mengaktifkan atau menonaktifkan pengecekan sensor 

menggunakan aplikasi Android untuk penggunaan 

tunggal adalah 100%. Dan tingkat keberhasilan 

penggunaan aplikasi Android oleh multiuser dengan 

kondisi akses secara bersamaan (x) dan kondisi akses 

secara bergantian (y) adalah 98%. Berdasarkan 

pengamatan pada saat pengujian, 2% kegagalan 

percobaan disebabkan karena hilangnya koneksi 
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internet pada salah satu smartphone yang digunakan 

untuk pengujian. Oleh karena itu, perintah kontrol 

melalui Android tidak dapat terkirim. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Android 

secara tunggal maupun multiuser dapat berfungsi 

dengan baik. 

Tabel 1 Pengujian Pengguna Tunggal 

Percobaan ke-n Kontrol Sensor 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Tabel 2 Pengujian Multiuser 

Perco-

baan 

ke-n 

Jumlah Pengguna (Orang) 

1 2 3 4 5 

x y x y x y x y x y 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Hasil pengujian live streaming melalui website, seperti 

yang tampak pada Tabel 3 didapatkan hasil bahwa 

tingkat keberhasilan melakukan live streaming melalui 

website adalah 100%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa fungsi live streaming melalui website dapat 

diakses oleh multiuser dan berfungsi dengan baik. 

 

Tabel 3 Pengujian Live Streaming 

Percobaan 

ke-n 

Jumlah Pengguna (Orang) 

1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Hasil pengujian perekaman video peristiwa 

pembobolan, seperti yang tampak pada Tabel 4 

didapatkan hasil bahwa,  tingkat keberhasilan sebesar 

100% menandakan bahwa sistem keamanan yang 

dibangun mampu merekam video peristiwa 

pembobolan dengan baik jika terdeteksi adanya 

pembukaan pintu tanpa izin. 

 

Tabel 4 Pengujian Perekaman Video 

Percobaan 

ke-n 

Pemilik Rumah 

Mendapatkan 

SMS Peringatan 

Video Dapat 

Ditampilkan 

Melalui 

Website 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Hasil pengujian pengiriman SMS peringatan, seperti 

yang tampak pada Tabel 5 didapatkan hasil bahwa, 

tingkat keberhasilan sebesar 100% menandakan 

bahwa sistem keamanan dapat mengirimkan SMS 

peringatan ke semua nomor handphone yang terdaftar 

pada sistem jika terdeteksi adanya pembobolan. 

 

Tabel 5 Pengujian Pengiriman SMS 

Percobaan 

ke-n 

Pemilik Rumah 

Mendapatkan SMS 

Peringatan(Jumlah 

Nomor Handphone) 

Video Dapat 

Ditampilkan 

Melalui 

Website 

1 2 3 4 5  

1  - - - -  

2   - - -  

3    - -  

4     -  

5       

 

4. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 

proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1 Sistem dapat dikontrol secara off-site dengan 

menggunakan Android, baik oleh pengguna 

tunggal dengan tingkat keberhasilan 100% 
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maupun oleh multiuser dengan tingkat 

keberhasilan 98%.  

2 Sistem dapat mengirimkan SMS peringatan ketika 

terjadi peristiwa pembobolan ke semua nomor 

handphone yang terdaftar pada sistem dengan 

tingkat keberhasilan 100%. 

3 Sistem dapat memberikan gambaran visual 

peristiwa pembobolan, baik hasil rekaman 

maupun live streaming, kepada pengguna tunggal 

maupun multiuser dengan cara mengakses 

website sistem dengan tingkat keberhasilan 100%.

