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TENTANG ABEC 2016 

 

ABEC (Applied Business and Engineering Conference) merupakan Seminar Nasional yang 

diadakan oleh Politeknik Caltex Riau bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Penyelenggaraan Seminar Nasional ini ditujukan 

sebagai sarana publikasi dan silaturahim antar insan peneliti, akademisi, praktisi dan masyarakat 

umum guna menambah cakrawala pengetahuan dalam bidang rekayasa dan bisnis terapan. ABEC 

tahun 2016 ini merupakan ABEC keempat dan diselenggarakan di kampus Politeknik Caltex Riau. 

Tema Seminar Nasional ABEC keempat ini adalah “Inovasi Teknologi dan Strategi Ekonomi 

untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa” dengan Keynote Speaker Prof. Dr. Ir. Muhammad 

Nuh, DEA. 
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PERNYATAAN PENERBIT 

 

1. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui proses blind review oleh Tim 

Reviewer yang ditunjuk oleh Panitia 4th Applied Business and Engineering Conference. 

2. Penerbit dalam hal ini UPPM Politeknik Caltex Riau tidak bertanggung jawab terhadap ide dan 

isi makalah yang tercantum dalam prosiding ini. 

3. Dalam proses review dan editting makalah ini, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat 

kesalahan dalam hal penulisan/pengetikan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga 

Seminar Nasional Applied Business and Engineering Conference (ABEC) 2016 ini dapat 

terlaksana dan buku Prosiding Seminar Nasional ini dapat terwujud. 

ABEC merupakan Seminar Nasional yang diadakan oleh Politeknik Caltex Riau bekerjasama 

dengan Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. 

Penyelenggaraan Seminar Nasional ini ditujukan sebagai sarana publikasi dan ajang silaturahim 

antar peneliti, akademisi, praktisi dan masyarakat umum guna menambah ilmu dan wawasan 

pengetahuan dalam bidang bisnis terapan dan teknologi. Seminar ini merupakan ABEC ke-empat 

dan diselenggarakan di kampus Politeknik Caltex Riau. Adapun tema Seminar Nasional ABEC 

ke-empat ini adalah “Inovasi Teknologi dan Strategi Ekonomi untuk Memperkuat Daya 

Saing Bangsa”. 

Kami haturkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA. selaku keynote 

speaker, Direktur Politeknik Caltex Riau, Direktur Politeknik Negeri Batam, Direktur Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Kepala UPPM dari ketiga Politeknik, Peserta dan Pemakalah 

yang telah meluangkan waktu dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu terlaksananya seminar ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada panitia yang sudah 

mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, dan segala kemampuan sehingga seminar ini dapat 

terlaksana dan prosiding ini dapat terwujud.  

Semoga dengan adanya seminar ini akan menambah wawasan dan dan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kita semua untuk kepentingan pengembangan ilmu bisnis terapan, dan 

teknologi. 

Terakhir, tiada gading yang tak retak, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran 

dan kritik yang membangun tetap kami tunggu dami kesempurnaan dan meningkatkan kualitas 

seminar ABEC dan prosiding di tahun yang akan datang. 

 

Pekanbaru, 07 September 2016 

 

 

 

 

   Siska Novita Posma 

      Ketua Pelaksana ABEC 2016 
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KATA SAMBUTAN  

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

 

Sebagai tuan rumah pada Applied Business and Engineering Conference 2016 (ABEC 2016), saya 

mengucapkan selamat datang dan salam hangat kepada para tamu, para dosen, para peneliti dan para 

mahasiswa khususnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga Bapak/Ibu dan adik-adik 

mahasiswa sekalian mendapat layanan dan kenyaman selama berada di kampus Politeknik Caltex Riau. 

 

Dalam kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Prof. Dr. Mohammad 

Nuh, DEA ataskesediaan beliau hadir di kampus Politeknik Caltex Riau sekaligus menjadi Keynote 

Speaker dalam seminar kali ini. Kami yakin banyak informasi dan ilmu bermanfaat yang akan didapat dari 

apa yang akan disampaikan beliau.  

 

Kegiatan ABEC yang sebelumnya bernama Applied Engineering Seminar (AES) adalah kegiatan tahunan 

yang sudah dilaksanakan PCR sejak dari tahun 2003. Seminar ini awalnya dimaksudkan untuk 

mengakomodir hasil-hasil peneltian dosen dan mahasiswa Politeknik Caltex Riau. Namun seiring waktu 

pamor AES berkembang dan peserta dari luar Politeknik Caltex Riau semakin banyak. Perubahan nama 

terjadi pada tahun 2013 dimana Politeknik Caltex Riau sepakat bekerjasama dengan Politeknik Negeri 

Batam dalam melaksanakan joint seminar. Sejak saat itu nama AES berubah menjadi Applied Business and 

Engineering Conference (ABEC). Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi 2 institusi, maka 

tempat pelaksanaannya juga digilir setiap tahunnya. Dan pada tahun 2016 kolaborasi berkembang dengan 

bergabungnya Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Kami melihat bahwa kolaborasi ini masih 

mungkin untuk diperluas dengan beberapa perguruan tinggi lainnya sehingga hasil-hasil penelitian terapan 

memiliki ruang untuk ditampilkan. 

 

Saya berharap seminar ini akan memberikan sudut pandang yang komprehensif serta dapat memberi 

inspirasi bagi para peserta dalam membangun ide-ide peneltian yang baru. Dan semoga dalam forum ini 

dapat terjalin komunikasi yang merupakan langkah awal terbangunnya kolaborasi riset lintas perguruan  

tinggi. 

 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para panitia yang telah bekerja keras 

mempersiapkan seminar ini ditengah berbagai kesibukan mengajar dan berbagai rutinitas lainnya. Semoga 

seluruh rencana yang telah dipersiapkan dapat berjalan lancar, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin 

 

Wassalam, 

 

Dr. Hendriko, ST, M.Eng. 
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KEYNOTE SPEAKER 

“4th APPLIED BUSINESS AND ENGINEERING CONFERENCE 2016” 

 

 

 Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA 

 

Biografi: 

PENDIDIKAN  

 1990: S3 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du  Languedoc 

Montpellier Prancis.. 

 1987: S2 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du  Languedoc 

Montpellier Prancis. 

 1983: Fakultas Teknik Elektro ITS. 

KARIR  

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014). 

 Menteri Komunikasi dan Informatika (2007 – 2009) 

 Rektor ITS, 2003-2007. 

 Guru Besar Bidang Ilmu Digital Sistem, 2004. 

 Direktur Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1997-2003. 

 Ketua Jurusan Teknik Elekronika, Politeknik Negeri Surabaya ITS,  1992-1993. 
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SUSUNAN PANITIA 

“4th APPLIED BUSINESS AND ENGINEERING CONFERENCE 2016” 

 

Penanggung Jawab Dr Hendriko, S.T., M Eng(Direktur Politeknik Caltex Riau) 

Pengarah  Dr. Priyono Eko Sanyoto  

(Direktur Politeknik Negeri Batam) 

 Dede Buchori Muslim, Dipl, Ing, HTL.,MT  

(Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung) 

 Andy Triwinarko, M.T.  

(Ketua LPPM Polibatam) 

 Herwandi, M.T  

(Ketua Pusat Penelitian dan Rekayasa Polman Babel) 

 

Steering Committee  Jajang Jaenudin, S.T., M.T.  

(Pembantu Direktur 1 PCR) 

 Sugeng Purwantoro ESGS, S.T., M.T.   

(Pembantu Direktur 3 PCR) 

 Muhammad Ihsan Zul, S.Pd., M.Eng.  

(Kepala UPPM PCR) 

 

Ketua Pelaksana Siska Novita Posma, S.T., M.T. 

  

Sekretaris  Dini Hidayatul Qudsi, S.S.T., M.I.T. 

 Leyon Priyan Gusdi, A.Md. 

 

Bendahara dan Konsumsi Syefrida Yulina, S.T., M.Sc. 

Kesekretariatan  

Kordinator 

 

 

 

 

 

Wakhyu Dwiono, S.T., M.T. 

 Hamdani Arifulsyah, S.E., M.Ak. 

 Indah Lestari, S.S.T., M.T. 

 Dini Nurmalasari, S.T., M.T 

 Sugi Hapni, S.E 

Humas dan Dokumentasi  

Koordinator Rizadi Sasmita Darwis, S.T., M.T. 

 Ibnu Surya, S.T., M.T. 

 

Perlengkapan Acara  

Koordinator Mustaza Ma’a, S.T., M.T. 

 Istianah Muslim, S.T., M.T 

 Irwan Candra, A.Md. 
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TIM REVIEWER 

“4th APPLIED BUSINESS AND ENGINEERING CONFERENCE 2016” 

 

 

Tim Reviewer: 

Agus Urip Ari Wibowo, S.T., M.T. (PCR) 

Atika Zarefar, S.E., M.Ak., Ak. (PCR) 

Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. (PCR) 

Dr. Hendri Novia Syamsir, S.T., M.Eng. (PCR) 

Emansa Hasri Putra, S.T., M.Eng. (PCR) 

Erwin Setyo Nugroho, S.T., M.Eng. (PCR) 

Heri Ribut Yuliantoro, S.E., M.Ak., Akt., CA.(PCR) 

Heri Subagiyo, S.T., M.T. (PCR) 

Juni Nurma Sari, S.Kom, M.MT. (PCR) 

Mohammad Yanuar Hariyawan, S.T., M.T. (PCR) 

Putri Madona, S.ST., M.T. (PCR) 

Retno Tri Wahyuni, S.T., M.T. (PCR) 

Warnia Nengsih, S.Kom., M.Kom. (PCR) 

Yoanda Alim Syahbana, S.T., M.Sc. (PCR) 

Yohana Dewi Lulu Widyasari, S.Si., M.T. (PCR) 

Didi Istardi., M.Sc. (POLI BATAM) 

Hendra Gunawan., M.Sc. (POLI BATAM) 

Rayi Yanu Tara, S.T., M.Eng. 
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INSTRUKSI UNTUK PESERTA 

“4th APPLIED BUSINESS AND ENGINEERING CONFERENCE 2016” 

 

Perangkat yangDisediakan oleh Pihak Panitia: 

 Laptop (Ms. Office dan Adobe Reader) 

 Projector dan Screen 

 

Bahan-bahan yangDisediakan oleh Pihak Panitia: 

 Power Point atau PDF Files 

 

Durasi untuk Setiap Presentasi: 

 Presentasi Lisan: ± 15 menit(termasuk Q&A) 

 Keynote Speech: ± 1 jam (termasuk Q&A) 

 

Selama Registrasi: 

 Kupon makan siang dan snack. 

 Buku Abstrak 

 Flash Disk Badge 

 Block Note 

 Pena 
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SUSUNAN ACARA 

“4th APPLIED BUSINESS AND ENGINEERING CONFERENCE 2016” 

 

No. Waktu Kegiatan 

Rabu, 7 September 2016 

1 07.00 – 08.30 
Registrasi Ulang Peserta + Pembagian Seminar-Kit + 

Coffee Break 

2 08.15 - 08.30 Tamu Undangan Memasuki Ruangan 

3 08.30 - 08.55 Pembukaan 

4 08.55 - 09.05 Tilawah dan Doa 

5 09.05 - 09.15 Laporan Ketua Panitia ABEC 2016 

6 09.15 – 09.25 Sambutan Direktur Politeknik Caltex Riau 

7 09.25 – 09.35 Sambutan Direktur PoliBatam 

8 09.35 – 10.25 
Keynote Speaker: 

Prof. Dr. M. Nuh DEA 

9 10.25 - 10.35 
Sesi Tanya Jawab / Diskusi dengan 

Keynote Speaker 

10 11.35 - 10.45 Acara 15th PCR 

11 10.45-11.25 Penutupan 

12  11.25 – 13.00 ISHOMA 

13  13.00 – 15.30 Presentasi Makalah (sesi paralel) 

14 15.30 – 16.00 Coffee Break dan Sholat 

15 16.00 – 17.30 Lanjutan Presentasi Makalah (sesi paralel) 

16 17.30 – 18.00 Pembagian Sertifikat 

 

  



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 x 

DAFTAR ISI 

Tentang ABEC 2016  i 

Pernyataan Penerbit  ii 

Kata Pengantar  iii 

Kata Sambutan  iv 

Keynote Speaker  v 

Susunan Panitia  vi 

Tim Reviewer  vii 

Instruksi untuk Peserta  viii 

Susunan Acara  ix 

Daftar Isi  x 

 

MAKALAH ILMIAH 

APPLIED BUSINESS 

AB 01 Analisis Komparasi Rasio Keuangan Antara Perusahaan Bersertifikat dan 

Tidak Bersertifikat ISO 9001 - Adi Irawan Setiyanto 

2 

AB 02 Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Junior dan Mahasiswa 

Akuntansi Senior Terhadap Akuntan dan Profesi Akuntansi pada Program 

Sarjana Vokasi Di Kota Batam - Muslim Ansori, Sonya Bere Pransiska 

6 

AB 03 Efektivitas Pelayanan Prima (Service Excellence) Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Yang Berdampak Pada Loyalitas Pelanggan Pada Toko Obat Dewi 

Farma - Dwi Kartikasari, Dea Ariesta Syafitri 

16 

AB 04 Manajemen Reputasi Internal: Kepemimpinan Otentik dan Komunikasi yang 

Transparan dari Segi Persepsi Karyawan - Peny Priliawati Pardede, Mega Mayasari 

21 

AB 05 Pengaruh  Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Outsourcing 

Pada PT Pipa Mas Batam - Shinta Wahyu Hati, Grace Natalia Saragih 

29 

AB 06 Pengaruh Biaya Promosi dan Potongan Harga terhadap Penjualan (Studi Kasus 

PT Daihan Labtech Batam) - Dwi Kartikasari, Fiona Marselina Ginting 

36 

AB 07 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Akuntansi dari 

Perspektif Gender - Sinarti, Ulfa Dwi Mustika Sari 

41 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 xi 

AB 08 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan -   Nanik Lestari, 

Anjelina 

48 

AB 09 Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor, Kompetensi Auditor dan Independensi 

Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di Kantor Akuntan Publik 

di Pekanbaru) - Veniati, Heri Ribut Yuliantoro, Meliza Putriyanti Zifi 

55 

AB 10 Pengaruh Praktik Manajemen SDM Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi di 

Kota Batam - Hajan Hidayat, Norlady Pasaribu 

61 

AB 11 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan - Ridho Tanso Rikalmi, Seto Sulaksono Adi Wibowo 

68 

AB 12 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage serta Intensitas Modal terhadap 

Penerapan Konservatisme Akuntansi pada Seluruh Perusahaan Sektor Non 

Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - Sinarti, Suci 

Mutihatunnisa 

76 

AB 13 Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Perusahaan Jasa Salon Ceria (Studi 

Kasus Salon Ceria) - Merry, Tobi Arfan, Adriana 

82 

AB 14 Perancangan Penilaian Kinerja Agen LPG Non Subsidi 12 Kg Pertamina 

Daerah Kepulauan Riau Dengan Pendekatan Metode Analytical Hierarchy 

Process - Aditya Wirangga Pratama, Riska Nursila Effendi 

88 

AB 15 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Peternakan Sapi Potong PT. Tri Bakti 

Sarimas - Febda Wilis, Hamdani Arifulsyah, Heri Ribut Yuliantoro 

93 

AB 16 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

 - Intan Safitri, Suci Nurulita, Tobi Arfan 

99 

AB 17 Tindakan Pemerintah dan Kepatuhan Pajak - Dedi Kurniawan, Hendra Gunawan 105 

 

  



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 xii 

APPLIED ENGINEERING 

AE 01 Alat Musik Angklung 3D Menggunakan Leap Motion  

- Sangra Putra Rigalar, Anggy Trisnadoli, Meilany Dewi 

116 

AE 02 Analisa Komparasi eyeOSdan Lucid Desktop sebagai Layanan Cloud 

Computing Software as Service - Harumin, Yoanda Alim Syahbana, Yuli Fitrisia 

120 

AE 03 Analisa Performansi Mail Server dengan Cloud Computing  

- Surya Kurniawan, Wawan Yunanto, Rahmat Suhatman 

126 

AE 04 Analisa Spektrum Getaran Pada Pompa Sentrifugal Menggunakan Fluke 810 

Vibration Tester Berbasis Neural Network - Sumantri K. Risandriya, Suhendra 

131 

AE 05 Analisis Jumlah Kasus HIV/AIDS di Indonesia dengan Algoritma K-Means  

- Okta Riveranda, Warnia Nengsih 

137 

AE 06 Analisis Perbandingan PSTM dan PSDM Dalam Eksplorasi Hidrokarbon di 

Lapangan SBI - Sudra Irawan 

142 

AE 07 Analisis Sentimen Terhadap Toko Online di Sosial Media Menggunakan 

Metode Klasifikasi Naïve Bayes(Studi Kasus: Facebook Page BerryBenka) 

 - Syahmia Gusriani, Kartina Diah Kusuma Wardhani, Muhammad Ihsan Zul 

147 

AE 08 Aplikasi Context Aware untuk Perencanaan Aktivitas Wisata di Provinsi Riau 

- Fatrah Chairani, Dadang Syarif Sihabudin Sahid, Istianah Muslim 

153 

AE 09 Aplikasi Image Processing Untuk Identifikasi Tingkat Kematangan Buah 

Tomat - Fajar Ramadhan, Hendri Novia Samsir, Putri Madona 

159 

AE 10 Automatic Cutting Acrylic - Januardi Antoni, Syahrizal, Amnur Akhyan 163 

AE 11 Desain dan Implementasi Antena Mikrostrip Untuk Mobile Charge Pada Band 

Frekuensi 890-960 MHz 

- Iin Lesmana Putra, Mohammad Yanuar, Siska Novita P 

172 

AE 12 Evaluasi Live Streaming Menggunakan Dynamic Adaptive Streaming over 

HTTP (DASH) pada Jaringan LAN  

- Hamid Azwar, Alvid Widela Moera, Mochamad Susantok 

173 

AE 13 Evaluasi Penerapan Model Kualitas untuk Mobile Game pada Pengukuran 

Kualitas Game RPG - Anggy Trisnadoli 

 