 

4 Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan 

jumlah webcam dan magnetic switch yang 

dipasang pada semua akses masuk ke dalam 

gedung, seperti jendela maupun pintu lainnya, 

sehingga pengguna dapat mengawasi keseluruhan 

gedung. Selain itu, pengembangan dari penelitian 

ini dapat menerapkan finger print atau password 

keypad untuk akses pintu. 
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Abstrak – Pergeseran tanah merupakan salah satu faktor terjadinya bencana longsor. Tujuan 

penelitian ini adalah merancang suatu alat telemetri pergeseran tanah dengan menggunakan 

sensor LVDT secara digital yang berbasis mikrokontroler.Dilengkapi potensiometer yang 

terpasang pada setiap rentang lintasan dari area1 hingga area5 guna mengetahui titik mana 

yang mengalami pergeseran.LVDT (Linier Variable Differential Transformer) yang 

mengubah posisi pergeseran menjadi tegangan menggunakan Analog to Digital Converter 

(ADC) 10-bit pada mikrokontroler ATmega8535.Sensor LVDT yang digunakan mampu 

mendeteksi pergeseran tanah dengan kesalahan pembacaan rata-rata sebesar 

±0.2mm.Permasalahan yang muncul pada saat melakukan simulasi adalah ketidakmampuan 

alat dalam mengikuti pergeseran hingga nilai maksimal terutama pada area2 dan seterusnya, 

dikarenakan sensor potensiometer yang hanya mampu bergeser sampai 47mm saja sehingga 

akan sulit untuk mencapai kondisi bahaya longsor (≥50mm). Hasil dari pengujian alat 

dengan 10 kali percobaan diperoleh persentase keberhasilan sebesar 80% dimana terdapat 

dua kali percobaan yang gagal akibat keterbatasan potensiometer dalam melakukan 

pergeseran. 

 

Kata kunci: LVDT, Pergeseran Tanah, Mikrokontroler  

 

Abstract –Soil or land displacement is a partly main factor of landslide disaster. The 

objective of this research is designing a telemetry device to measuring of land displacement 

using LVDT sensor by digital processing of microcontroller. Including potentiometer on 

throughout of monitoring line from area1 until area5 as displacement locations 

detect.LVDT as main sensor converting analogue output by 10-bit ADC of microcontroller 

ATMega8535.LVDT sensor able to detect of land displacement with error processing 

average at ± 0.2mm. The appear problem is unable of the device to perform displecement 

straight up to maximum value causing range displacement of the potentiometers is limited at 

47mm and its difficult to reach landslide warning condition (≥5 mm). The final result  of this 

research with 10 times trial and tested getting calculated of completed percentage is about 

80%. Which is got 2 failure tested because the limited of potentiometers to performed on 

landslide simulation.  

 

Keywords: LVDT, Land Displacement, Microcontroller 
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1. PENDAHULUAN 

 

 Kondisi tanah di sebagian wilayah Indonesia 

memang tergolong rawan longsor. Berdasarkan peta 

zona kerentanan bencana longsor menurut Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 

tahun 2013, setidaknya terdapat 918 lokasi rawan 

longsor di Indonesia [1]. Kondisi geografis yang 

umumnya merupakan daerah pegunungan dan 

memiliki lereng-lereng menjadikan tanah tidak stabil. 

Akibatnya, ketika terjadi pergerakan pun tanah mudah 

longsor. Pergeseran tanah dan kadar air yang berlebih 

merupakan penyebab utama dari bencana longsor. 

Peristiwa longsor juga dipicu karena adanya daya 

pendorong pada tanah. Pada prinsipnya, longsor 

terjadi karena faktor gaya pendorong lebih besar 

daripada gaya penahan [2]. Sehingga sistem 

instrumentasi guna memonitoring pergeseran tanah 

pada daerah rawan longsor sebaiknya perlu 

dikembangkan. 

 Perumusan masalah yang akan diselesaikan 

terdiri atas bagaimana perancangan sistem agar sensor 

dapat mendeteksi adanya pergeseran tanah pada satu 

lintasan dalam area pantau tertentu, dan bagaimana 

data dari sensor tersebut dapat diolah dan ditampilkan 

sehingga dapat digunakan untuk memonitor 

pergeseran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan membuat sistem pengukuran 

pergeseran tanah pada daerah rawan longsor secara 

digital yang dapat dijadikan petunjuk untuk 

mengetahui jarak geseran tanah yang terjadi setiap 

waktu. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 

dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem telemetri 

pergeseran tanah pada daerah rawan longsor sehingga 

pengguna dapat memonitor dari jarak jauh dan 

mengetahui potensi bahaya longsor pada daerah yang 

sedang dipantau. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Review Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

instrumentasi pergeseran tanah ini adalah pendeteksi 

longsor bernama “Gamma EWS” menggunakan 

Extensometer [3]. Extensometer tersebut difungsikan 

sebagai sensor untuk memantau regangan tanah 

hingga maksimal 5 cm. Ketika hujan lebat turun dan 

retakan tanah melebar sampai jarak 5 cm, maka sistem 

pada alat akan menganggap kondisi tersebut sudah 

dalam keadaan bahaya longsor. Keadaan bahaya yang 

dimaksud dibagi dalam dua level alarm. Level alarm 

pertama muncul pada saat curah hujan mencapai 

50mm/hour sebagai tanda siap siaga bagi masyarakat. 