 

184 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 xiii 

AE 14 Identifikasi Aktivitas Manusia di Dalam Ruangan Menggunakan IP Camera 

dengan Metode Template Matching dan Algoritma Klasifikasi  

- Suryadi Putra, Istianah Muslim, Muhammad Ihsan Zul 

188 

AE 15 Identifikasi Kinerja Perusahaan Berdasarkan Laporan Keuangan 

Menggunakan Algoritma K-NN  

- Audia Nurul Asyfa, Dini Nurmalasari, Rika Perdana Sari 

193 

AE 16 Identifikasi Kondisi Emosional dalam Pembelajaran Menggunakan Dynamic 

Keystroke - Herizka Azizah, Dadang Syarif Sihabudin Sahid, Rika Perdana Sari 

196 

AE 17 Implementasi ITU-BT-500 pada Media Survei Kualitas Video berbasis 

Mobile - Resi Novitasari, Yoanda Alim Syahbana, Kartina Diah Kesuma Wardhani 

202 

AE 18 Mesin Pemasak Dan Pengisian Popcorn Otomatis Berbasis Programmable 

Logic Controller (PLC) - Wirmansyah, Hendri Novia Syamsir, Putri Madona 

208 

AE 19  Mesin Vakum Akrilik - Asrial Lafindo, Amnur Akhyan, Edilla 213 

AE 20  Metode PCA dan Perhitungan Euclidean Distance pada Sistem Penitipan 

Barang - Eka Putera, Luqman Hakim, Mustaza Ma’a 

219 

AE 21 Model Propagasi Free Space Pathloss Dan Log Distance Pathloss Pada Indoor 

Wifi Positioning System Untuk Smartphone Android 

- Rizki Dian Rahayani, Wahyuni Khabzli 

223 

AE 22 Optimasi Sensor Pada Robot Line Follower Dengan Jenis Lapangan Berbeda 

Dengan Metode Neural Network - Sumantri K.Risandriya, Jecky A Tarigan 

230 

AE 23 Pembelajaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Menggunakan Eye Tracking 

  - Rahmat Taufan, Anggy Trisnadoli, Juni Nurma Sari 

235 

AE 24 Penerapan Algoritma K Nearest Neighbor untuk Perancangan Sistem Deteksi 

Micro-Expressions dengan Menggunakan Intel Realsense 

- Wiko Adha Pratama, Yoanda Alim Syahbana, Maksum Rois Adin Saf 

240 

AE 25 Pengembangan Cloud Computing Platform As A Service Untuk Bahasa 

Pemrograman Go - Widhi Ananda, Muhammad Arif Fadhly Ridha, Yuli Fitrisia 

244 

AE 26  Pengembangan Computerized Adaptive Test (Cat) Menggunakan Algoritma 

Fuzzy Dengan Metode Tsukamoto Berbasis Web 

- Luh Made Anggrenita, Istianah Muslim, Maksum Rois Adin Saf 

 

 

250 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 xiv 

AE 27  Pengembangan Pretes Bahasa Inggris Berbasis Multimedia Untuk Mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam (EP-POST) 

- Arta Uly Siahaan 

255 

AE 28  Pengukuran dan Pendeteksi Gerakan Straight Leg Raise Berbasis Sensor 

Depth - Tavipia Rumambi, Hustinawaty, Yuli karyanti, Matrissya Hermita 

261 

AE 29 Perekam Kecepatan dan Posisi Kendaraan dengan Fitur Auto Report 

- Imam Bukhari Parinduri, Wakhyu Dwiono, Wahyuni Khabzli 

265 

AE 30 Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Autisme Menggunakan Intel 

RealSense dan Visualisasi Animasi 3D  

- Fitria Handayani, Meilany Dewi, Memen Akbar 

270 

AE 31 Rancang Bangun Multimedia Interaktif Pembelajaran Alat Musik Tradisional 

Melayu menggunakan Metode Godfrey 

- Evaliata Br Sembiring, Jenita Ompusunggu 

274 

AE 32 Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Dengan Menerapkan Model 

Payne Customer Relationship Management (Studi Kasus: SMA Handayani 

Pekanbaru) - Connie Ayu Santika, Indah Lestari, Meilany Dewi 

282 

AE 33 Rancang Bangun Sistem Motion Capture dan Motion Database untuk Simulasi 

Pergerakan Karakter Animasi Manusia 3D 

3D - William Antonius, Maksum Rois Adin Saf, Meilany Dewi 

286 

AE 34 Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Data Kuesioner Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pengguna Menggunakan Text Mining (Studi Kasus: BAAK PCR) - 

Wendyanto, Maksum Rois Adin Saf, Muhammad Ihsan Zul 

291 

AE 35 Rancang Bangun Tactical Dashboard Sumur Minyak PT. Chevron Pacific 

Indonesia Area Minas untuk Proses Workover Berbasis Web 

- Muhammad Mahrus Zain, Ardianto Wibowo, Wawan Yunanto 

296 

AE 36 Robot Land Crawler dengan Mekanisme Theo Jansen Menggunakan Kontrol 

Raspberry Pi - Anugrah Tri Noviandi, Nur Khamdi, Jupri Yanda Zaira 

299 

AE 37 Sistem Deteksi Nomor Punggung Robot Soccer 

- Billy Satrio Wibowo, Elva Susianti, Yusmar Palapa Wijaya 

305 

AE 38 Sistem Pemantau Kecepatan dan Arah Angin (Data Logger) 

- Afrizal Tommy, Retno Tri Wahyuni, Yusmar Palapa Wijaya 

311 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 xv 

AE 39 Sistem Pemilah Judul Berita Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor 

- Efendi, Syefrida Yulina, Rika Perdana Sari 

317 

AE 40 Sistem pencarian hot issue pada Grup online chat (whatsapp) menggunakan 

frequent item set mining  

- Sintia debi kurnia, Syefrida Yulina, Yohana Dewi Lulu Widyasari 

322 

AE 41 Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Dengan 

Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process dan Technique Order 

Preference By Similarity To Ideal Solution 

- Samuel Dwira Sitohang, Dewi Hajar, Satria Perdana Arifin 

326 

AE 42 Sistem Pendukung Keputusan Perpanjangan Masa Kerja Karyawan Kontrak 

Pada PT. Ajiwijaya - Siska Oktafia, Istianah Muslim, Warnia Nengsih 

331 

AE 43 Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Anggota Paduan Suara Mahasiswa 

Berbasis Web (Studi Kasus: Paduan Suara Mahasiswa Politeknik Caltex Riau 

“Belcanto Choir”) - Agytsdita Christie Mariana, Rika Perdana Sari, Dewi Hajar 

336 

AE 44 Sistem Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dan Guru Pada Yayasan Kusuma 

Harapan Bangsa - Antonius Kevin Eka Putra, Rika Perdana Sari, Erwin Setyo Nugroho 

340 

AE 45 Studi Pengaruh Sumber Cahaya X-Ray Film Viewer Terhadap Intensitas 

Cahaya dan Suhu - Cahyo B. Nugroho 

346 

AE 46 User Interface Sistem Pemantau Kecepatan dan Arah Angin Berbasis 

LabVIEW Alfi Fajri, Yusmar Palapa Wijaya, Retno Tri Wahyuni 

350 

AE 47 Virtual Shopping Assistant - Mir’atul Khusna Mufida, Syarifah Silfia, Tri Novianti 356 

 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLIED BUSINESS CONFERENCE 

(AB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 2 

Analisis Komparasi Rasio Keuangan antara Perusahaan 

Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat ISO 9001 

 

Adi Irawan Setiyanto 
Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: adiirawan@polibatam.ac.id  

 

Abstrak – Penelitian ini membandingkan efek sertifikasi ISO 9001 terhadap rasio keuangan perusahaan sebagai 

indikator sehat atau tidaknya keuangan perusahaan. Idealnya perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001 

memiliki tingkat kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

bersertifikat ISO 9001. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam 

industri manufaktur dari segala bidang yang ada di Indonesia dan sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan tahun 2014 dan sudah 

dipublikasikan. Data yang digunakan merupakan  data rasio keuangan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini yaitu hipotesis komparatif. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

respon dari dua populasi data yang saling independen. Tes ini termasuk dalam uji nonparametrik.  Kesimpulan 

penelitian ini bahwa kelima rasio keuangan perusahaan tidak menunjukan perbedaan yang signifikan antara 

perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan yang tidak ber ISO 9001. 

 

Kata Kunci : Analisis Komparasi, ISO 9001. 

  

Abstract - The study compared the effects of ISO 9001 certification of the company's financial ratios as an 

indicator of whether or not the company's financial healthy. Ideally, companies that have implemented ISO 9001 

have a level of financial performance that is better than the companies that are not certified to ISO 9001. The 

population examined in this study is a company engaged in manufacturing of all areas in Indonesia and the sample 

company listed on the Indonesia Stock Exchange year 2014. The data used in this research is secondary data, data 

drawn from the company's financial statements in 2014 and has been published. The data used is the data of 

financial ratios. The hypothesis of this study is a comparative hypothesis. Mann-Whitney test is used to determine 

whether there are differences in the response of the two populations of data are mutually independent. These tests 

included in the nonparametric tests. It is concluded that the five company financial ratios showed no significant 

differences between the company and the company's ISO 9001 air that is not air ISO 9001. 

 

Keywords: comparative analysis, ISO 9001 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini membandingkan efek sertifikasi ISO 

9001 terhadap rasio keuangan perusahaan sebagai 

indikator sehat atau tidaknya keuangan perusahaan. 

Idealnya perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001 

memiliki tingkat kinerja keuangan perusahaan yang 

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

bersertifikat ISO 9001. ISO 9001 merupakan prosedur 

terdokumentasi dan praktek - praktek standar untuk 

manajemen sistem, yang bertujuan menjamin 

kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau 

jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. 

Manajemen sistem dan kesesuian dari suatu proses dan 

produk yang baik mampu mengurangi biaya kerugian 

akibat kesalahan kesalahan yang terjadi dalam proses 

produksi. 

 

Pada awalnya motivasi perusahaan dalam memperoleh 

sertifikat ISO adalah untuk meningkatkan kualitas 

produk dan efisiensi, keunggulan bersaing, mengurangi 

terjadinya kesalahan dalam proses produksi, 

meningkatkan pangsa pasar perusahaan, meningkatkan 

harga jual produk, pengurangan biaya dan peningkatan 

harga saham. Kenyataan bahwa beberapa negara saat 

ini mensyaratkan kepada perusahaan-perusahaan untuk 

memperoleh sertifikat ISO dan di beberapa industri 

perusahaan juga mensyaratkan pemasoknya 

memperoleh sertifikat ISO, menjadi motivasi tambahan 

bagi perusahaan untuk memperoleh sertifikat ISO. 

 

Mengukur secara langsung nilai perolehan sertifikat 

ISO masing-masing perusahaan merupakan pekerjaan 

yang sangat sulit karena nilai implementasi sertifikat 

ISO tidaksama bagi semua perusahaan terhadap 

pencapaian tujuan masing-masing perusahaan. Investor 

mungkin berpikir bahwa perusahaan lebih tertarik 

untuk memperoleh sertifikasi daripada peningkatan 

kualitas itu sendiri, atau dengan penjelasan lain 

pemegang saham memperkirakan bahwa dalam jangka 

panjang perusahaan tidak dapat mengatasi biaya 

tambahan untuk memperbaharui sertifikasi meskipun 
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telah terjadi efisien biaya dan peningkatan dalam 

penjualan. Bila terjadi hal demikian, maka 

kemungkinan yang akan terjadi adalah kinerja saham 

perusahaan bersertifikat ISO akan lebih buruk bila 

dibandingkan sebelum perusahaan memperoleh 

sertifikat ISO. Oleh sebab itu, untuk menilai efektivitas 

sertifikat ISO, tim peneliti menggunakan kinerja 

keuangan yang diperoleh dari rasio-rasio keuangan 

yang dianalisis dari laporan keuangan perusahaan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Perhatian perusahaan dan masyarakat luas yang 

semakin besar terhadap unsur kualitas produk/jasa, 

maka menyebabkan tuntutan terhadap sistem 

manajemen kualitas yang berstandar internasional. 

Sistem manajemen kualitas merupakan sekumpulan 

prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar 

untuk sistem manajemen mutu yang bertujuan 

menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk 

terhadap kebutuhan atau persyaratan yang ditetapkan 

oleh pelanggan dan organisasi atau perusahaan. 

Menurut Sun dalam Wibawa (2002), terdapat dua aliran 

besar dalam sistem manajemen kualitas yaitu Total 

Quality Management (TQM) dan Quality Standards 

dari ISO (International Organization for 

Standardization). 

 

Sertifikat ISO adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh 

pihak ketiga yang independen untuk menjamin bahwa 

sistem manajemen kualitas atau sistem manajemen 

lingkungan suatu perusahaan yang telah memenuhi 

standar ISO. Sertifikasi ISO tidak menjamin suatu 

proses atau produk pada tingkat kualitas maksimum, 

tetapi hanya menyatakan bahwa pada entitas tersebut 

terdapat suatu sistem kualitas yang memberikan 

keyakinan kepada para pengguna bahwa perusahaan 

konsisten terhadap prosedur kualitas mereka (Brown 

dan Wiele, 1996). 

 

Penelitian tentang sistem manajemen kualitas yang 

berupa market based research maupun fundamental 

based research telah banyak dilakukan baik di luar 

negeri maupun di Indonesia sendiri. LRQA (Lloyd’s 

Register Quality Assurance) dalam Wibawa (2002) 

melalui survei deskriptif mendapatkan data bahwa 

perusahaan-perusahaan yang memperoleh sertifikat 

ISO 9000 mengalami peningkatan kinerja di atas rata-

rata industri. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa pasar 

bereaksi positif terhadap pengumuman sertifikat ISO 

9000 selama periode sebelum krisis namun pasar 

bereaksi negatif terhadap pengumuman ISO 9000 

selama periode krisis moneter di Indonesia. Hasil 

penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibawa (2005) 

yaitu terdapat perbedaan praktek manajemen kualitas 

antara perusahaan bersertifikat ISO 9000 dengan 

perusahaan non-ISO 9000, tetapi untuk dua variabel 

lainnya yaitu strategi bisnis dan pelaporan kinerja tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara 

perusahaan bersertifikat ISO 9000 dengan perusahaan 

non-ISO 9000. 

 

Untuk menilai efektivitas sertifikat ISO, tim peneliti 

mencoba menggunakan kinerja keuangan yang 

diperoleh dari rasio-rasio keuangan yang dianalisis 

dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan 

menggunakan rasio finansial adalah kemudahan 

dalam perhitungannya selama data historis tersedia. 

Pada penelitian ini, rasio lancar dan quick ratio 

digunakan untuk mewakili rasio likuiditas; 

perputaran piutang, perputaran persediaan dan 

perputaran total aktiva untuk mewakili rasio 

aktivitas; Rasio Total Hutang terhadap Modal sendiri 

dan Total Hutang terhadap Total Asset untuk 

mewakili rasio liabilitas; NPM (Net Profit Margin), 

ROA (Return to Total Asset) dan ROE (Return On 

Equity) untuk mewakili rasio profitabilitas, dan PER 

(Price Earning Ratio) dan  Devidend Yield untuk 

mewakili rasio pasar.  

 

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur 

dari segala bidang yang ada di Indonesia dan sampel 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014. 

Perusahan yang bergerak dalam industri manufaktur 

dan tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 

sebanyak 145 perusahaan, dari 145 perusahaan 116 

memiliki sertifikat ISO 9001 dan sebanyak 29 

perusahaan belum memiliki sertifikat ISO 9001. 

 

Perusahaan yang memiliki data lengkap serta dapat 

digunakan sebagai sampel ada 95 perusahaan ber ISO 

9001 serta 25 perusahaan yang belum ber ISO 9001. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan tahun 2014 dan sudah 

dipublikasikan. Data yang digunakan merupakan 

data rasio keuangan. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu hipotesis komparatif dan model 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

 

Hipotesis: 

Ho     : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangn yang 

diukur   menggunakan rasio keuangan antara 

perusahaan yang bersertifikasi dan belum 

bersertikasi ISO 9001. 

Ha : terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan yang bersertifikasi dibandingkan   dengan 

perusahaan yang belum bersertikasi ISO 9001. 

 

Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan respon dari dua populasi 

data yang saling independen. Tes ini termasuk dalam 

uji nonparametrik. Uji nonparametrik adalah 

prosedur statistik yang dapat digunakan untuk 

melakukan uji hipotesis jika tidak ada asumsi tentang 

distribusi parameter-parameter atau populasi. 
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Batasan dalam penelitian ini adalah, sampel yang 

digunakan hanya perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur dan terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014. Informasi perusahaan 

bersertifikat ISO atau belum hanya didapatkan dari 

publikasi website perusahaan dan informasi lain yang 

ada dari internet. Rasio keuangan yang digunakan 

hanya beberapa rasio keuangan saja yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam Uji Mann- Whitney syarat H0 diterima atau 

tidak berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:  

Apabila probabilitas > 0.05 maka H0 diterima  

Apabila probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak 

 Berdasarkan olah data dan pengujian 

menggunakan Uji Mann-Whitney diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Olah Data Uji Mann-Whitney 

 CR QR TATO 

Mann-Whitney U 1096.000 1001.500 1148.500 
Wilcoxon W 1421.000 1326.500 1473.500 

Z -.591 -1.202 -.252 

Asymp. Sig. (2-tailed) .554 .229 .801 

 ITO RTO TDAR 

Mann-Whitney U 1029.500 1178.500 948.000 

Wilcoxon W 1354.500 1503.500 1273.000 

Z -1.021 -.058 -1.548 

Asymp. Sig. (2-tailed) .307 .954 .122 

 TDER NPM ROA 

Mann-Whitney U 1112.500 1010.500 967.000 

Wilcoxon W 1437.500 5570.500 5527.000 

Z -.485 -1.159 -1.445 

Asymp. Sig. (2-tailed) .628 .247 .149 

 ROE PER DY 

Mann-Whitney U 1066.500 1118.000 1092.000 

Wilcoxon W 5626.500 5678.000 5652.000 

Z -.790 -.455 -.692 

Asymp. Sig. (2-tailed) .430 .649 .489 

Sumber: Hasil olah data tabulasi laporan keuangan 

diolah menggunakan SPSS IBM 22 

 

Dari tabel 1. Hasil Olah Data Uji Mann-Whitney 

diketahui bahwa untuk rasio likuiditas yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang terdiri dari rasio lancar 

(current ratio) dan quick rasio menunjukan nilai Sig 2 

tailednya sebesar 0.554 dan 0.229, hal ini berarti kedua 

nilai rasio tersebut diatas 0.05. Berdasarkan nilai 

probabilitas atau sig 2 tailed yang diatas 0.05 dan 

berarti bahwa Ho diterima, maka dapat diartikan bahwa 

rasio likuiditas antara perusahaan ber ISO 9001 dan 

perusahaan yang tidak ber ISO 9001 tidak ada 

perbedaan yang signifikan, jadi kemampuan perusahan 

ber ISO 9001 dan perusahaan yang tidak ber ISO 9001 

di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

sama. 