Level alarm kedua muncul ketika pergeseran 

ekstensometer telah mencapai 5cm, sebagai tanda 

untuk melakukan evakuasi. 

 

2.2 Pergerakan Massa Tanah 

 Pergerakan massa tanah merupakan salah 

satu peristiwa geologi dimana volume tanah atau 

batuan dalam satu area tertentu mengalami perubahan 

posisi dari keadaan awalnya. Pergerakan tersebut 

dapat diakibatkan oleh adanya faktor pemuaian massa 

tanah akibat kadar air yang berlebih, ataupun akibat 

dari perbedaan jenis dan struktur batuan penyusun 

tanah sehingga dengan kondisi lereng yang curam 

dapat memicu terjadinya pergerakan tanah yang 

cenderung mengarah ke bagian bawah akibat 

pengaruh gravitasi. Menurut [4], dari beberapa 

pengamatan yang dilakukan terhadap peristiwa 

longsor yang terjadi, diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa untuk suatu daerah dengan kondisi kemiringan 

lereng >45°, apabila dalam area dangan kondisi yang 

labil telah terjadi pergeseran tanah sebesar ±5 cm, 

maka dapat dikatakan bahwa area atau wilayah 

tersebut berpotensi mengalami longsor. 

 

2.3 Longsoran Translasi 

 Salah satu jenis longsor yang paling sering 

terjadi dan diakibatkan oleh adanya perbedaan kuat 

geser tanah adalah longsoran translasi. Longsor 

translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk merata atau 

bergelombang landai. Longsoran translasi umumnya 

ditentukan oleh bidang lemah seperti sesar (patahan), 

kekar (perlipatan), perlapisan dan adanya perbedaan 

kuat geser antar lapisan atau bidang kontak antara 

batuan dasar dengan bahan rombakan di atasnya. 

 

2.4 Mikrokontroler ATMega8535 

 Mikrokontroler dengan tipe ATMega8535 

merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh 

Atmel. Mikrokontroler AVR menggunakan teknologi 

RISC (Reduce Instruction Set Computer) dimana set 

instruksinya dikurangi dari segi ukurannya dan 

kompleksitas mode pengalamatannya [5]. Dalam AVR 

dengan arsitektur RISC 8 bit, semua instruksi 

berukuran 16 bit dan sebagian besar dieksekusi dalam 

1 siklus clock. Berbeda dengan mikrokontroler MCS-

51 yang instruksinya bervariasi antara 8 bit sampai 32 

bit dan dieksekusi selama 1 sampai 4 siklus mesin, 

dimana 1 siklus mesin membutuhkan 12 periode 

clock. Fitur yang tersedia pada ATMega 8535 adalah :  

a)  Frekuensi clock maksimum 16 MHz.  
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b)  Jalur I/O 32 buah, yang terbagi dalam PortA,   

PortB, PortC dan PortD. 

c)  Analog to Digital Converter 10 bit sebanyak 8 

input. 

d)  Komunikasi serial standar USART maksimal 2,5 

Mbps. 

 

2.5  LVDT (Linear Variable Differential  

Transformer) 

 LVDT merupakan salah satu sensor 

perpindahan yang memanfaatkan pergerakan garis 

lurus dari struktur komponen di dalamnya. Transduser 

elektromangnetis ini dapat mengkonversi gerakan 

suatu benda yang digabungkan secara mekanis 

menjadi sinyal listrik yang sesuai. LVDT sensor 

mampu mengukur gerakan mulai dari beberapa 

milimeter hingga lebih kurang 20 inci [6]. Beberapa 

keunggulan sensor LVDT jika dilihat dari 

konstruksinya adalah sebagai berikut: 

1. Lebih sensitif terhadap gerakan. 

2. Catu dayanya dapat berupa tegangan DC. 

3. Output sensor berupa tegangan sehingga 

memudahkan proses pengaturan sinyal. 