 Untuk rasio aktivitas yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menggunakan 

asetnya dengan efisien yang terdiri dari rasio 

perputaran piutang, perputaran persediaan dan 

perputaran total aktiva diperoleh nilai sig 2 tailed 

sebesar 0.801 untuk perputaran aset atau total aktiva 

(asset turn over), 0.307 untuk perputaran persediaan 

(inventory turn over) dan 0.954 perputaran piutang 

(receivable turn over). Berdasarkan nilai dari ketiga 

rasio aktivitas yang nilainya diatas 0.05 yang berarti 

menerima Ho, maka dapat diartikan bahwa 

kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan 

efisien yang terdiri dari rasio perputaran piutang, 

perputaran persediaan dan perputaran total aktiva 

antara perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan yang 

tidak ber ISO 9001 tidak ada perbedaan yang signifikan 

atau dengan kata lain dapat dikatakan sama. 

Dari tabel 1. Hasil Olah Data Uji Mann-Whitney 

diketahui bahwa untuk rasio Utang yaitu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total 

kewajibannya, rasio hutang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rasio Total Utang terhadap Modal 

sendiri dan Total Utang terhadap Total Asset 

memperoleh nilai sig 2 tailed sebesar 0.122 untuk rasio 

Total Utang terhadap Total Asset ( Total Debt to Total 

Asset) dan 0.628 untuk rasio Total Utang terhadap Total 

Equity (Total Debt to Total Equity). Nilai sig 2 tailed 

kedua rasio Utang berada diatas 0.05 yang berarti 

bahwa Ho diterima dan dapat diartikan bahwa 

kemampuan perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan 

yang tidak ber ISO 9001 dalam memenuhi total 

kewajibannya tidak ada perbedaan yang signifikan. 

 Untuk rasio keuntungan yaitu rasio yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan 

juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya 

yang terdiri dari NPM (Net Profit Margin), ROA 

(Return to Total Asset) dan ROE (Return On Equity), 

dari tabel 1. Hasil Olah Data Uji Mann-Whitney 

diketahui bahwa nilai sig 2 tailed NPM adalah sebesar 

0.247, ROA sebesar 0.149 dan ROE sebesar 0.430.  

Ketiga rasio ini memiliki nilai sig 2 tailed yang diatas 

0.05 yang berarti Ho diterima, hal ini berarti 

kemampuan perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan 

yang tidak ber ISO 9001 dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu tidak ada perbedaan yang 

signifikan atau dengan kata lain kemampuan 

perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan yang tidak 

ber ISO 9001 dalam menghasilkan laba adalah sama. 

Dari tabel 1. Hasil Olah Data Uji Mann-Whitney 

diketahui bahwa untuk Rasio Pasar yaitu rasio yang 

mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, 

pendapatan dan deviden yang terdiri dari PER (Price 

Earning Ratio) dan Devidend Yield memiliki nilai sig 2 

tailed sebesar 0.649 dan 0.489. Kedua nilai sig 2 tailed 

rasio pasar ini lebih besar dari 0.05, hal ini dapat 
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diartikan bahwa prestasi pasar relatif terhadap nilai 

buku dari perusahaan ber ISO 9001 dan perusahaan 

yang tidak ber ISO 9001 besarnya sama tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dalam penelitian ini yang membandingkan efek 

sertifikasi ISO 9001 terhadap rasio keuangan 

perusahaan sebagai indikator baik atau tidaknya kinerja 

keuangan perusahaan dapat disimpuklan bahwa kelima 

rasio keuangan perusahaan tidak menunjukan 

perbedaan yang signifikan antara perusahaan ber ISO 

9001 dan perusahaan yang tidak ber ISO 9001. Hal ini 

bisa diartikan bahwa kinerja perusahaan dilihat dari 

laporan keuangan perusahaan ber ISO 9001 dan 

perusahaan yang tidak ber ISO 9001 adalah sama.  

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil survey LRQA. 

LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) melalui 

survei deskriptif mendapatkan data bahwa perusahaan-

perusahaan yang memperoleh sertifikat ISO 9001 

mengalami peningkatan kinerja di atas rata-rata 

industri, pasar bereaksi positif terhadap pengumuman 

sertifikat ISO 9001 selama periode sebelum krisis 

namun pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman 

ISO 9001 selama periode krisis moneter di Indonesia.  

 

Tidak adanya perbedaan rasio keuangan yang 

signifikan antara perusahaan yang bersertifikat ISO 

9001 dan perusahaan yang belum menerapkan ISO 

9001 ini kemungkinan terjadi karena perusahaan yang 

tidak ber ISO 9001 telah menerapkan atau memiliki 

standar operasional prosedur serta menerapkan Total 

Quality Manajemen yang baik. Dugaan penerapan 

standar operasional prosedur dan TQM ini dapat 

dijadikan topik penelitian lebih lanjut. 

 

Berdasarkan hasil ini disarankan bagi manajer 

perusahaan untuk mengevaluasi kembali apakah masih 

perlu menerapkan ISO 9001 atau tidak, karena biaya 

yang harus dikeluarkan perusahaan untuk penerapan 

ISO 9001 sangat besar. Hasil penelitian ini hanya 

melihat efek sertifikasi ISO 9001 dari laporan 

keuangan, untuk peneliti lain yang ingin meneliti topik 

yang sama disarankan untuk menambah sampel dan 

sebisa mungkin sampelnya adalah perusahaan yang 

sejenis, data waktu pengamatan sampelnya ditambah 

tidak  tidak hanya satu tahun serta tambah variabel 

penelitian tidak hanya berdasarkan laporan keuangan 

saja, misalnya data hasil produksi dan jumlah produk 

cacat yang dihasilkan. 

 

DAFTAR REFERENSI 
 
[1] Brown, A., and Ton van der Wiele. 1996. A Typology of 

Approach to ISO Certification and TQM. Australian Journal of 
Management, Vol. 21 No.1:60-65. 

 

[2] Hanafi, Mamduh M., Manajemen Keuangan, BPFE, 
Yogyakarta, 2004 

 

[3] Supranto, J. ( 2002 ). Statistik teori dan aplikasi. Jakarta: 
Erlangga. 

 

[4] Wibawa, Anas. 2002. Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman 
Sertifikasi ISO 9000. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 2 No.2 

(Agustus):141-157. 

 
[5] Wibawa, Anas. 2005. Analisis Praktik Manajemen Kualitas, 

Strategi Bisnis dan Pelaporan Kinerja Pada Perusahaan  

Bersertifikat ISO 9000 dan perusahaan Non-ISO 9000. Jurnal 
Riset Akuntansi Indonesia, Vol. VII No.1 (Januari):1-12. 

 

[6] http://www.amazine.co/25840/apa-itu-sertifikasi-iso-9001-
definisi-konsep manfaatnya/ 

 

[7] http://www.mutucertification.com/id/quality-management-
system-certification-iso 90012008 

 

[8] http://usupress.usu.ac.id/files/Statistik%20Nonparametrik% 
20%20Final%20Perbaikan_bab%201.pdf  

 

[9] https://mufusai.files.wordpress.com/2013/04/uji-mann-
whitney.pdf 

 

 

https://mufusai.files.wordpress.com/2013/04/uji-mann-whitney.pdf
https://mufusai.files.wordpress.com/2013/04/uji-mann-whitney.pdf


  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053  

Pekanbaru, 7 September 2016  6 

Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Junior dan 

Mahasiswa Akuntansi Senior terhadap Akuntan dan Profesi 

Akuntansi pada Program Sarjana Vokasi di Kota Batam 

Muslim Ansori1), Sonya Bere Pransiska 2) 

1) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negri Batam, email: ansori.wae@gmail.com 

2) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negri Batam, email: sober.bere16@gmail.com 

 

Abstrak- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi junior dan mahasiswa akuntansi senior terhadap akuntan dan profesi akuntansi. Jenis penelitian 

kuantitatif dengan mengumpulkan data secara langsung dari responden yaitu dengan menyebarkan kuisioner. 

Instrument penelitian menggunakan kuisioner dengan menggunakan Likert Scale. Hasil uji validitas menunjukkan 

16 pernyataan valid dengan r_hitung > r_tabel dengan nilai r_tabel  sebesar 0,1577. Hasil uji reliabilitas 

menujukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0,698 dimana semua item pernyataan reliabel. Untuk pengujian hipotesis 

menggunakan uji Wilcoxon dimana hasilnya menunjukkan antara mahasiswa akuntansi junior dan mahasiswa 

akuntansi senior yang mengambil program sarjana vokasi tidak terdapat perbedaan persepsi. Keterbatasan dari 

penelitian ini adalah hanya dilakukan di Politeknik Negeri Batam saja. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas penelitian dengan meneliti universitas dan politeknik baik negeri maupun swasta. 

Kata Kunci: Akuntan, Profesi, Persepsi, Profesionalisme 

Abstract - The purpose of this study was to examine whether there are differences in the perception of accounting 

students junior and senior accounting students to accountants and the accounting profession. Quantitative 

research was used to collect data directly from respondents, by distributing questionnaires. Instrument research 

used was questionnaires with Likert Scale. Validity test results showed 16 valid statement with r_value> r_table 

with r_table value of 0.1577. Reliability test results showed Cronbach's Alpha of 0.698 where all the items reliable 

statement. For testing the hypothesis, used the Wilcoxon test where the results showed between accounting student 

junior and senior accounting students who take vocational undergraduate program there is no difference of 

perception. Limitations of this study were the research was only done in Batam Polytechnic only. For further 

research is expected to expand the research by researching universities and polytechnics, both public and private. 

Key Words: Accountant, Profession, Perception, Professionalism         

                                        

1. PENDAHULUAN 

Profesi Akuntan di Indonesia sekarang ini 

menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangan 

tersebut adalah mulai diberlakukannya perdagangan 

bebas antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik 

dalam rangka kerja sama APEC. Diberlakukannya 

ASEAN Economic Community (AEC) atau 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015, 

maka menuntut semua segmen profesi untuk 

memiliki kualitas dan daya saing dengan bangsa 

asing. Salah satu profesi yang harus memiliki daya 

saing dan kualitas adalah akuntan. Akuntan 

diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitasnya 

tetapi juga meningkatkan kuantitasnya. 

Salah satu efek diberlakukannya MEA berdampak 

kepada mahasiswa akuntansi. Mahasiswa jurusan 

akuntansi diharapkan memiliki semangat yang 

tinggi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam 

menjawab tantangan global melalui MEA. 

Tantangan ini harus segera ditindak lanjuti oleh 

mahasiswa akuntansi dengan melakukan aksi-aksi 

nyata dalam memperkuat sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berwawasan luas. Berdasarkan 

data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jumlah 

akuntan di Indonesia masih jauh lebih sedikit 

dibanding negara tetangga lainnya seperti Malaysia 

dan Singapura. Oleh karena itu kita perlu memiliki 

langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan 

akuntan profesional dalam negeri baik secara 

kualitas maupun kuantitas. 

Di Indonesia banyak peluang untuk menjadi seorang 

akuntan yang profesional. Banyaknya peluang untuk 

menjadi seorang akuntan ternyata tidak 

dimanfaatkan sepenuhnya oleh mahasiswa jurusan 

akuntansi yang ada di Indonesia. Mereka 

beranggapan bahwa menjadi seorang akuntan adalah 

profesi yang sangat membosankan dan memiliki 

resiko yang besar. Hal tersebut dapat dicegah jika 

setiap mahasiswa akuntansi memiliki prinsip 

profesionalisme. Dalam meningkatkan 

mailto:ansori.wae@gmail.com
mailto:hidayatpoltek@yahoo.co.id
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profesionalisme akuntan, tidak lepas dari pengaruh 

perguruan tinggi.  Perguruan-perguruan tinggi yang 

menampung calon-calon akuntan harus 

memperhatikan kualitas pengajaran materi dan 

karakter yang baik, sehingga lulusan yang 

dihasilkan siap terjun ke lapangan dan menghadapi 

MEA 2015. 

Menurut Machfoedz (1992), profesionalisme suatu 

profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus 

dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu keahlian 

(skill), karakter (character), dan pengetahuan 

(knowledge). Prinsip profesionalisme seorang 

akuntan akan terwujud dengan baik apabila akuntan 

tersebut merasa bahwa profesi akuntan penting dan 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

masyarakat. Dengan beranggapan demikian, 

seorang akuntan akan berusaha menjalankan tugas 

sebaik-baiknya dan menjaga nama baik profesinya. 

Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu ditekankan 

dalam pendidikan akuntansi adalah bagaimana 

membentuk nilai-nilai dan persepsi positif 

mahasiswa terhadap profesi akuntan. 

Profesi Akuntan terus mengalami perkembangan 

dengan pesat. Salah satu bukti dari 

perkembangannya adalah semakin banyak pilihan 

Profesi Akuntan yang dapat dipilih oleh mahasiswa 

lulusan akuntansi. Secara garis besar, akuntan dapat 

digolongkan menjadi 4 bagian yaitu Akuntan 

Publik, Akuntan Internal, Akuntan Pendidik, dan 

Akuntan Pemerintah. 

Semakin banyaknya mata kuliah yang didapat oleh 

seorang mahasiswa maka semakin besar pula 

peluang terjadinya perubahan persepsi terhadap 

profesi akuntan. Dengan kata lain, semakin senior 

seorang mahasiswa maka semakin kuat juga 

keinginannya untuk tidak menjadi seorang akuntan. 

Hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya 

mekanisme dan persyaratan untuk menjadi seorang 

akuntan. Waktu dan biaya yang sangat besar 

menjadi salah satu faktor penghambat mengapa 

mahasiswa tidak ingin menjadi seorang akuntan. 

Profesi akuntan menuntut seseorang untuk memiliki 

intensitas waktu kerja yang sangat tinggi tetapi 

belum diimbangi dengan pemasukan yang memadai. 

Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

jumlah akuntan di Indonesia masih sedikit 

dibandingkan negara-negara lainnya.  

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa tentang 

profesi akuntansi telah banyak dilakukan di 

Indonesia. Jojo (2015), meneliti mengenai persepsi 

mahasiswa akuntansi semester awal dan mahasiswa 

akuntansi semester akhir terhadap profesi akuntansi. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan 

signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan mahasiswa akuntansi semester 

akhir.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oelh Cernusca (2015), 

terletak pada lokasi dan sampel mahasiswa yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya, lokasi 

penelitian dilakukan di Faculty of Economics, 

University of Oradea, Romania sedangkan untuk 

penelitian selanjutnya lokasi penelitiannya berada di 

Kota Batam dengan sampel adalah mahasiswa 

akuntansi yang mengikuti program sarjana vokasi di 

Kota Batam.  

 

2. LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

a. Landasan Teori 

Penelitian ini membutuhkan dasar-dasar ilmu yang 

menjadi fondasi dan landasan teori. Beberapa teori 

dan ilmu yang menjadi pertimbangan dasar 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pengertian Persepsi 

Pengertian persepsi menurut KBBI (2002), adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau 

merupakan proses seorang mengetahui beberapa hal 

yang dialami oleh setiap orang dalam memahami 

setiap informasi tentang lingkungan melalui panca 

indera. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai proses 

kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam 

memahami setiap informasi tentang lingkungannya 

melalui panca indera (melihat, mendengar, 

mencium, menyentuh, dan merasakan). Hal ini 

terjadi karena persepsi melibatkan penafsiran 

individu pada objek tertentu maka masing-masing 

objek akan memiliki persepsi yang berbeda 

walaupun melihat objek yang sama. Sedangkan 

menurut Ruch (1967:300), persepsi adalah suatu 

proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi 

(sensory) dan pengalaman masa lampau yang 

relevan dan diorganisasikan untuk memberikan 

gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu 

situasi tertentu.  

Menurut Walgito (2004:87), persepsi merupakan 

suatu proses yang didahului oleh penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses 

sensoris. Proses tersebut tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu 

proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses 

persepsi dan proses penginderaan merupakan proses 

proses pendahulu dari proses persepsi.  

Menurut Walgito (2004:87), ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi agar dapat menyadari dan 

membuat persepsi, yaitu sebagai berikut: 
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- Adanya objek yang dipersepsikan 

- Adanya alat indera, syaraf, dan pusat susunan 

syaraf 

- Adanya perhatian 

Persepsi merupakan hal yang bersifat subjektif, 

dimana individu-individu mengorganisasikan dan 

menafsirkan indera mereka agar member makna 

pada lingkungan mereka. Oleh karena itu, perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

persepsi individu, baik dari dalam individu maupun 

dari luar individu. Menurut Robbin (2002 : 46), 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu 

meliputi sebagai berikut: 

- Faktor pelaku persepsi 

- Faktor objek 

- Faktor situasi 

Pengertian Profesi Akuntan 

Menurut Rizal (2009), profesi adalah pekerjaan 

yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan 

suatu keahlian. Menurut Rizal (2009), ciri atau sifat 

yang melekat pada profesi adalah sebagai berikut: 

- Adanya pengetahuan khusus 

- Adanya komitmen moral yang tinggi 

- Adanya pengabdian kepada masyarakat 

- Ada izin khusus untuk bisa menjalankan 

suatu prodesi 

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang 

diberikan kepada seorang sarjana yang telah 

menyelesaikan pendidikan akuntansi di perguruan 

tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

Menurut International Federation of Accountants 

(dalam Aprilyan, 2011) yang dimaksud dengan 

profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan 

yang menggunakan keahlian dibidang akuntansi, 

termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan 

internal yang bekerja pada perusahaan, akuntan 

pendidik dan akuntan yang bekerja pada bidang 

pemerintahan. Menurut Moenaf (1997) dan Kholis 

(2003), ciri-ciri dari suatu profesi adalah: 

- Memiliki pengetahuan yang seragam (common 

body of knowledge) yang diperoleh dari proses 

pendidikan yang teratur yang dibuktikan 

dengan tanda lulus (ijazah) yang memberikan 

hak untuk melakukan suatu pekerjaan. 

- Pengakuan masyarakat atau pemerintah 

mengenai kewenangan untuk memberikan 

jasanya kepada khalayak ramai. 

- Mengutamakan dan mendahului pelayanan 

diatas imbalan jasa, tetapi bukan berarti jasanya 

diberikan tanpa imbalan. 

Sebagai sebuah profesi, akuntan harus memiliki 

beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga 

masyarakat sebagai pihak yang memerlukan jasa 

profesi dapat mempercayakan jasanya kepada 

akuntan. Adapun cirri-ciri profesi menurut Harahap 

(1991) adalah sebagai berikut: 

- Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu 

sebagai pedoman dalam melaksanakan 

profesinya. 

- Memiliki kode etik sebagai pedoman yang 

mengatur tingkah laku anggotanya dalam 

menjalankan profesinya. 

- Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang 

diakui oleh masyarakat/pemerintah. 

- Keahlian yang dimilikinya dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

- Bekerja bukan dengan motif komersial tetapi 

didasarkan kepada fungsinya sebagai 

kepercayaan masyarakat. 

Pada umumnya, profesi akuntan diperlukan dalam 

empat bidang yaitu: public accounting, akuntan 

pendidik, privat accounting, dan akuntan pemerintah 

(Suhardjanto dan Hartoko, 1992 : 5).  

Pendidikan Akuntansi 

Sistem pendidikan akuntansi selalu mengalami 

evolusi dari periode ke periode sejalan dengan 

perkembangan bisnis yang pada akhirnya 

disebabkan oleh perubahan teknologi. Pendidikan 

dan kurikulum akuntansi telah mengalami 

perkembangan signifikan dalam tiga dekade 

terakhir. Perhatian semakin difokuskan pada 

bagaimana pendidikan dapat mengimbangi 

kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Tujuan dari sebuah kurikulum adalah 

membentuk seorang sarjana atau lulusan sebuah 

program pendidikan dengan kualitas tertentu atau 

untuk membentuk sarjana yang intelektual sekaligus 

prosesional.  

Pendidikan akuntansi di Indonesia sudah mengalami 

perubahan mendasar sejak awal tahun 1990an yang 

dirasakan oleh pengguna lulusan akuntansi dan juga 

adanya indikator bahwa lulusan kita harus bersaing 

dengan lulusan luar negeri dan hampir selalu kalah 

dalam setiap persaingan mencari pekerjaan 

(Machfoedz, 1997). Salah satu perubahan yang 

signifikan dalam dunia pendidikan akuntansi adalah 

keputusan untuk memperlakukan Ujian Sertifikasi 

Akuntan Publik pada tahun 1997 yang dilanjutkan 

dengan proses perubahan kurikulum (Machfoedz, 

1997). Perubahan tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan profesionalisme akuntan dimasa yang 

akan datang dengan tingkat penguasaan yang 

memadai terhadap pengetahuan, keahlian dan 

karakter. 
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Pendidikan Vokasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang sistem Pendidikan Tinggi, maka dibagi 

menjadi pendidikan akademik (sarjana, magister, 

dan doktor), pendidikan profesi/spesialis, dan 

pendidikan vokasi (Diploma). 

b. Kajian Literatur 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan 

persepsi mahasiswa akuntansi terhadap akuntan dan 

profesi akuntansi yang diantaranya dikutip dari 

beberapa sumber. 

Penelitian Jojo (2015), meneliti mengenai 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester 

awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir 

terhadap profesi akuntan. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan semester akhir terhadap pilihan 

Akuntan sebagai karir, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan semester akhir terhadap pilihan 

akuntansi sebagai disiplin ilmu, tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi semester awal dan semester 

akhir terhadap pilihan akuntan sebagai profesi, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi semester awal dan semester 

akhir terhadap pilihan akuntansi sebagai aktifitas 

kelompok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlan (2012), juga 

menunjukkan hal yang sama yaitu terdapat 

perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi. Perbedaan tersebut 

dipengaruhi karena faktor perbedaan pandangan 

antara Akuntan dan mahasiswa PPAk mengenai 

pelaksanaan kode etik dalam penerapannya 

dilapangan. Hasil penelitian ini juga diperkuat 

dengan hasil temuan Arisyawan (2010) yang 

menyatakan bahwa perbedaan tersebut lebih banyak 

dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antara 

akuntan dan mahasiswa prodi akuntansi terhadap 

kode etik profesi akuntan. 

Icuk (2006), menguji tentang persepsi mahasiswa 

akuntansi baik regular, ekstensi dan mahasiswa 

PPAk tentang profesi akuntan. Hasil penelitian 

menunjukkan mahasiswa S1 akuntansi regular dan 

ekstensi mempunyai persepsi yang positif mengenai 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Ini berarti 

bahwa mahasiswa S1 akuntansi regular dan ektensi 

telah memiliki persepsi bahwa dengan Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk), kompetensi dan 

profesionalisme sumber daya akuntan lebih 

berkualitas. Dan terdapat perbedaan persepsi di 

antara mahasiswa akuntansi S1 reguler dengan 

mahasiswa S1 ekstensi tentang Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2008), 

mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

profesi akuntan menunjukkan bahwa terdapat 

persepsi positif dari mahasiswa akuntansi di 

Sumatera Barat terhadap profesi akuntan publik dan 

persepsi tersebut tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat mereka untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). 

Penelitian Setyawardani (2009), menguji antara 

persepsi mahasiswa junior dan mahasiswa senior 

terhadap profesi akuntan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada program S1, mahasiswa 

senior memiliki persepsi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan mahasiswa junior mengenai 

akuntan sebagai profesi. Jika persepsi mengenai 

akuntan rendah, maka minat mahasiswa untuk 

menjadi seorang akuntan semakin rendah. Hal ini 

dikhawatirkan akan membuat kualitas akuntan 

dimasa yang akan datang akan menurun karena 

mereka yang pintar tidak berminat menjadi seorang 

akuntan. 

Penelitian Widyasari (2011), yang menganalisis 

faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam 

pemilihan profesi akuntan publik dan non akuntan 

publik bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Pada 

penelitian Widyasari (2011), faktor personalitas 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pandangan 

mahasiswa akuntansi yang signifikan sehingga pada 

penelitian ini faktor personalitas diganti dengan 

faktor isu kesetaraan gender. Penelitian ini juga 

melibatkan 440 mahasiswa dan mahasiswi jurusan 

akuntansi di Kota Semarang. 

Marriott (2003), mengukur perserpsi umum 

mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan 

dengan menggunakan kuisioner sebagaimana 

digunakan oleh Nelson (1991) pada Universitas di 

Inggris dan menemukan bahwa tejadi perubahan 

persepsi mahasiswa akuntansi dari sejak awal masa 

kuliah mereka sampai ke senior. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Cernusca 

(2015), yang menganalisis persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap citra akuntan dan profesi 

akuntansi sehingga memberikan konstribusi 

pemahaman lebih baik dalam memilih profesi 

akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

mereka memiliki persepsi berbeda tentang citra 

akuntan dan profesi akuntasi. 

c. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menguji persepsi mahasiswa 

akuntansi junior dan mahasiswa akuntansi senior 

terhadap akuntan dan profesi akuntansi. Maka 

kerangka penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053  

Pekanbaru, 7 September 2016  10 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, dijelaskan 

bahwa persepsi mahasiswa berasal dari mahasiswa 

akuntansi yang mengambil program sarjana vokasi. 

Persepsi yang diambil adalah persepsi mahasiswa 

junior dan mahasiswa senior yang digunakan untuk 

melihat pandangan mereka terhadap akuntan dan 

profesi akuntansi. 

d. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Cernusca (2015) mengenai persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai pandangan terhadap akuntan 

dan profesi akuntansi, maka untuk penelitian yang 

sekarang peneliti membagi mahasiswa menjadi 

junior dan senior.  

Perbedaan persepsi antara mahasiswa junior dan 

senior tersebut kemungkinan besar disebabkan 

karena mahasiswa senior telah lama mengikuti 

perkuliahan, sehingga mereka memperoleh 

pengetahuan yang lebih banyak mengenai karir dan 

pekerjaan seorang akuntan serta telah mengetahui 

dengan lebih jelas bagaimana rumitnya pekerjaan 

seorang akuntan. Mereka menyadari bahwa 

pekerjaan akuntan tidak mudah dan banyak 

tantangan. Menjadi seorang akuntan bukan hanya 

untuk mencapai prestise (gengsi), masalah lain harus 

dipertimbangkan untuk menjadi seorang akuntan. 

Sedangkan untuk mahasiswa junior baru sedikit 

mengikuti perkuliahan dan belum memperoleh 

pengetahuan yang banyak mengenai karir dan 

pekerjaan akuntan, sehingga mereka merasa lebih 

senang menjadi akuntan dan menganggap bahwa 

menjadi akuntan itu pekerjaan yang bergengsi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan 

hipotesis alternatifnya adalah: 

H1 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi junior dan mahasiswa akuntansi senior 

program sarjana vokasi terhadap akuntan dan 

profesi akuntansi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan 

memberikan bukti empiris terkait dengan hipotesis 

peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan mengumpulkan data secara 

langsung dari responden yaitu dengan menyebarkan 

kuisioner kepada Mahasiswa Akuntansi yang 

mengambil program sarjana vokasi. 

a. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian menggunakan kuisioner yang 

diadaptasi dari Sitti (2009). Kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan Likert 

Scale dengan skala penilaian 1 sampai 5 yaitu (1) 

sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) 

setuju, dan (5) sangat setuju.  

Sitti (2009), membagi kuisioner menjadi 2 bagian. 

Bagian pertama merupakan pertanyaan umum yaitu 

mengenai mengenai profile lengkap responden. 

Bagian kedua kuisioner mencakup serangkaian lima 

belas pertanyaan yang menganalisis citra dan 

persepsi professional akuntan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitti 

(2009), telah melakukan uji validitas dan reliabilitas 

terhadap kuisioner tersebut. Penelitian ini juga akan  

melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan 

membagikan kuisioner ke beberapa mahasiswa yang 

dijadikan sampel. Uji validitas dan reliabilitas ini 

berfungsi untuk mengetahui apakah responden 

paham terhadap pertanyaan yang terdapat didalam 

kuisioner tersebut. 

b. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian di Kota Batam. Obyek penelitian 

ini adalah mahasiswa akuntansi yang mengambil 

program sarjana vokasi. Karakteristik untuk obyek 

penelitian adalah mahasiswa akuntansi aktif yang 

mengambil program sarjana vokasi. Sumber data 

dari penelitian ini adalah data primer karena diambil 

langsung dari obyek penelitian dengan 

menggunakan kuisioner. 

c. Teknik Penetapan Jumlah Sample 

Teknik penetapan jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Slovin dengan 

rumus: 

n =
𝑁

1+𝑁 (e)2
 (1) 

Berikut ini adalah hasil perhitungan sample yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

𝑛 =  
253

1 + 253 (5%)2
 

𝑛 =  
253

1 + 0,6325
 

     = 154 Mahasiswa 

Persepsi 

Mahasiswa Vokasi 

Junior & Senior 

 

 

 

 

Akuntan & 

Profesi 

Akuntansi 

H1 
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d. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah  

purposive sampling. Kriteria data yang dipilih 

sebagai responden adalah mahasiswa akuntansi aktif 

yang mengambil program sarjana vokasi di Kota 

Batam. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan alat 

pengumpul data yaitu kuisioner. Kuisioner yang 

digunakan dibagi menjadi 2 bagian dengan 15 

pertanyaan kepada responden. Kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner 

yang diadaptasi dari Sitti (2009). 

f. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan empat langkah dalam 

mengolah data setelah diperoleh dari responden. 

Tahap pertama yaitu proses pemeriksaan data 

(editing) dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang terkumpul sudah cukup baik. Tahap kedua 

adalah melakukan proses coding dengan 

mengelompokkan jawaban responden sesuai dengan 

kategori penilaian yaitu: 5  untuk jawaban sangat 

setuju, 4 untuk jawaban setuju, 3 untuk jawaban 

netral, 2 untuk jawaban tidak setuju dan 1 untuk 

jawaban sangat tidak setuju. Tahap ketiga adalah 

tahap scoring yaitu penentuan jumlah skor, dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert dengan: 

sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, 

netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan 

sangat tidak setuju diberi skor 1. Tahap keempat 

tabulasi data merupakan penyajian data dalam 

bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam 

pengamatan dan evaluasi. Pengolahan data yang 

diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

software IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versi 20. 

g. Teknik Analisis Data 

Sebelum data diolah, untuk menguji hipotesis 

terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument 

dengan menguji validitas, reliabilitas, dan 

normalitas untuk melihat apakah data yang 

diperoleh dari responden dapat menggambarkan 

secara konsep yang diuji. 

Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah kuisioner yang telah disusun 

valid atau tidaknya. Validitas menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu instrument untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek 

pengukuran yang dilakukan dengan instrument 

penelitian tersebut. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk 

tingkat signifikansi 5 persen dari degree of freedom 

(df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika 

r hitung > r tabel maka dinyatakan valid, begitu juga 

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dinyatakan 

tidak valid (Ghozali, 2005). 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui 

reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji 

statistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha. 

Teknik ini merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas antar item yang paling popular dan 

menunjukkan indeks konsistensi yang sempurna 

(Sekaran, 2000 : 206). Apabila koefisien alpha 

semakin mendekati nilai 1, berarti butir-butir 

pertanyaan yang diajukan semakin reliabel. Nilai 

alpha yang dihasilakn dibandingkan dengan indeks : 

> 0,800 : tinggi, 0,600-0,799 : sedang, <0,600 : 

rendah (Sekaran, 2000 : 312). 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian persepsi 

responden terhadap profesi akuntan dilakukan 

dengan pengujian non parametrik yaitu dengan 

menggunakan uji Wilcoxon . Pengujian hipotesis ini 

dimaksudkan untuk menganalisis hasil-hasil 

pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah 

berbeda atau tidak dengan melihat ranking dan uji 

ini cocok untuk data ordinal. 

Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji 

wilcoxon berdasarkan perbandingan antara nilai 

Asymp. Sig. dengan tingkat signifikan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah alpha= 0,05. 

Apabila Asymp. Sig. < 0,05 maka H0 ditolak. 

Sedangkan apabila Asymp. Sig. > 0,05 maka H0 

diterima. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Akuntansi junior dan mahasiswa akuntansi senior 

yang mengambil pendidikan vokasi di kota Batam 

dengan populasi sebesar 253 mahasiswa. 

Mahasiswa akuntansi junior adalah mahasiswa yang 

berada di semester 2 tahun angkatan 2015 

sedangkan untuk mahasiswa akuntansi senior adalah 

mahasiswa yang berada di semester 8 angkatan 

2012. Berdasarkan perhitungan ditentukan bahwa 

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 154 

responden.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari TPS prodi 

Manajemen Bisnis terdapat 8 kelas untuk jurusan 

Akuntansi Manajerial semester dua dan semester 

delapan yang terdiri dari kelas regular pagi dan 

regular malam. Responden dipilih  dengan 

menggunakan purposive sampling berdasarkan 

kriteria yaitu mahasiswa aktif berkuliah dan duduk 

di semester dua atau delapan. Untuk penyebaran 

kuisioner, peneliti mendatangi secara langsung 

mahasiswa yang bersangkutan. Adapun distribusi 

kuisioner dan tingkat pengembalian serta rincian 

jumlah kuisioner yang gugur dan jumlah kuisioner 

yang dapat diolah  ditunjukkan pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Distribusi Kuisioner 

 

Responden yang telah mengisi kuisioner kemudian 

diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, semester, 

kelas dan pengetahuan mengenai akuntansi. Berikut 

ini merupakan karakteristik responden yang 

ditunjukkan pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Karakteristik Responden 

N

O 

Informasi 

umum 

Item Frek

. 

Persentas

e (%) 

     

1 Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 39 25,2% 

  Perempua

n 

116 74,8% 

2 Semester 2 84 54,2% 

  8 71 45,8% 

3 Kelas Reguler 

Pagi 

89 57,4% 

  Reguler 

Malam 

66 42,6% 

4 Mengetah

ui 

Akuntansi 

Ya 155 100% 

  Tidak - - 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat terlihat bahwa 

jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan 

lebih besar dibanding laki-laki yaitu sebesar 74,8%. 