 

2.6 Potensiometer Geser 

 Potensio geser merupakan salah  satu jenis 

resistor variable yaitu resistor  yang dapat diubah nilai 

tahanannya. Salah satu jenis potensiometer adalah  

potensiometer geser, yaitu potensiometer  yang nilai 

tahanannya dapat diubah  dengan cara menggeser 

knop geser yang  ada pada potensiometer tersebut. 

 

3. PERANCANGAN 

 

3.1 Blok Diagram 

 

 
 
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Instrumentasi Pergeseran 

Tanah 

 

 Berdasarkan pada blok diagram Gambar 

3.1diatas, menunjukkan bahwa sensor berfungsi 

sebagai komponen utama dalam mendeteksi adanya 

pergeseran tanah. Sensor yang dimaksud adalah 

LVDT (Linear Variable Differential Transformers) 

yang mengubah pergeseran secara linear menjadi 

besaran tegangan tertentu. Output dari sensor yang 

masih berupa data analog tersebut kemudian 

dihubungkan ke bagian ADC (Analog to Digital 

Converter) pada Mirokontroler. Data kemudian diolah 

pada mikrokontroler untuk mengetahui besarnya jarak 

pergeseran tanah yang terjadi. Selanjutnya data 

pergeseran tersebut ditampilkan pada LCD. 

 

3.2 Perancangan Sistem pada Sensor 

 Dalam perancangannya, metode pendeteksian 

dalam mengukur jarak pergeseran tanah yang terjadi 

adalah dengan menggunakan 2 (dua) teknik sekaligus, 

yang keduanya menggunakan jenis sensor yang 

berbeda. Sensor utama adalah LVDT (Linear Variable 

Diferential Transformer) yang bertugas mendeteksi 

serta mengukur jarak pergeseran tanah. Dan sensor 

pendukung yaitu Potensiometer geser yang dipasang 

dalam rentang lintasan dari area pendeteksian LVDT, 

guna mengetahui pada koridor/titik mana pergeseran 

tersebut terjadi. 

 LVDT sensor yang digunakan adalah DC-

LVDT yang menggunakan sumber tegangan DC 

dalam pengoperasiannya (Gambar 3.2). Tegangan 

sumber yang diperlukan antara 15-24V, dengan 

measurement range (daerah pengukuran) 0 – 50mm. 

Sensor ini telah dilengkapi dengan pengkondisi sinyal 

didalamnya sehingga output yang dihasilkan sudah 

berupa tegangan DC sebesar 0 – 5V dan dapat 

langsung menjadi input ADC Mikrokontroler. 

 

 
Gambar 3.2 Rangkaian sensor LVDT 

 

 Instalasi sensor di lapangan dan realisasinya 

diilustrasikan seperti Gambar 3.3 dan Gambar 3.4, 

dimana sensor LVDT tersebut dirancang agar sesuai 

untuk tujuan pengukuran pergeseran tanah. Sensor 

berada dalam sebuah tabung tertutup dari pipa plastik 

agar terlindungi dari air ataupun pengaruh cuaca lain. 

Bagian core (inti) dari sensor telah tersambung dengan 

sebuah tali baja elastis dan sebuah pegas pada 

penahannya, sehingga saat terjadi pergeseran maka tali 

akan ikut tertarik dan core juga akan mengikuti 

pergerakan tersebut. 

 

 
Gambar 3.3 Instalasi Sensor LVDT 
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Keterangan: 

F =  Gaya tarikan geser tanah cenderung menjauhi titik 

referensi. 

X1 =  Posisi mula-mula titik pantau geseran tanah. 

X2 =  Posisi terakhir titik pantau geseran tanah. 

S1 =  Jarak mula-mula antara titik referensi dengan titik 

pantau geseran. 

S2 =  Jarak terakhir antara titik referensi dengan titik pantau 

geseran. 

S2-S1=  Nilai pergeseran tanah yang terjadi untuk setiap kali 

pemantauan. 

 

 
 

Gambar 3.4 Realisasi instalasi sensor LVDT dan 

Potensiometer 

 

 
 

Gambar 3.5 Ilustrasi pemasangan sensor dilapangan 

 

 Ilustrasi pada Gambar 3.5 diatas 

menggambarkan metode deteksi dari setiap sensor 

dimana LVDT sebagai sensor utama pada “Reference 

Point”, dan Potensiometer geser (Pot1 hingga Pot5) 

disepanjang rentang lintasan tali guna mengetahui titik 

mana yang mengalami pergeseran. Metode pembacaan 

yang digunakan adalah, sebagai contoh, pada saat 

terjadi pergeseran tanah pada area 1, maka sensor Pot1 

akan ikut mengalami pergeseran sehingga 

resistansinya berubah. Apabila pergeseran terjadi pada 

area 2, maka sensor Pot1 dan Pot2 yang akan ikut 

bergeser dan mengalami perubahan resistansi. Begitu 

pula jika di area 3, sensor Pot1, Pot2 dan Pot3 yang 

berubah resistansinya. Demikian seterusnya untuk 

area 4 dan area 5. 

 Rangkaian pada potensiometer sendiri 

menyerupai rangkaian pembagi tegangan seperti 

terlihat pada Gambar 3.6. Sumber tegangan di-supply 

dari catu daya yang berada di unit pengolah data. 

Pengkabelan untuk sumber tegangan dan output data 

dari setiap sensor akan menggunakan media transmisi 

berupa kabel (hard-wire). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Rangkaian sensor Potensiometer 

 

3.3 Perancangan Rangkaian Hardware 

 Hardware yang digunakan pada sistem ini 

tersusun atas rangkaian elektronik berupa catu daya 

sebagai supply tegangan, rangkaian minimum sistem 

mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data sensor 

yang terpasang di lapangan, dan rangkaian LCD 

Display. Hasil realisasi seluruh rangkaian 

diperlihatkan pada Gambar 3.7.  

 

 
Gambar 3.7 Keseluruhan board rangkaian 

 

3.4 Perancangan Software Mikrokontroler 

 Flowchart pada pemrograman mikrokontroler 

ditunjukkan pada Gambar 3.8. Program-program yang 

disusun dalam sistem pada mikrokontroler terdiri atas 

inisialisasi, sub rutin, dan program utama. 

 

 
Gambar 3.8 Flowchart pembacaan dan pengiriman data 

pergeseran 
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 Program inisialisasi mikrokontroler 

ATMega8535 meliputi inisialisasi ADC, inisialisasi 

serial/USART, inisialisasi LCD, dan inisialisasi 

Timer0. Program utama merupakan pembacaan data 

pergeseran dengan sub-rutin dalam proses pengiriman 

data dan penentuan pengiriman sinyal peringatan 

bahaya longsor. Output dari setiap sensor yang berupa 

tegangan akan dibaca melalui ADC Mikrokontroler 

untuk kemudian diolah dan dikonversi menjadi data 

pergeseran. Hasil konversi berupa satuan pergeseran 

(mm) akan ditampilkan pada LCD Display sehingga 

pengguna dapat melihat berapa besar pergeseran yang 

terjadi di lapangan tempat sensor terpasang. 

 

4. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

4.1 Pengujian Sensor 

 Pada sensor LVDT, pengujian dilakukan 

dengan cara menarik kawat penghubung secara 

manual dari posisi awal 0 mm, hingga maksimal ke 

posisi 50mm. Pada pengujian ini, posisi awal dari 

core adalah pada posisi minimum yang dianggap 

sebagai keadaan 0mm. Ketika kawat penghubung 

ditarik maka core tersebut akan bergerak maju hingga 

posisi maksimal yaitu 50 mm. Gambar 4.1 adalah 

grafik perbandingan antara jarak pergeseran terhadap 

nilai output analog yang dihasilkan oleh sensor 

LVDT. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik pergeseran vs Output Sensor 

 

Sehingga diperoleh setiap perubahan 1mm maka 

output sensor yang dihasilkan akan berubah sebesar -

99.2 mV. Dengan demikian, jika mikrokontroler 

menggunakan ADC 10-bit dan tegangan referensi 

Vref sebesar 5V, perubahan ADC setiap 1mm dapat 

dihitung dengan rumus berikut: 

 

 
 

Sehingga diperoleh perubahan nilai ADC sebesar -

20.31 untuk setiap pergeseran sebesar 1mm. 