Jumlah responden yang merupakan mahasiswa 

akuntansi manajerial semester dua terdiri dari 54,2% 

dan sisanya 45,8% merupakan mahasiswa akuntansi 

manajerial semester 8. Sedangkan dilihat dari 

karakteristik kelas responden yaitu 42,6% 

merupakan kelas regular malam sedangkan 57,4% 

merupakan kelas regular pagi. 

b. Pengujian Instrumen 

Pengujian instrumen yang dilakukan terhadap 

kuisioner terdiri atas uji validitas dan uji reabilitas. 

Uji validitas dan reabilitas dilakukan terhadap butir 

pertanyaan pada setiap responden yang dibagi 

menjadi dua yaitu semester dua dan semester 

delapan. 

c. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner 

dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2012). Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

r_hitung dengan r_tabel dengan degree of freedom 

(df)= n-2,  dengan n merupakan jumlah sampel. 

Butir pernyataan kuisioner dapat dikatakan valid 

jika r_hitung > r_tabel. 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas 

ITEM Rtabe

l  

Rhitun

g 

Keteranga

n 
Q1 Pearson 

Correlatio

n 

 
0,1577 

 
,415** valid 

Q2 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,261** valid 

Q3 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,456** valid 

Q4 Pearson 

Correlatio

n 

 

0,1577 
 

,577** valid 

Q5 Pearson 

Correlatio

n 

 

0,1577 
 

,575** valid 

Q6 Pearson 
Correlatio

n 

 
0,1577 

 
,513** valid 

Q7 Pearson 
Correlatio

n 

 
0,1577 

 
,203* valid 

Q8 Pearson 
Correlatio

n 

 
0,1577 

 
,462** valid 

Q9 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,231** valid 

KETERANGAN JUMLAH 

Kuisioner yang disebar 160 

Kuisioner yang kembali 160 

Kuisioner yang tidak lengkap (5) 

Kuisioner yang dapat diolah 155 
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Q10 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,626** valid 

Q11 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,197* valid 

Q12 Pearson 

Correlatio
n 

 

0,1577 
 

,508** valid 

Q13 Pearson 

Correlatio

n 

 

0,1577 
 

,453** valid 

Q14 Pearson 

Correlatio

n 

 

0,1577 
 

,620** valid 

Q15 Pearson 
Correlatio

n 

 
0,1577 

 
,273** valid 

TOTA
L 

Pearson 
Correlatio

n 

 
1 

 
Sig. (2-

tailed) 
  

  
  

N   155   

 

Butir pernyataan dikatakan valid jika r_hitung > 

r_tabel, dengan jumlah n=155 responden maka 

diperoleh degree of freedom (df)=153 dan 

r_tabel=0,1577 pada alpha=0,05. Sehingga butir 

pernyataan dikatakan valid jika  r_hitung > 0,1577. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua butir 

pertanyaan yang mewakili mahaiswa semester dua 

dan semester delapan dinyatakan valid, dengan  

r_hitung > 0,1577. 

d. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui 

reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji 

statistic dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Hasil 

uji reliabilitas untuk pernyataan responden 

mengenai akuntan dan profesi akuntansi disajikan 

dalam tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,698 15 
 

Dari hasil uji reliabilitas pernyataan responden 

terhadap akuntan dan profesi akuntansi diperoleh 

koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,698. Apabila 

berdasarkan indeks yang dikemukakan oleh Sekaran 

(2000), maka koefisien Cronbach’s Alpha tersebut 

reliabel. 

e. Pengujian Hipotesis 

Setelah data tersebut diuji validitas dan 

reliabilitasnya, untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan dalam penelitian ini maka dilakukan uji 

beda yang digunakan untuk menguji hipotesis. Uji 

beda yang digunakan yaitu statistik non parametrik 

dengan uji Wilcoxon karena datanya termasuk 

dalam skala ordinal. 

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Junior dan Mahasiswa Akuntansi Senior 

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N MEAN 

SEMESTER 2 84 57,55 

SEMESTER 8 71 57,89 

 

Hasil pada tabel 5 menunjukkan mahasiswa 

akuntansi semester delapan memiliki mean atau 

nilai rata-rata sebesar 57,89 dimana lebih besar 

daripada nilai mean mahasiswa akuntansi semester 

dua yang memiliki mean sebesar 57,55. 

Tabel 6 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Ranks 
  N Mean 

Rank 
Sum of 

Ranks 

SEMESTER8 

- 

SEMESTER2 

Negative 

Ranks 
32a 34,13 1092,00 

Positive 

Ranks 
36b 34,83 1254,00 

Ties 3c   
Total 71   

a. SEMESTER8 < SEMESTER2 
b. SEMESTER8 > SEMESTER2 
c. SEMESTER8 = SEMESTER2 

 

Berdasarkan metode perhitungan yang dilakukan di 

dalam rumus Wilcoxon Signed Rank Test,nilai yang 

didapat adalah : nilai mean rank dan sum of ranks 

dari kelompok negative ranks, positive ranks dan 

ties. Negative ranks artinya sampel dengan nilai 

kelompok kedua (semester8) lebih rendah dari nilai 

kelompok pertama (semester2). Positive ranks 

artinya sampel dengan nilai kelompok kedua 

(semester8) lebih tinggi dari nilai kelompok pertama 

(semester2). Sedangkan ties adalah nilai kelompok 

kedua (semester8) sama besarnya dengan nilai 

kelompok pertama (semester2). Simbol N 

menunjukkan jumlahnya, Mean Rank adalah 

peringkat rata-ratanya dan Sum of Ranks adalah 

jumlah dari peringkatnya. 
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Tabel 7 Hasil Uji Test Statistics 

Test Statisticsa 

 SEMESTER8 - 

SEMESTER2 
Z -,496b 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,620 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Wilcoxon Signed 

Rank Test, maka nilai Z yang didapat sebesar -0,496 

dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,620 

dimana 0,620 > 0,05 maka H1 ditolak yang berarti 

tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi junior dan mahasiswa akuntansi senior 

program sarjana vokasi terhadap akuntan dan 

profesi akuntansi. 

f. Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisa data pengujian dengan 

Wilcoxon Test hipotesis pertama yang menyatakan 

terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi 

junior dan mahasiswa akuntansi senior program 

sarjana vokasi terhadap akuntan dan profesi 

akuntansi ditolak. Hal ini disebabkan karena pada 

mahasiswa junior sudah diberikan pengetahuan 

yang cukup mengenai akuntan dan profesi akuntansi 

pada saat masuk kuliah. Hal tersebut terbukti pada 

saat mengisi kuisioner penelitian, mahasiswa 

akuntansi mengisi kolom bahwa mereka memahami 

akuntansi. Hasil pengujian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Christiana (2015) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi yang signifikan antara mahasiswa 

akuntansi senior dan junior mengenai profesi 

akuntan.  

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Dian 

dan Febrina (2009) yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi mahasiswa senior dan 

junior mengenai profesi akuntan pada program S1 

reguler pagi dan program S1 reguler sore.   

5. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

apakah terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa akuntani junior dan mahasiswa 

akuntansi senior terhadap akuntan dan profesi 

akuntansi pada program sarjana vokasi di kota 

Batam. Hasil pengujian untuk hipotesis 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi junior dan 

mahasiswa akuntansi senior program sarjana vokasi 

terhadap akuntan dan profesi akuntansi, disebabkan 

karena pada mahasiswa junior sudah diberikan 

pengetahuan yang cukup mengenai akuntan dan 

profesi akuntansi pada saat masuk kuliah.  

b. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan ini perlu diperhatikan agar pada 

penelitian selanjutnya menjadi lebih baik. Adapun 

keterbatasan tersebut antara lain: 

- Penelitian ini hanya dilakukan pada perguruan 

tinggi vokasi yang ada di kota Batam, sehingga 

jumlah responden penelitian ini terbatas. 

- Data yang dianalisis menggunakan instrument 

kuisioner yang berdasarkan persepsi jawaban 

responden, sehingga hal ini bisa saja berbeda 

dengan keadaan sesungguhnya. 

 

c. Implikasi dan Saran 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk setiap perguruan tinggi untuk dapat 

mempertahankan pengetahuan yang telah diberikan 

kepada setiap mahasiswa agar dapat 

mempertahankan pengetahuan tentang profesi 

akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini akan 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

Saran kepada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas penelitian dengan meneliti 

universitas dan politeknik baik negeri maupun 

swasta sehingga responden yang didapat lebih 

banyak. 
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Kepuasan Pelanggan yang Berdampak pada Loyalitas Pelanggan 

pada Toko Obat Dewi Farma 
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan; 

(2) pengaruh pelayanan prima terhadap loyalitas pelanggan; (3) pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan 

pelanggan yang berdampak terhadap loyalitas pelanggan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

(explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 250 orang responden yang merupakan 

pelanggan Toko Obat Dewi Farma. Teknik pengampilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner. Analisis data 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini diketahui 

bahwa: (1) variabel pelayanan prima (service excellence) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

pelanggan; (2) variabel pelayanan prima (service excellence) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan; 

dan (3) variabel pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan yang berdampak terhadap loyalitas pelanggan 

berpengaruh tidak signifikan. 

 

Kata Kunci: kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pelayanan prima, analisis jalur 

  

Abstract - The research aims to determine (1) the effect of excellent service to the customer satisfaction, (2) the 

effect of excellent service to customer loyalty, and (3) the effect of excellent service to the customer satisfaction 

which impact on customer loyalty. The type of this research is explanatory research using quantitative approach. 

The samples are 250 respondents who are customers of Dewi Farma pharmacy, selected by purposive sampling 

technique by filling out questionnaires. The authors analyze data using descriptive analysis and path analysis 

methods. The result of this research are: (1) excellent service variable significantly influences customer 

satisfaction variable (2) excellent service variable significantly influences customer loyalty variable, and (3) the 

effect of excellent service to customer satisfaction which impact on customer loyalty is not significant. 

 

Keyword: service excellence, customer satisfaction, customer loyalty, path analysis 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Selama beberapa dekade terakhir, bisnis obat-obatan 

berkembang pesat, karena obat merupakan produk 

kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Untuk tetap bertahan di tengah persaingan bisnis 

obat-obatan, sebuah toko obat perlu meraih tingkat 

penjualan tertentu, bertumbuh dan berekspansi 

merebut pangsa pasar, menciptakan batu pijakan 

untuk stategi berikutnya, memberikan pelayanan 

yang baik dan sebagainya. Toko obat juga perlu 

melakukan penawaran produk kepada pasar 

individual maupun organisasional yang mungkin 

membutuhkan dan tertarik membeli produknya. 

Jenis ataupun kualitas produk dagangan sangat 

bergantung terhadap pilihan stategi organisasi yang 

didasarkan pada kompetensi dan kapasitas produksi 

yang bersangkutan. Upaya itu dilakukan untuk 

mencapai tujuan besama perusahaan.  

Pelayanan prima (service excellence) merupakan 

salah satu prinsip dasar untuk terus berkembang di 

dunia bisnis [1]. Pelayanan prima (service 

excellence) adalah kepedulian perusahaan dalam 

memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan 

pelanggannya, agar mereka selalu loyal terhadap 

perusahaan tersebut [1]. 

 

1.1. Tujuan penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan 

pelanggan Toko Obat Dewi Farma. 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh efektivitas pelayanan prima terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Obat Dewi Farma. 

3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan 

pelanggan yang berdampak terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Obat Dewi Farma. 

 

mailto:dwi@polibatam.ac.id
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1.2. Manfaat penelitian 

 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis, bagi perusahaan dapat 

 mengetahui efektivitas pelayanannya. 

2. Manfaat teoritis : 

a. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai 

bahan pembelajaran dan referensi bagi 

yang ingin melakukan penelitian mengenai 

efektivitas pelayanan prima menggunakan 

analisis jalur. 

b. Bagi penulis, dapat menambah 

pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai penerapan teori pelayanan prima 

yang diperolehnya di bangku kuliah. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian empiris 

 

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan adalah: 

1. Pengaruh excellent service terhadap kepuasan 

pelanggan serta dampaknya pada loyalitas 

pelanggan Pizza Hut Malang [2] 

2. Tanggung jawab dan pelayanan prima terhadap 

kepuasan pelanggan, studi kasus Bank Syariah 

DKI [3] 

3. Pengaruh customer experience quality terhadap 

customer satisfaction & customer loyalty di 

Kafe Excelso Surabaya [4] 

4. Faktor kualitas jasa pelayanan dalam 

meningkatkan minat berobat pasien rawat inap 

RS Dr. Soetomo Surabaya [5] 

5. Towards a better understanding of service 

excellence [6] 

 

2.2. Kajian Teori 

 

a. Pelayanan Prima (Service Excellence)  
 

Konsep pelayanan prima yaitu mengembangkan 

pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-

faktor Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), 

Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), 

Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab 

(Accountability) [1]. Pelayanan prima (service 

excellence) adalah kepedulian perusahaan dalam 

memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan 

pelanggannya, agar mereka selalu loyal terhadap 

perusahaan tersebut [1]. 

 

b. Kepuasan Pelanggan 

 

Kepuasan pelanggan merupakan respon emosional 

dan kognitif [7]. Respon tersebut menyangkut fokus 

tertentu (ekspektasi, produk, pengalaman konsumsi) 

dan terjadi pada waktu tertentu (setelah konsumsi, 

setelah pemilihan produk/jasa, dan pengalaman 

akumulatif). 

 

c. Loyalitas Pelanggan 

 

Loyalitas pelanggan kerap kali dikaitkan dengan 

perilaku pembelian berulang [8]. Literatur loyalitas 

pelanggan didominasi beberapa aliran utama [8] 

diantaranya: aliran stokatis (behavioral), aliran 

deterministik (sikap), dan aliran integratif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Karakteristik Responden 

 

Peneliti mengumpulkan data melalui kuisioner. 

Peneliti memakai teknik purposive sampling dalam 

penyebaran kuisioner sehingga memperoleh 250 

responden dalam penelitian ini. Teknik purposive 

sampling dipilih dikarenakan untuk menjadi 

responden diperlukan syarat-syarat yang wajib 

dipenuhi terlebih dahulu yaitu pelanggan yang 

pernah membeli obat di Toko Obat Dewi Farma. 

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang 

penulis lakukan terhadap instrumen penelitian, 

maka penulis menemukan bahwa semua instrumen 

dinyatakan valid karena r hitung semua item 

pertanyaan lebih besar daripada r tabel sebesar 

0,1241 dan semua variabelnya dikatakan reliabel 

karena nilai Cronbach Alpha lebih besar daripada 

0,6.  

Karakteristik responden dalam penelitian ini 

dijabarkan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, 

umur, frekuensi pembelian, dan jenis obat yang 

dibeli. Responden berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 111 orang dan perempuan berjumlah 139 

orang. Responden paling banyak berprofesi sebagai 

wiraswasta sebanyak 83 orang, diikuti dengan 

pegawai swasta 48 orang, mahasiswa/pelajar 48 

orang, dan pegawai negeri 44 orang. Sedangkan 

responden didominasi oleh mereka yang berusia 25-

35 tahun berjumlah 96 orang, diikuti oleh responden 

yang memiliki umur dibawah 25 tahun berjumlah 61 

orang, responden yang memiliki umur 36-45 tahun 

berjumlah 47 orang, responden yang memiliki umur 

46-55 tahun berjumlah 35 orang dan responden yang 

memiliki umur diatas 55 tahun berjumlah 11 orang. 

Berdasarkan frekuensi pembelian, responden 

terbanyak pernah berbelanja 3-5 kali di toko obat 

Dewi Farma sejumlah 143 orang, diikuti oleh 

responden yang pernah berbelanja lebih dari 5 kali 

sejumlah 92 orang, dan responden yang pernah 

berbelanja hanya 1-2 kali hanya 15 orang Terakhir, 

responden yang membeli produk obat sebanyak 215 

orang dan yang membeli produk jamu hanya 35 

orang.  
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3.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis 

Jalur 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Variabel dalam 

penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

variabel exogenous yaitu variabel service excellence 

(X, variabel intervening yaitu kepuasan pelanggan 

(Y), dan variabel endogenous yaitu loyalitas 

pelanggan (Z). Hubungan ketiga variabel ini dapat 

digambarkan melalui gambar berikut: 

 

 

𝝆𝒚𝒙𝝆𝒛𝒚     

    

𝝆𝒙𝒛      
 

 

Gambar 1: Hubungan Struktur X,Y terhadap Z 

Variabel-variabel penelitian dioperasionalisasikan 

menggunakan skala ordinal likert 1-4 yang diolah 

dengan metode suksesif interval dengan penjabaran 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

 

Dimensi Indikator 

Pelayanan Prima 

Sikap 

1. Bersikap ramah 

dan sopan 

2. Berpikir positif  

3. Bersikap 

menghargai 

kepada pelanggan 

4. Menerima saran 

dan kritikan  

 

 Petugas mengucapkan salam  

sebelum melayani pelanggan 

 Bersikap adil dan konsisten 

dalam memberikan pelayanan 

 Menghargai privasi pelanggan 

(penyakit pelanggan) 

 Petugas menerima dengan 

baik saran dan kritikan yang 

diberikan oleh pelanggan 

 Petugas berpikir positif, sehat 

dan logis kepada pelanggan. 

Perhatian 

1. Memenuhi dan 

memahami 

kebutuhan 

pelanggan 

2. Mencurahkan 

perhatian penuh 

kepada pelanggan 

3. Mengamati 

perilaku 

pelanggan 

 

 Petugas mendengarkan dan 

memahami dengan baik obat 

yang akan dibeli pelanggan. 

 Petugas tidak memberikan 

interpretasi atau penafsiran 

obat yang salah kepada 

pelanggan 

 Memberikan penjelasan obat 

dengan jujur tentang kondisi 

obat 

 Obat yang disediakan toko 

lengkap 

 Menjadikan pelanggan nomor 

1 (prioritas) utama 

Dimensi Indikator 

Pelayanan Prima 

Tindakan 

1. Mencatat 

kebutuhan 

pelanggan 

2. Mewujudkan 

kebutuhan 

pelanggan 

3. Menyatakan 

terima kasih 

dengan harapan 

pelanggan 

kembali 

 Mencatat jenis obat yang 

dipesan pelanggan (apabila 

obat habis) 

 Obat yang telah tersedia sesuai 

dengan pesanan pelanggan di 

informasi kepada pelanggan. 