 Selanjutnya adalah pengujian sensor 

potensiometer, dimana prosesnya tidak jauh berbeda 

dengan pengujian LVDT sebelumnya. Hasil 

perbandingan antara pergeseran dan nilai output 

analog yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Pergeseran vs output potensiometer 

 

Dengan demikian dapat diperoleh bahwa setiap 

pergeseran 1mm maka output sensor akan berubah 

sebesar 105mV. Dengan perhitungan yang sama 

dengan rumus sebelumnya, maka diperoleh: 

 

 
 

 Sehingga untuk setiap pergeseran sebesar 

1mm, diperoleh perubahan nilai ADC setiap 

potensiometer sebesar 21.65. 

 

4.2 Pengujian konversi data ADC 

 Data-data analog dari keseluruhan sensor 

akan diolah pada mikrokontroler dengan metode 

pembacaan data ADC yang kemudian dikonversi 

menjadi jarak pergeseran. Mikrokontroler 

menggunakan ADC 10-bit dengan nilai tegangan 

referensi maksimal sebesar 5V. Dengan konfigurasi 

tersebut menunjukkan bahwa jika output sensor yang 

menjadi input data ADC adalah sebesar 0-5V, maka 

nilai ADC yang diperoleh adalah sebesar 0-1024. 

Berdasarkan grafik pergeseran pada Gambar 4.1, 

setiap pergeseran sebesar 1mm output sensor akan 

mengalami perubahan sebesar 99.2mV, dimana 

perubahan nilai ADC diperoleh sebesar 20.31. 

Sehingga untuk menghitung jarak pergeseran yang 

terjadi melalui konversi data ADC diperoleh rumus 

berikut: 

 

 
 

 Tabel 4.1 adalah tabel data yang diperoleh 

saat pengujian konversi data pada mikrokontroler. 

 
Tabel 4.1  Hasil pembacaan data pergeseran pada sensor 

LVDT menggunakan Mikrokontroler 
Pergeseran Pembacaan mikrokontroler %error 

0.0 mm 0.0 mm 0% 

1.0 mm 1.2 mm 20% 

1.5 mm 1.7 mm 13% 

2.0 mm 2.0 mm 0% 

3.5 mm 3.6 mm 2.8% 



 

Proceeding  “3
rd

Applied Business and Engineering Conference 2015” 
 

 

 

ISSN : 2339-2053 

Batam,  16-17 September 2015                                                                        
 

815 

 

4.0 mm 4.1 mm 2.5% 

5.0 mm 5.0 mm 0% 

dst… dst… dst… 

50.0 mm 50.0 mm 0% 

 

 Berdasarkan pada Tabel 4.1 tersebut 

menunjukkan bahwa linearitas output sensor akan 

menentukan keakuratan dalam pembacaan nilai 

pergeseran yang diolah mikrokontroler. Pada awal-

awal pergeseran terlihat adanya kesalahan dalam 

pembacaan jika dibandingkan dengan nilai pergeseran 

sebenarnya. Namun kesalahan pembacaan yang 

dihasilkan semakin mengecil seiring bertambahnya 

pergeseran. Terlihat bahwa hasil pembacaan mulai 

membaik pada saat pergeseran mencapai 5mm, dan 

demikian seterusnya menunjukkan kesalahan 0%. 

 
Tabel 4.2 Hasil pembacaan data potensiometer 

Pergeseran Pembacaan Mikrokontroler %error 

10.0 mm 9 mm 10% 

25.0 mm 23 mm 8% 

35.0 mm 36 mm 4% 

45.0 mm 47 mm 4% 

47.0 mm 50 mm 6% 

  

 Pengujian konversi data ADC juga dilakukan 

untuk sensor potensiometer. Hasilnya diperlihatkan 

pada tabel 4.2. Berdasarkan pada Tabel 4.2 tersebut 

menunjukkan bahwa secara umum terdapat kesalahan 

pembacaan sebesar 1mm – 2mm. Hal ini disebabkan 

pengaruh dari sensor yang kurang akurat dalam 

membaca pergeseran dan output yang tidak linear. 
 