 Pelanggan dilayani dengan 

respon positif 

 Saya mendapatkan pelayanan 

yang segera saat saya 

membutuhkan 

Kemampuan 

1. Melaksanakan 

komunikasi yang 

efektif 

2. Mengembangkan 

motivasi 

3. Mengembangkan 

public relation 

4. Membina 

hubungan internal 

dan eksternal 

kepada pelanggan 

 Komunikasi yang disampaikan 

petugas mudah dimengerti 

 Kemampuan petugas toko 

dalam menjawab pertanyaan 

cukup meyakinkan saya 

bahwa masalah dapat 

diselesaikan 

 Petugas menunjukan sikap 

antusias saat kedataangan anda 

ditoko 

 Petugas mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan 

yang baik dalam bekerja 

Penampilan  

1. Penampilan fisik 

2. Penampilan non 

fisik 

 

 Petugas toko berpenampilan 

bersih dan rapi dalam 

melayani pelanggan 

 Petugas toko bersikap ceria 

dalam menyambut pelanggan 

yang datang ke toko 

Tanggung Jawab  

1. Menghindari 

kerugian 

perusahaan 

2. Keberpihakan 

terhadap 

organisasi yang 

dikelola 

 

 

 Apabila terjadi kesalahan 

dalam pembelian obat, 

pelanggan diperbolehkan 

untuk mengganti obat dengan 

catatan obat masih disegel 

(tidak membuka kemasan) 

 Toko obat memberikan 

potongan harga untuk 

pembelian obat dengan jumlah 

banyak 

 Toko obat menerima 

pembelian obat eceran(satuan) 

 Jam operasional toko sesuai 

dengan harapan saya 

Kepuasan Pelanggan 

1. Tingkah laku 

petugas 

pelayanan 

2. Cara 

penyampaian 

petugas  

3. Ketepatan waktu 

pelayanan 

 Kepuasan terhadap sikap yang 

diberikan oleh petugas toko 

 Kebutuhan obat dan keinginan 

saya terpenuhi  

 Kepuasaan terhadap kecepatan 

melayani pelanggan 

 Kepuasan dengan pengetahuan 

pengobatan yang disampaikan 

oleh petugas toko 

 Kepuasan jawaban yang 

disampaikan oleh petugas toko  

 Kepuasan pelayanan yang 

diberikan Toko Obat   

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas Pelanggan   Datang kembali karena 

pelayanan yang baik 

Pelayanan 

Prima (X) 
Loyalitas 

Pelanggan (Z) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 
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Dimensi Indikator 

Pelayanan Prima 

1. Aliran Stokatis 

(Behavioral) 

2. Aliran 

Deterministik 

(sikap) 

3. Aliran Integratif  

dibandingkan toko obat yang 

lain 

 Obat yang saya butuhkan 

hanya ada di Toko Obat Dewi 

Farma 

 Merekomendasikan Toko Obat 

Dewi Farma  kepada kerabat 

dan keluarga 

 Saya akan terus membeli obat 

diToko Obat Dewi Farma 

Berdasarkan operasionalisasi variabel pada tabel di 

atas, hasil kuisioner diolah dengan analisis jalur 

sehingga diperoleh hasil analisis jalur sebagai 

berikut: 

Tabel 2 . Hasil Analisis Jalur 

 

Variabel 

Beta R2 thitung 

p-

valu

e 

Keputusa

n  
Eksogen Eksogen 

Pelayana

n prima 

(X) 

Kepuasa

n 

Pelangga

n (Y) 

0,88

9 

0,79

1 

30.64

5 
0,00 

Siginifika

n 

Pelayana

n prima 

(X) 

Loyalitas 

Pelangga

n (Z) 

0,48

4 

0,23

4 
8.714 0,00 Signifikan 

Pelayana

n Prima 

(X) Loyalitas 

Pelangga

n (Z) 

-

0,23

7 

0,37

2 

-

2,149 

0,03

3 

Tidak 

Signifikan 

Kepuasa

n 

Pelangga

n (Y) 

'0,81

1 
 7,35 0,00 Signifikan 

 

a. Koefisien Jalur Pelayanan Prima Service 

Excellence terhadap Kepuasan Pelanggan 

 

Tabel 2 diatas menjelaskan hasil pengujian analisis 

jalur untuk mengetahui pengaruh pengaruh 

pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan 

sebesar 0,889. Hasil uji t hitung yang diperoleh 

sebesar 30,645 dengan probabilitas sebesar 0,000 

(p<0,05), dengan demikian pelayanan prima 

dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian sebelumnya [2] meskipun berbeda 

obyek penelitian. 

 

b. Koefisien Jalur Pelayanan Prima Service 

Excellence terhadap Loyalitas  Pelanggan 

   
Tabel 2 menjelaskan bahwa pengaruh pelayanan 

prima terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,484 

seperti tercermin pada koefisien beta. Hasil uji thitung 

yang diperoleh sebesar 8,714 dengan probabilitas 

sebesar 0,000 (p<0,05) maka penulis menyatakan 

pelayanan prima berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini kontradiktif 

dengan penelitian sebelumnya [2] sehingga 

berpotensi memperkaya literatur di area ini. 

 

c. Koefisien Jalur Pelayanan Prima terhadap 

Kepuasan Pelanggan yang berdampak 

terhadap Loyalitas Pelanggan 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien beta pada 

hubungan pelayanan prima terhadap kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan adalah 

sebesar –0,237 dan thitung yang diperoleh sebesar -

2,149 dengan probabilitas sebesar 0,033 (p>0,05) 

maka penulis menyatakan kepuasan pelanggan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya [2]. 

 

Dengan demikian, karena hasil analisis jalur 

menggunakan variabel intervening tidak signifikan, 

maka penulis menggunakan model trimming [9] 

pada model struktur jalur, dengan menghilangkan 

variabel yang tidak signifikan sehingga diperoleh 

hubungan langsung sebagai berikut.  

       

       

 𝜺𝟏 = 0.8752 

 

 

    𝝆𝒛𝒙 =0.234 

 

  
Gambar 2: Hubungan Struktur Model Trimming 

4. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan yaitu: 

1. Variabel pelayanan prima (service excellence) 

terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan yang ditunjukkan 

oleh nilai koefisien jalur (beta) sebesar 0,889 

signifikan dengan probabilitas sebesar 0,000 

(p<0,05) 

2. Variabel pelayanan prima (service excellence) 

terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan yang ditunjukkan 

dengan nilai koefisien jalur (beta) sebesar 0,484 

signifikan dengan probabilitas sebesar 0,000 

(p<0,05) 

3. Variabel pelayanan prima (service excellence) 

terhadap kepuasan pelanggan yang berdampak 

terhadap loyalitas memberikan pengaruh tidak 

signifikan ditunjukkan dengan nilai koefisien 

jalur (beta) sebesar -0,237 dengan probabilitas 

sebesar 0.033 (p>0,05). Oleh sebab itu dilakukan 

model trimming dengan menghilangkan variabel 

kepuasan pelanggan dan memperoleh nilai 

koefisien jalur (beta) sebesar 0,484 dengan 

Pelayanan Prima 

(X) 

Loyalitas 

Pelanggan (Z) 
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probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). Dengan 

kesimpulan pelayanan prima (service 

excellence) berpengaruh langsung terhadap 

loyalitas pelanggan tanpa memerlukan variabel 

perantara kepuasan pelanggan.  
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Abstrak  –  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis dampak kepemimpinan otentik dan 

komunikasi yang transparan terhadap reputasi internal suatu organisasi dari segi persepsi karyawan. literatur 

menyatakan bahwa faktor penggerak atau driver yang penting dalam mencapai reputasi yang baik adalah dengan 

adanya kepemimpinan dan komunikasi strategis. Kuesioner disebarkan kepada karyawan bagian operasional dan 

bagian keuangan pada perusahaan agen pelayaran menggunakan metode purposive sampling. 111 kuesioner yang 

dapat dapat diolah. Teknik analisis data menggunakan PLS-SEM. Penelitian ini hanya menguji dua faktor 

penggerak atau driver reputasi internal organisasi, yaitu kepemimpinan otentik dan komunikasi yang transparan 

dalam organisasi terhadap reputasi internal perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan otentik dan komunikasi yang transparan secara positif berpengaruh terhadap reputasi internal 

organisasi.  

 

Kata Kunci : kepemimpinan otentik, komunikasi yang transparan, reputasi internal. 

  

Abstract - The purpose of this research is to examine and analyzes the impact of leadership authentic and 

communication that transparent to reputation internal an organization in terms of perception employees . 

Literature stated that the driving or driver of the essential in achieved a reputation is with the leadership and 

communication strategic .Questionnaires were distributed to an employee part operational and the finance 

division to companies agent shipping uses the method purposive sampling .111 the questionnaire that can be can 

be processed. Technique analysis data using pls-sem. This research is only test two the driving or driver reputation 

internal organization, is that leadership authentic and communication that transparent in organization to 

reputation internal company. The result of the research indicated that leadership authentic and communication 

that transparent positively impact on reputation internal organization . 

 
Keywords: authentic leadership; transparent communication; internal reputation. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Ketika membicarakan suatu organisasi, manajemen 

akan selalu mendapat perhatian lebih dari pada bagian 

lainnya. Manajemen dijabarkan ke dalam empat fungsi 

spesifik yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, dan kepemimpinan (Bangun, 2008). 

Reputasi merupakan hal yang tidak kalah penting 

dalam opini publik. Pada kenyataannya kita dapat 

melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki 

reputasi yang bagus, akan mendapatkan manfaat, yaitu 

hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat, 

hubungan positif dengan pemerintah setempat, rasa 

kebanggaan dalam organisasi dan diantara khalayak 

sasaran, saling pengertian antara khalayak sasaran, baik 

internal maupun eksternal, dan meningkatkan rasa 

kesetiaan para staf perusahaan (Anggoro, 2002). 

Reputasi dipandang oleh banyak ahli sebagai aset 

penting yang dapat digunakan sebagai keunggulan 

kompetitif dan sumber kinerja keuangan (Inglis et al., 

2006). Hardjana (2008) menyimpulkan bahwa reputasi 

adalah identitas dan citra yang dibangun dalam waktu 

lama dan telah tahan uji dalam jangka panjang terhadap 

lingkungan yang galau (turbulent) berkat adanya 

strategi  komunikasi korporasi yang menyeluruh, 

termasuk melalui konsistensi pengalaman yang positif 

tentang  nilai produk dan layanan jasa. Reputasi 

perusahaan yang baik sangatlah penting, bukan hanya 

karena berpotensi untuk penciptaan nilai, tetapi juga 

karena karakter tidak berwujudnya yang susah untuk 

ditiru membuat para pesaing perusahaan jauh lebih 

kesulitan (Roberts & Dowling, 2002). 

Dalam membangun dan menjaga reputasi 

suatu organisasi sekarang ini telah menjadi tugas 

penting bagi para ahli public relations, terutama di era 

media sosial ini ketika publik menaruh harapan yang 

tinggi pada keterbukaan, transparansi, dan otentisitas 

atau keaslian suatu perusahaan (Men, 2014). Hal ini 

sejalan dengan Laksamana (2000), bahwa public 

relations sudah menjadi elemen korporasi yang 

esensial (values) dan penting dalam mengelola reputasi 

perusahaan dalam era reformasi secepat arus internet 

ini, di mana melalui pengelolaan internal public 

relations yang baik, reputasi perusahaan juga dapat 

ditingkatkan. Dowling (2004) mengemukakan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi reputasi 
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perusahaan, yaitu visi, kebijakan formal perusahaan, 

budaya organisasi, komunikasi, identitas perusahaan, 

citra negara, industri, dan brand. Selain itu, ada banyak 

faktor penggerak atau driver yang dapat mem-

pengaruhi reputasi internal suatu organisasi, mengacu 

pada penelitian terdahulu, seperti komunikasi dua arah 

yang efektif, menyediakan produk dan layanan dengan 

kualitas dan nilai yang baik, kepemimpinan dan 

manajemen yang aktif, kinerja keuangan yang baik, 

faktor lingkungan kerja, serta rasa kepercayaan, dan 

tangung jawab sosial (Men, 2014). Secara khusus, 

penelitian ini hanya menguji dua faktor penggerak atau 

driver reputasi internal organisasi, yaitu kepemimpinan 

otentik dan komunikasi yang transparan dalam 

organisasi. Pemimpin yang otentik memiliki 

pemahaman akan tujuan. Mereka mengetahui siapakah 

diri mereka dan arah yang mereka tuju. Selain 

mengetahui tujuannya, pemimpin yang otentik 

diinspirasi dan secara intrinsik dimotivasi oleh tujuan 

mereka. Mereka adalah individu yang antusias dan 

memiliki minat mendalam terhadap apa yang mereka 

lakukan dan benar-benar peduli dengan pekerjaan 

mereka (Chaidir, 2013). 

Penelitian terdahulu oleh Dowling (2004) 

menyatakan bahwa penggerak atau driver yang penting 

dalam mencapai reputasi yang baik adalah dengan 

adanya kepemimpinan organisasi dan komunikasi 

strategis. Sementara White et al. (2010) dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa seorang pemimpin 

harus percaya bahwa sebagian besar karyawan acapkali 

memiliki perhatian yang paling baik dalam 

memperhatikan organisasi, dan memahami bahwa 

informasi yang lebih dapat membuat penilaian dan 

pendapat yang lebih informatif tentang organisasi. 

Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi 

antar manusia untuk mendapatkan suatu informasi. 

Dalam melakukan suatu hubungan sosial diperlukan 

kemampuan komunikasi yang baik, begitu pula dalam 

berorganisasi. Komunikasi dalam organisasi sangatlah 

penting karena organisasi merupakan salah satu 

kegiatan yang sulit dipisahkan dari manusia sebagai 

makhluk sosial. Jadi, pentingnya hubungan komunikasi 

dan kepemimpinan dalam organisasi adalah untuk 

memperbaiki organisasi itu sendiri. Serta kemajuan 

organisasi, di mana suatu organisasi bisa dikatakan 

sukses apabila hubungan komunikasi antar anggota 

berjalan harmonis. Begitu pula kepemimpinan sangat 

diperlukan bila organisasi ingin sukses. Karena 

kepemimpinan mempengaruhi aktivitas-aktivitas 

sebuah kelompok ke arah pencapaian tujuan bersama. 

Meski demikian, masih sedikit bukti empiris yang 

menunjukkan bagaimana kepemimpinan otentik dan 

faktor komunikasi mungkin berperan dalam 

membangun reputasi internal organisasi. Ditambah 

dengan adanya konteks bagaimana reputasi internal 

suatu organisasi dipandang oleh karyawannya sendiri. 

Hasil dari penelitian ini akan menjadi tambahan dalam 

ilmu pengetahuan tentang manajemen reputasi, 

komunikasi internal dalam organisasi, serta 

pembelajaran kepemimpinan, dengan menunjukkan 

dampak kepemimpinan otentik dan komunikasi yang 

transparan terhadap reputasi organisasi di mata 

karyawan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Men (2014). Di 

Indonesia sendiri, masih sedikit penelitian yang 

dilakukan untuk menguji bagaimana reputasi 

organisasi secara internal dapat terbentuk. Khususnya 

dari sudut pandang karyawan. Adapun hal ini juga 

menjadi dorongan dan motivasi penulis dalam 

melakukan penelitian replikasi ini. Perbedaan 

signifikan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah 

dari segi pemilihan populasi dan sampel. Penelitian 

sebelumnya mengambil populasi dan sampel yaitu 

seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan yang 

ada di Amerika, baik itu yang bergerak di bidang jasa, 

dagang, maupun manufaktur. Sampel pada penelitian 

adalah karyawan bagian operasional dan bagian 

keuangan yang bekerja di perusahaan agen pelayaran di 

Kota Batam, khususnya kawasan Batu Ampar.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat pengaruh antara 

kepemimpinan otentik dan komunikasi yang transparan 

terhadap persepsi karyawan tentang manajemen 

reputasi internal. Dan juga dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemimpinan 

otentik terhadap komunikasi yang transparan yang ada 

dalam organisasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi atau tambahan literatur, 

baik dalam pengembangan ilmu manajemen maupun 

pengembangan dalam ilmu public relations, dan dapat 

memperluas pemahaman ilmiah tentang hubungan 

internal strategis terutama mengenai reputasi internal 

dengan menguji dua faktor penggerak atau driver dari 

reputasi, yaitu kepemimpinan otentik dan komunikasi 

yang transparan. Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian Men (2014). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel 

penelitian yang digunakan dan penelitian ini lebih 

berfokus terhadap dua faktor penggerak atau driver, 

yaitu akan dibatasi dengan menguji faktor kemampuan 

perusahaan, khususnya, kepemimpinan yang otentik 

(yang akan diukur menggunakan empat karakteristik, 

yaitu self-awareness, relational transparency, 

balanced processing, dan internalized moral 

perspective) (Walumbwa et al., 2008) dan komunikasi 

yang transparan (yang akan diukur menggunakan tiga 

karakteristik, yaitu participation, substansial 

information, dan accountability) (Rawlins, 2009) untuk 

dapat memberikan kontribusi terhadap reputasi internal 

yang baik. Faktor penggerak atau driver tersebut akan 

diuji dengan menggunakan bekerja di perusahaan agen 

pelayaran, khususnya di kawasan Batu Ampar. Dalam 

pengambilan sampel penelitian, akan dibatasi pada 

karyawan bagian operasional dan bagian keuangan 

yang memiliki masa periode bekerja sebanyak dua kali 

kontrak kerja antara tahun 2013 sampai tahun 2015. 
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2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Reputasi Organisasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Barnett et al. (2006) 

adalah meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi 

definisi sebelumnya dari reputasi perusahaan. Dari 

hasil penelitiannya menyatakan ada 49 definisi berbeda 

dari reputasi dan diringkas ke dalam tiga kelompok, 

yaitu rasa kepedulian, penilaian atau evaluasi, dan 

sebagai aset. Reputasi sebagai pusat rasa kepedulian 

yang stakeholder berikan pada organisasi misalnya, 

stakeholder memiliki kesadaran umum tetapi kurang 

dalam penilaian organisasi; reputasi sebagai penilaian 

melibatkan pertimbangan dan evaluasi; dan reputasi 

sebagai aset menekankan reputasi sebagai nilai bagi 

organisasi, yang erat kaitannya dengan konsekuensinya 

(Barnett et al., 2006). Dengan demikian, menurut 

penelitan Men (2014) tidak ada definisi yang konsisten 

mengenai reputasi dalam literatur. Kajian 

komprehensif mengenai semua definisi dari berbagai 

sudut pandang dapat mengungkapkan sifat yang 

melekat pada reputasi, yang dapat diringkas seperti 

berikut ini: (1) reputasi berdasarkan historis dan 

dibangun di atas waktu; (2) reputasi sulit untuk 

dibangun, dijaga atau diperbaiki, tetapi mudah untuk 

dihilangkan; (3) reputasi berada dalam pandangan 

internal dan eksternal stakeholder dan publik; (4) 

stakeholder yang berbeda akan merasakan reputasi dari 

perusahaan yang sama secara berbeda berdasarkan 

pada ekonomi mereka sendiri, sosial dan latar belakang 

pribadi, dan pengalaman dengan perusahaan; (5) 

didorong oleh beberapa faktor organisasi, sebagian 

besar reputasi dipengaruhi oleh komunikasi organisasi 

yang strategis (Men, 2014). Dowling (2004) dalam 

penelitiannya memasukkan beberapa karakteristik yang 

mengadopsi dari penelitian terdahulu dalam mengukur 

reputasi internal, diantaranya adalah emotional appeal, 

products and services, vision and leadership, work 

environment, social and enviromental responsibility, 

serta financial performance. 