 

4.3 Pengujian Keseluruhan 

 Pengujian dilakukan menggunakan simulator 

yang telah dirancang sebelumnya. Simulator ini 

berfungsi sebagai miniatur keadaan di lapangan 

dimana alat akan dipasang. Sehingga proses pengujian 

akan mudah dilakukan sekaligus mampu 

memperlihatkan bagaimana mekanisme alat dalam 

membaca pergeseran tanah.  
 

 
Gambar 4.3 Pengujian menggunakan simulator 

 

 Pengujian dengan simulator dilakukan 

dengan melakukan pergeseran pada Area1. Pada 

Area1 ini pergeseran akan dihasilkan hingga rekahan 

tanah mencapai batas maksimal yaitu 50mm (kondisi 

bahaya longsor tercapai). Rincian data pengujian 

secara keseluruhan, memuat nilai pergeseran pada 

simulator dan nilai pergeseran yang terbaca beserta 

waktu pada saat pergeseran dilakukan. 

 
Table 4.3 Data pergeseran saat pengujian pada simulator 

5 menit ke- 
Pergeseran 

pada simulator 

Pergeseran 

terbaca 
%error 

1 2.0 mm 2.4 mm 20% 

2 13.0 mm 13.2 mm 1.5% 

3 28.0 mm 28.0 mm 0% 

4 34.0 mm 34.0 mm 0% 

5 40.0 mm 40.0 mm 0% 

6 42.0 mm 42.0 mm 0% 

7 45.0 mm 45.0 mm 0% 

8 49.0 mm 49.0 mm 0% 

9 50.0 mm 50.0 mm 0% 

 

 Pembacaan data pada mikrokontroler seperti 

terlihat pada tabel 4.3 diatas menunjukkan adanya 

kesalahan pada saat nilai awal pergeseran. Pada 5 

menit pertama, nilai pergeseran pada simulator yang 

terukur adalah 2.0mm, namun yang terbaca oleh 

mikrokontroler adalah 2.4mm. Namun seiring 

bertambahnya nilai pergeseran, persen error yang 

dihasilkan terlihat semakin kecil. Hal ini ditunjukkan 

pada nilai pergeseran mulai dari 5.0mm, kesalahan 

mulai menurun dan untuk seterusnya menunjukkan 

tidak ada lagi kesalahan. 

 Selain melihat kinerja alat secara keseluruhan 

dalam mendeteksi pergeseran pada Area1, pengujian 

pergeseran juga dapat dilakukan untuk area-area yang 

lainnya (Area2-Area5). Dengan memanfaatkan 

simulator, simulasi pergeseran juga dapat dilakukan 

pada lebih dari satu area. Dalam pengujian selanjutnya 

dilakukan sebanyak 10 kali percobaan dengan besar 

pergeseran dan kombinasi area pergeseran yang 

berbeda-beda. 

 Pada 10 kali percobaan tersebut, secara 

keseluruhan persentase keberhasilan diperoleh sebesar 

80%. Dimana terdapat percobaan gagal sebanyak 2 kali 

akibat keterbatasan potensiometer dalam mendeteksi 

pergeseran hingga maksimal. Saat simulasi 

menggunakan simulator, pergeseran yang dihasilkan 

tidak dapat maksimal mencapai nilai 50mm terutama 

pada Area2 dan seterusnya. Hal ini dikarenakan range 

pergeseran dari sensor potensiometer yang hanya 

mencapai 47mm saja. Sehingga sensor ataupun tiang 

dari sensor dapat mengalami kerusakan apabila 

dipaksa untuk mengikuti pergeseran hingga maksimal 

50mm. 
 

5. KESIMPULAN 
 

1. Pada pengujian masing-masing sensor maupun 

pengujian menggunakan simulator pergeseran, 

terdapat kesalahan pembacaan pergeseran tanah 

maksimum sebesar ±0.2mm.  
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2. Sistem yang dibuat memiliki tingkat keberhasilan 

sebesar 80% dalam 10 kali percobaaan simulasi 

pergeseran. 
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