 

2.1.2. Faktor Penggerak Reputasi Internal 

Studi tentang reputasi sebelumnya telah menyarankan 

beberapa faktor kunci dari berbagai penelitian yang 

dapat mendorong reputasi organisasi yang baik. Sesuai 

dengan Harris-Fombrun Reputasi Quotient, 

perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi 

cenderung lebih mudah mengungkapkan informasi 

tentang diri mereka sendiri dan melibatkan para 

stakeholders dalam dialog langsung dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki reputasi rendah. 

Upaya komunikasi terus menerus dapat meningkatkan 

media dan pasar kehadiran organisasi, yang merupakan 

prasyarat untuk suatu reputasi (Stacks et al., 2013). 

Mengikuti dasar pemikiran Stacks et al. (2013), maka 

penelitian ini akan menguji secara empiris faktor 

kemampuan organisasi – kepemimpinan yang efektif, 

khususnya, kepemimpinan otentik – faktor interaksi 

dengan komunikasi strategis – komunikasi yang 

transparan – untuk berkontribusi terhadap reputasi 

internal yang baik. 

 

2.1.3. Kepemimpinan Otentik 

Walumbwa et al. (2008) dalam penelitian yang 

dilakukan, yaitu membangun dan menguji faktor 

pengukur kepemimpinan otentik berdasarkan teori 

yang telah diteliti dengan menggunakan lima sampel 

terpisah yang diperoleh dari Cina, Kenya, dan Amerika 

Serikat. Berdasarkan definisi kepemimpinan otentik 

oleh beberapa ahli, Walumbwa et al. (2008) 

memasukkan variabel pengukur kepemimpinan otentik 

ke dalam empat karakteristik berdasarkan literatur 

terdahulu. Adapun empat karakteristik tersebut adalah 

self-awareness (pemahaman diri), relational 

transparency (transparansi hubungan), balanced 

processing (pengolahan yang seimbang), dan 

internalized moral perspective (perspektif moral yang 

terinternalisasi). 

 

2.1.4. Komunikasi yang Transparan  

Komunikasi merupakan salah satu alat terjalinnya 

hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 

Terkadang ada hal-hal yang sulit disampaikan dalam 

suatu komunikasi yang menyebabkan adanya 

kesalahpahaman, kurangnya keterbukaan, dan hal-hal 

penghambat lainnya dalam sebuah hubungan antar 

manusia. Tentunya dengan adanya komunikasi yang 

baik, akan memberikan kemudahan kepada setiap 

anggota yaitu terciptanya kerja sama, keselarasan, 

dan kepahaman yang sama ketika menerima atau 

memberikan informasi, sehingga hal terkecil pun yang 

terjadi dalam organisasi tersebut akan lebih transparan 

atau terbuka, dan tercipta hubungan yang harmonis 

antara sesama anggota dengan adanya komunikasi yang 

efektif antar anggota organisasi. Literatur Rawlins 

(2009) dalam penelitiannya mendefinisikan 

karakteristik yang digunakan terhadap komunikasi 

yang transparan dalam organisasi sebagai participation 

(keikutsertaan), substansial information (informasi 

yang mendasar), dan accountability (tanggung jawab). 

 
2.2. Hipotesis 

2.2.1. Kepemimpinan Otentik dan Reputasi Internal 

Seperti yang dikutip dalam penelitian Men (2014), 

beberapa literatur penelitian telah mengidentifikasikan 

berbagai macam hasil positif dari kepemimpinan 

otentik, termasuk tentang pengenalan pemimpin, 

keterlibatan karyawan, perilaku bermasyarakat dalam 

organisasi, kepercayaan, komitmen organisasi, 

kebahagiaan karyawan dalam bekerja, dan prestasi 

kerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi karyawan tentang reputasi organisasi 

bisa menjadi hasil positif lainnya dari kepemimpinan 

otentik mengingat adanya hubungan alami antara 

pemimpin organisasi dan organisasi itu sendiri (Men, 

2014). Maka hipotesis yang diajukan adalah: 
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H1: Kepemimpinan otentik secara positif berpengaruh 

terhadap persepsi karyawan tentang reputasi organisasi 

(reputasi internal). 

 

2.2.2. Komunikasi yang Transparan dan Reputasi 

Internal 

Fombrun (1999) mendefinisikan reputasi sebagai 

representasi persepsi dari tindakan masa lalu 

perusahaan dan prospek masa depan yang 

menggambarkan banding perusahaan secara 

keseluruhan untuk semua konstituen utamanya bila 

dibandingkan dengan para pesaing lainnya. 

Komunikasi internal dan eksternal yang dilaksanakan 

secara proaktif dan konsisten merupakan aktivitas 

strategis yang perusahaan harus lakukan untuk 

mengelola harapan dari berbagai khalayak. Demikian 

pula, Rawlins (2004) mengungkapkan bahwa konsep 

dari transparansi dalam organisasi adalah sebagai 

indikator pendorong yang baik dalam reputasi dan 

proses komunikasi. Adanya transparansi yang dilihat 

dari tanggung jawab organisasi akan menunjukkan 

kompetensi suatu organisasi, serta tanggung jawab 

sosial yang dimilikinya, yang dapat memberikan 

evaluasi positif baik itu bagi stakeholders maupun 

karyawannya. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan 

adalah: 

 

H2: Komunikasi yang transparan secara positif 

berpengaruh terhadap persepsi karyawan tentang 

reputasi organisasi (reputasi internal). 

 

2.2.3. Kepemimpinan Otentik dan Komunikasi yang 

Transparan 

Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai 

komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya 

memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, 

sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang 

partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Komunikasi 

dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur 

yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan 

tujuan yang akan diraih oleh suatu organisasi. Seorang 

pemimpin hendaklah piawai dalam berkomunikasi baik 

itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang baik 

akan akan mampu meningkatkan motivasi, sehingga 

informasi yang disampaikan dapat diterima dengan 

baik dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja 

serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik. 

Seperti yang dikutip dari Walumbwa et al. (2008) 

pemimpin otentik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

mereka dan berusaha untuk mencapai keterbukaan dan 

kejujuran dalam hubungan mereka dengan para 

pengikutnya. Keaslian dalam kepemimpinan sering 

disertai dengan komunikasi yang terbuka, memimpin 

dengan otentisitas hati yang asli, dan berdasarkan 

perasaannya. Berdasarkan penjelasan yang telah 

dipaparkan, maka dihipotesiskan: 

 

H3: Kepemimpinan otentik secara positif berpengaruh 

terhadap komunikasi yang transparan. 

2.3. Model Penelitian 

Berikut ini adalah gambar model penelitian: 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

agen pelayaran yang ada di kota Batam. Sampel 

penelitian adalah karyawan di tujuh perusahaan agen 

pelayaran yang berada di Kota Batam, khususnya 

kawasan Batu Ampar. Sampel dalam penelitian ini 

merupakan karyawan bagian operasional  

dan bagian keuangan yang memiliki masa periode 

bekerja sebanyak dua kali kontrak kerja antara tahun 

2013-2015.Alasan sampel pada penelitian ini 

dikarenakan penelitian terhadap perusahaan agen 

pelayaran pada sampel penelitian terdahulu masih 

jarang dilakukan. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menyebarkan kuesioner penelitian yang kepada 

responden. Kuesioner diadaptasi darikuesioner Men 

(2014). 131 kuesioner disebarkan terdapa 20 kuesioner 

yang datanya tidak lengkap sehingga kuesioner yang 

dapat diolah dalam penelitian ini berjumlah 111 

kuesioner. Persentase pengumpulan kuesioner 

disajikan pada tabel berikut:  

 

3.3. Karakteristik Responden 

Setiap responden yang telah mengisi kuesioner 

diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, usia, dan lama bekerja. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik secara umum para responden 

penelitian. Informasi lengkap terkait dengan responden 

terdapat pada tabel 2 berikut ini: 

 

 

 

Tabel 1.  Karakteristik Data 

Kuesioner yang disebarkan 131 

Kuesioner yang kembali dari responden 131 

Kuesioner yang tidak diisi lengkap 20 

Kuesioner yang dapat diolah 111 

Persentase Kuesioner 85% 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053  

Pekanbaru, 7 September 2016  25 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Kriteria Sampel Frekuensi % 

Jenis Kelamin Pria 80 orang 72,00 

 Wanita 31 orang 28,00 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA/SMK 24 orang 22,00 

D3 15 orang 14,00 

 S1 72 orang 65,00 

 S2 0 0,00 

Usia ≤ 20 tahun 3 orang 3,00 

 21-30 tahun 82 orang 74,00 

 31-40 tahun 25 orang 23,00 

 41-50 tahun 1 orang 1,00 

 ≥ 51 tahun 0 0,00 

Lama Bekerja ≤ 1 tahun 1 orang 1,00 

 1-5 tahun 83 orang 75,00 

 6-10 tahun 26 orang 23,00 

 11-15 tahun 1 orang 1,00 

  ≥ 15 tahun 0 0,00 

 

3.4. Analisis PLS-SEM 

Data yang telah ditabulasi dianalisis menggunakan 

PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 3. 

PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan 

distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter dan 

memprediksi hubungan kausalitas. Karena itu, teknik 

parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak 

diperlukan, dan model evaluasi untuk prediksi bersifat 

non-parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan dengan 

mengevaluasi outer model dan inner model (Jogiyanto, 

2011). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Mengevaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

4.1.1. Uji Validitas Konvergen 

Parameter uji validitas konvergen dapat dilihat dari 

skor nilai AVE dan Communality, masing-masing 

harus bernilai di atas 0,5.  Hasil uji validitas konvergen 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3. Faktor Loading & Cross Loading dalam Model 

Pengukuran 

Item KO KT RI 

KO01 0,730 0,207 0,253 

KO04 0,845 0,256 0,298 

KO06 0,748 0,257 0,280 

KO07 0,726 0,262 0,362 

KO08 0,743 0,223 0,261 

KO12 0,756 0,259 0,304 

KO13 0,826 0,294 0,352 

KO14 0,800 0,371 0,415 

KT04 0,321 0,750 0,569 

KT06 0,247 0,738 0,573 

KT07 0,296 0,756 0,393 

KT08 0,328 0,851 0,377 

KT09 0,337 0,858 0,471 

KT10 0,327 0,873 0,502 

KT11 0,277 0,865 0,473 

KT12 0,271 0,876 0,507 

KT13 0,198 0,847 0,436 

KT18 0,249 0,707 0,435 

RI01 0,287 0,570 0,818 

RI02 0,288 0,577 0,879 

RI03 0,386 0,534 0,893 

RI04 0,288 0,442 0,827 

RI05 0,474 0,498 0,860 

RI06 0,456 0,489 0,889 

RI07 0,387 0,438 0,831 

RI08 0,409 0,531 0,844 

RI09 0,254 0,461 0,819 

RI10 0,256 0,319 0,746 

RI11 0,461 0,573 0,835 

RI12 0,306 0,376 0,894 

RI13 0,203 0,501 0,747 

RI14 0,240 0,482 0,850 

RI16 0,390 0,629 0,843 

RI17 0,473 0,549 0,885 

RI18 0,336 0,370 0,792 

RI19 0,261 0,386 0,814 

KO: Kepemimpinan Otentik, KT: Komunikasi yang Transparan, RI: 

Reputasi Internal 

 

4.1.2. Uji Validitas Diskriminan 

Parameter uji validitas diskriminan dinilai dengan 

membandingkan nilai akar AVE untuk setiap konstruk 

dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model (Jogiyanto, 2011). Berdasarkan 

pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa nilai akar AVE 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antara 

konstruk dengan konstruk lainnya, hal ini berarti semua 

konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi 

kriteria validitas diskriminan. 

Tabel 4. Perbandingan Akar AVE dan Korelasi Variabel 

Laten 

Konstruk 
Akar 

AVE 

Korelasi Variabel Laten 

KO KT RI 

KO 0.773 1.000   

KT 0.814 0.353 1.000  

RI 0.838 0.418 0.591 1.000 

AVE: Average Variance Extracted, KO: Kepemimpinan Otentik, 

KT: Komunikasi yang Transparan, RI: Reputasi Internal 

 

4.1.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’ Alpha 

dan nilai Composite Reliability. Untuk dapat dikatakan 

suatu konstruk reliable, maka nilai Cronbach’ Alpha 

harus > 0,6 dan nilai Composite Reliability harus > 0,7 

(Jogiyanto, 2011). Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 

0,6 dan nilai Composite Reliability untuk semua 
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konstruk adalah di atas 0,7 berarti semua konstruk pada 

model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. 

 

Tabel 5. Tampilan Output Overview Algoritma PLS 

 
Uji Validitas 

Uji 

Reliabilitas 
R2 

AVE Communality Composite 

Reliability 

KO 0,598 0,598 0,922  

KT 0,663 0,663 0,951 0,125 

RI 0,702 0,702 0,977 0,400 
PLS: Partial Least Square, AVE: Average Variance Extracted, KO: 

Kepemimpinan Otentik, KT: Komunikasi yang Transparan, RI: 

Reputasi Internal 

 

4.2. Mengevaluasi Model Struktural (Inner Model) 

4.2.1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis di ringkas pada tabel berikut 

ini: 

 

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 
T 

Statistics 
Hasil 

H1: Kepemimpinan otentik 

secara positif berpengaruh 

terhadap persepsi karyawan 

tentang reputasi organisasi 

(reputasi internal) 

3.360 Terdukung 

H2: Komunikasi yang 

transparan secara positif 

berpengaruh terhadap persepsi 

karyawan tentang reputasi 

organisasi (reputasi internal) 

7.676 Terdukung 

H3: Kepemimpinan otentik 

secara positif berpengaruh 

terhadap komunikasi yang 

transparan 

2.541 Terdukung 

   Signifikansi α=5% 

 

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahawa hipotesis pertama 

(H1) dalam penelitian ini memiliki nilai original 

sample estimate yang positif. Analisis menunjukkan 

bahwa hubungan antara kepemimpinan otentik (KO) 

terhadap reputasi internal (RI) adalah signifikan dengan 

T-statistics sebesar 3,360. Dengan demikian, hipotesis 

pertama (H1) adalah terdukung, artinya Kepemimpinan 

otentik secara positif berpengaruh terhadap persepsi 

karyawan tentang reputasi organisasi (reputasi 

internal). Hasil ini menunjukkan bahwa perasaan 

karyawan tentang reputasi internal organisasi akan 

meningkat ketika pemimpin yang otentik menyatakan 

maksudnya dengan jelas, adil, dan konsisten akan kata-

kata dan tindakannya. Sikap yang tidak memihak, serta 

mampu menafsirkan informasi yang positif dan negatif 

dengan cara yang obyektif sebelum mengambil 

keputusan oleh pemimpin yang otentik, lebih dipercaya 

oleh karyawan di perusahaan agen pelayaran di Batu 

Ampar. Hal ini menimbulkan efek positif bagi reputasi 

perusahaan di mata karyawan tersebut. Karyawan akan 

lebih merasa percaya terhadap perusahaan dan yakin 

akan reputasi baik yang dimilikinya. Sesuai dengan  

Dowling (2004) dan Stacks et al. (2013) yang 

mengindikasikan bahwa reputasi internal perusahaan 

dapat dilihat melalui kualitas kepemimpinan dalam 

sebuah perusahaan. 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini memiliki 

nilai original sample estimate yang positif. Analisis 

menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi 

yang transparan (KT) terhadap reputasi internal (RI) 

adalah signifikan dengan T-statistics sebesar 7,676. 

Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) adalah 

terdukung, artinya komunikasi yang transparan secara 

positif berpengaruh terhadap persepsi karyawan 

tentang reputasi organisasi (reputasi internal). Hasil ini 

menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan 

secara positif berpengaruh terhadap persepsi karyawan 

tentang reputasi internal organisasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketika perusahaan lebih banyak 

memberikan informasi penting kepada karyawan, 

mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam 

memberikan umpan balik bagi perusahaan, serta 

terbuka akan kritikan karyawannya, akan lebih 

membangun perasaan yang baik bagi karyawan. Rasa 

kepercayaan karyawan terhadap perusahaan akan 

meningkat seiring dengan adanya informasi penting 

yang relevan, lengkap serta informasi terpercaya yang 

diberikan oleh perusahaan. serta  Dengan demikian, 

hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan 

dapat dikembangkan dari waktu ke waktu sehingga 

nantinya akan berdampak pada pandangan karyawan 

terhadap perusahaan. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini memiliki nilai 

original sample estimate yang positif. Analisis 

menunjukkan bahwa hubungan antara hubungan antara 

kepemimpinan otentik (KO) terhadap komunikasi yang 

transparan (KT) adalah signifikan dengan T-statistic 

sebesar 2,541. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) 

adalah terdukung, artinya Kepemimpinan otentik 

secara positif berpengaruh terhadap komunikasi yang 

transparan.  Hasil ini mengindikasikan bahwa 

pemimpin otentik menyatakan maksud dan idenya 

dengan jelas, mengajak bawahannya untuk 

menyampaikan pandangan mereka, serta mampu 

menunjukkan konsistensi antara keyakinan dan 

tindakannya. Hubungan yang transparansi antara 

pemimpin otentik dan karyawan dapat membuat 

karyawan bebas mengekspresikan diri mereka sendiri 

dan berpartisipasi dalam menyumbangkan ide serta 

pendapat mereka kepada perusahaan. Sikap konsisten 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053  

Pekanbaru, 7 September 2016  27 

yang dimiliki oleh pemimpin otentik akan 

memprosesnya dengan cara yang obyektif sebelum 

mengambil keputusan. Pemimpin yang otentik juga 

bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan 

lakukan. Hasil penelitian dari ketiga hipotesis yang 

diuji, konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Men (2014). 

 

5. KESIMPULAN 

Penelitian ini menganalisis apakah terdapat pengaruh 

kepemimpinan otentik dan komunikasi yang transparan 

terhadap persepsi karyawan tentang manajemen 

reputasi internal. Responden pada penelitian ini adalah 

karyawan bagian operasional dan bagian keuangan 

yang bekerja di perusahaan agen pelayaran yang berada 

di kawasan Batu Ampar. Penelitian ini mengajukan tiga 

buah hipotesis, ketiga hipotesis yang diajukan di dalam 

penelitian ini terdukung. 

Hasil hipotesis pertama (H1) terdukung, 

menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik secara 

positif berpengaruh terhadap persepsi karyawan 

tentang reputasi internal organisasi. Artinya, perasaan 

karyawan tentang reputasi internal organisasi akan 

meningkat ketika pemimpin yang otentik menyatakan 

maksudnya dengan jelas, adil, dan konsisten akan kata-

kata dan tindakannya. Sikap yang tidak memihak, serta 

mampu menafsirkan informasi yang positif dan negatif 

dengan cara yang obyektif sebelum mengambil 

keputusan oleh pemimpin yang otentik, lebih dipercaya 

oleh karyawan di perusahaan agen pelayaran di Batu 

Ampar. Hal ini menimbulkan efek positif bagi reputasi 

perusahaan di mata karyawan tersebut. 

 

Hipotesis kedua (H2) juga terdukung, di mana 

komunikasi yang transparan secara positif berpengaruh 

terhadap persepsi karyawan tentang reputasi internal 

organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika 

perusahaan lebih banyak memberikan informasi 

penting kepada karyawan, mendorong karyawan untuk 

berpartisipasi dalam memberikan umpan balik bagi 

perusahaan, serta terbuka akan kritikan karyawannya, 

akan lebih membangun perasaan yang baik bagi 

karyawan. Rasa kepercayaan karyawan terhadap 

perusahaan akan meningkat seiring dengan adanya 

informasi penting yang relevan, lengkap serta 

informasi terpercaya yang diberikan oleh perusahaan.  

Hipotesis ketiga (H3) juga terdukung, yang 

mengindikasikan bahwa pemimpin otentik menyatakan 

maksud dan idenya dengan jelas, mengajak 

bawahannya untuk menyampaikan pandangan mereka, 

serta mampu menunjukkan konsistensi antara 

keyakinan dan tindakannya. Hubungan yang 

transparansi antara pemimpin otentik dan karyawan 

dapat membuat karyawan bebas mengekspresikan diri 

mereka sendiri dan berpartisipasi dalam 

menyumbangkan ide serta pendapat mereka kepada 

perusahaan. Sikap konsisten yang dimiliki oleh 

pemimpin otentik akan memprosesnya dengan cara 

yang obyektif sebelum mengambil keputusan. 

Pemimpin yang otentik juga bertanggung jawab atas 

apa yang mereka katakan dan lakukan.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

yaitu dilihat dari sisi karakteristik pendidikan terakhir 

responden yang berbeda sehingga bisa membuat 

kurangnya pemahaman dari responden terhadap 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner serta sikap 

kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua 

pernyataan yang ada menjadi kendala dalam  penelitian 

ini. Lokasi dan obyek penelitian ini hanya mengambil 

perusahaan agen pelayaran dengan lokasi di kawasan 

Batu Ampar saja. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan sampel dari jenis perusahaan lain 

atau tetap menggunakan jenis perusahaan yang sama, 

namun diterapkan di kawasan lain, karena perbedaan 

budaya dan lingkungan di masing-masing kawasan 

dapat mempengaruhi persepsi karyawan. Selain itu, 

dapat menggunakan sampel karyawan lain, tidak hanya 

terbatas pada karyawan tetap. 
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Abstrak- Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor budaya organisasi yaitu 

Nilai(X1), Mite(X2), Tradisi(X3), dan Norma(X4)  terhadap Prestasi kerja karyawan outsourcing pada PT. Pipa 

Mas Batam serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap semangat kerja karyawan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Pruposive Sampling dengan jumlah 50 responden. 

Observasi Wawancara dan kuisioner digunakan dalam metode pengumpulan data. Teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Nilai, Mite, Tradisi dan 

Norma berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Prestasi kerja karyawan outsourcing pada PT. Pipa 

Mas Batam. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap Prestasi  kerja di PT. Pipa Mas Batam  

adalah variabel Nilai dengan indikator pemahaman nilai-nilai organisasi, pelaksanaan nilai-nilai dan pelaksanaan 

kode etik organisasi. Variable  Nilai (X1) menjadi variabel yang memiliki pengaruh  dominan terhadap prestasi 

kerja. 

 

Kata kunci: Nilai, Mite, Tradisi Norma dan Prestasi Kerja Karyawan 

 

Abstrack- This study aimed to find out the influence of factors of organizational culture that value (X1), Mite 

(X2), Tradition (X3), and Norma (X4) against outsourcing work performance of employees at PT. Pipe Mas 

Batam and to determine which variables are the most dominant effect on employee morale. The sampling 

technique used is the method Pruposive sampling with 50 respondents. Observation Interviews and 

questionnaires are used in data collection methods. Data were analyzed using multiple linear regression 

techniques. The result showed that value, Mite, Tradition and Norma influence simultaneously and partially to 

outsource work performance of employees at PT. Pipe Mas Batam. While the variables that have a dominant 

influence on job performance in PT. Pipe Mas Batam is the indicator value of understanding the values of the 

organization, implementation and execution of the values of society's code. Associated with the findings of the 

study Value (X1) be a variable that has the most dominant influence, it can be recommended to the company to 

pay attention to implementation and understanding of the values of the organization to be able to give spirit to 

advance the company, so the excitement in work can be improved. 

 

Keywords: Value,  Mite, Tradition, Norma, Achievement employee 

 

  

1. PENDAHULUAN 

 

Budaya adalah konsep yang sangat sulit ditentukan 

secara akurat dalam perusahaan budaya organisasi dapat 

didirikan dan ditunjang pendiri, manajemen, dan sumber 

daya manusia yang baik. Suatu nilai budaya tidak selalu 

memberi nilai positif pada organisasi. Meski demikian 

bagi suatu organisasi cara mengatur dan menerapkan 

budaya akan memberi hasil akhir positif dengan 

membiasakan berperilaku sesuai budaya yang dikenalnya  

Darmawan, (2013). 

Secara umum perusahaan menerapkan budaya 

organisasi yang mengacu kepada kesatuan sistem 

makna bersama yang dianut oleh angota-anggota yang 

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi 

lain. Menurut Robbins, (2002). Tujuh karakter utama 

yang kesemuanya menjadi elemen-elemen penting 

suatu budaya organisasi yaitu inovasi dan pengambilan 

resiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap 

hasil, orientasi terhadap individu,orientasi terhadap 

tim, agresivitas dan stabilitas. Dari Titik pandang 

seorang karyawan budaya bernilai karena budaya 

memberitahu para karyawan bagaimana segala sesuatu 

dilakukan.   

Sumber paling akhir dari budaya organisasi 

adalah pendirinya. Proses penciptaan budaya terjadi 

dalam tiga cara. Pertama para pendirinya 

mempekerjakan dan menjaga karyawan berfikir dan 

merasakan cara yang mereka tempuh, kedua mereka 

mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para 

karyawan ini dengan cara berfikir hingga akhirnya 

perilaku sendiri bertindak sebagai suatu model peran 

yang mendorong karyawan  untuk mengidentifikasikan 

diri dengan mereka dan oleh karenanya 

mailto:shinta@polibatam.ac.id
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menginternalkan keyakinan nilai dan asumsi-asumsi 

mereka Wahjono,(2010). 

Bila organisasi berhasil visi pendiri menjadi 

terlihat sebagai suatu penentu utama keberhasilan. Pada 

titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri  menjadi 

tertanam dalam budaya organisasi. Organisasi harus 

mempunyai jaminan terhadap misi budaya karena pada 

budaya organisasi yang kuat nilai utama organisasi 

dipegang dan tersebar secara luas dalam struktur 

organisasi. 

Pada perusahaan manufaktur nilai dan budaya 

organisasi sangat ditekankan kepada setiap karyawan. 

Manufaktur sendiri adalah suatu cabang industri yang 

mengaplikasikam mesin, peralatan dan tenaga kerja 

dan suatu medium proses untuk mengubah bahan 

mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini bisa 

digunakan untuk dunia industri, dimana bahan baku 

diubah menjadi barang jadi dalam skala besar. Ketika 

karyawan suatu perusahaan manufaktur sudah 

menerapkan dan mengaplikasikan suatu budaya 

organisasi dengan baik dalam dirinya maka untuk suatu 

penilaian kerja yang baik karyawan akan diberi suatu 

prestasi yang akan menambah kinerja di perusahaan 

manufaktur. 

Budaya organisasi sangat penting dalam suatu 

perusahaan baik itu perusahaan jasa, dagang, 

manufaktur karena pada hakikatnya budaya organisasi 

yang diterapkaan dalam perusahaan merupakan 

pondasi suatu organisasi jika pondasi yang dibuat tidak 

cukup kokoh, maka betapapun bagusnya suatu 

bangunan pondasi itu tidak akan cukup kokoh 

menopangnya artinya budaya organisasi dapat 

dirumuskan juga sebagai nilai dan kebiasaan kerja 

seluruh  angotanya yang dibakukan serta diterima 

sebagai standar perilaku kerja dalam rangka pencapaian 

sasaran dan hasil yang direncanakan terlebih dahulu. 

Tujuan budaya organisasi tidak akan tercapai apabila 

tidak didukung oleh kepuasaan kerja yang dirasakan 

karyawannya. Kepuasaan kerja karyawan itulah yang 

dapat dilihat melalui suatu prestasi kerja karyawan. 

Prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan Siagian, (2014). Budaya organisasi merujuk 

pada suatu sistem pengertian bersama yag dipegang 

oleh anggota-anggota suatu organisasi budaya dapat 

dilihat dari 4 Komponen organisasi  yaitu  nilai, mite, 

tradisi dan norma. 

PT. Pipa Mas Batam adalah salah satu 

perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang usaha 

pembuatan pipa saringan untuk pertambangan minyak 

adapun visi dan misi budaya organisai yang diterapkan 

perusahaan PT. Pipa Mas Batam adalah bertekat untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan secara terus 

menerus dengan produk bermutu tinggi. Untuk 

mencapai hal ini, manajemen dan staff bertekad 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

a. Memastikan bahwa semua produk dan pelayanan 

memenuhi persyaratan pelanggan  

b. Memenuhi persyaratan manajemen mutu dan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  dan 

lingkungkan secara berkesinambungan dan 

meningkatkan efektifitasnya dengan mencapai 

sasaran-sasaran mutu perusahaan.  

Budaya Organisasi yang diterapkan PT. Pipa 

Mas Batam inilah perilaku seorang karyawan dapat 

diukur melalui suatu prestasi  kerja dalam prestasi kerja 

yang dinilai adalah sumber daya manusia. dapat 

dinyatakan bahwa terciptanya suatu prestasi kerja 

tergantung pada persiapan yang  matang dari sumber 

daya manusianya memahami budaya yang diterapkan 

dalam perusahaan. Bagi organisasi hasil penilaian 

prestasi kerja karyawan sangat penting arti dan 

perananya dalam pengambilan keputusan. 

Hubungannya terhadap karyawan outsourcing 

Pada PT. Pipa Mas Batam dimana karyawan 

outsourcing di perusahaan ini adalah karyawan kontrak 

yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu 

tertentu dengan hal ini dapat dilihat budaya organisasi 

yang diterapkan perusahaan PT. Pipa Mas Batam pada 

karyawan outsourcing  dapat meningkatkan fokus pada 

karyawan outsourcing untuk mendapatkan penilaian 

kerja yang baik selama jangka waktu mereka bekerja di 

perusahaan dengan mengikuti budaya perusahaan 

bagaimana karyawan  outsourcing memahami  budaya 

organisasi  yang diterapkan perusahaan untuk mencapai 

karir kedepan dengan mendapatkan suatu prestasi 

kerja. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan outsourcing pada 

PT. Pipa Mas Batam. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Budaya Organisasi 

Menurut Robbins, (2002) merujuk kepada suatu sistem 

pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-

anggota dan budaya dikelompokan menjadi 5 

komponen yaitu nilai, mite, tradisi dan norma 

Nilai  

Menurut Robbins (2002)  nilai  adalah cara anggota 

organisasi  mengevaluasi atau mengakses sifat-sifat 

tertentu dalam organisasi atau perusahaan. 

Mite 

Menurut Robbins (2002)  Mite  adalah cerita atau 

legenda mengenai organisai dan pemimpinnya. 

Tradisi 
Menurut Robbins (2002)  tradisi adalah kejadian  

penting yang berulang dalam suatu organisasi. 

Norma 

Menurut Robbins (2002)  norma adalah peraturan 

informal yang ada dalam organisasi. 
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Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

(Siagian, 2014).  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan 

secara bertahap, yakni dari perencanaan penelitian, 

menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, 

pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil 

penelitian (Moleong, 2002).  Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian eksplanatori, penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti 

serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. 

Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat 

replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung 

oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang 

dengan kondisi lain yang kurang lebih sama  (Sugiyono 

(2014).  

 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sarwono, (2008). Populasi adalah 

wilayah generealisasi terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualiatas dan karakteristik 

adalah karyawan permanen staff kantor  PT. Pipa 

Mas Batam dengan jumlah 50 karyawan. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengambilan sampel populasi yaitu 

melalui teknik Pruposive Sampling dengan pemilihan 

dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

dalam penelitian.Sampel adalah karyawan outsourcing 

kantor  PT. Pipa Mas Batam 

 

Metode Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial. Teknik analisis deskriptif yang digunakan 

yaitu menggunakan beberapa statistik deskriptif antara 

lain penyajian data melalui tabel, diagram lingkaran, 

diagram batang, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata (mean), serta perhitungan 

prosentase. 

Sedangkan teknik analisis data inferensial 

menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikolinearitas. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, 

kemudian melakukan uji regresi berganda pada sampel. 

Penelitian ini, menggunakan aplikasi SPSS versi 22.00. 

 

 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden  

1. Karakteristik Usia 

 Dalam penelitian ini karakteristik Usia dilihat dari usia 

masing-masing karyawan yang terdiri dari 22-25 tahun 

dengan jumlah sebanyak 2 responden , 26-29 tahun 

dengan jumlah sebanyak 2 responden, 30-33 tahun 

dengan jumlah sebanyak 20 responden, 34-37 

tahun,dengan jumlah sebanyak 17 responden 38-41 

tahun, dengan jumlah sebanyak 2 responden  42-45 

tahun dengan jumlah sebanyak 7 responden  Dapat 

dilihat dari gambar berikut ini 

 

Gambar 1 Karakteristik Usia 

 
 

2. Karakteristik Pendidikan 

 

Dari hasil uji menyatakan bahwa responden yang 

memiliki pendidikan SMK/SMA Sederajat sebesar 

2%,atau sebanyak 1 responden  pendidikan D4/ S1 

sebesar 98%, atau sebanyak 49 responden dapat 

dilihat dari gambar diagram batang berikut ini. 

 

 
Gambar 2 Karakteristik Pendidikan 

 

3. Karakteristik Unit Kerja 

Dari hasil uji menyatakan bahwa responden 4% dan 

32% totalnya 36% atau sebanyak  18 responden di 

unit kerja bagian foremen,20% di unit kerja bagian 

helper dan 44% di unit kerja bagian welder dapat 

dilihat dari gambar diagram batang berikut ini. 
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Gambar 3 Unit Kerja 

 

4. Masa Kerja 

Dari hasil diagram  menyatakan bahwa responden 

yang bekerja > 1 tahun sebesar 4%, 1 tahun sebesar 

4% dan 18%, dan 3 bulan sebesar 10% dan 64% 2,5%  

dapat dilihat dari gambar diagram batang berikut ini 

 

               

 
Gambar 4 Masa Kerja 

 

5. Karakteristik Bekerja di perusahaan Manufakur 

lain. 

 

Dari hasil uji menyatakan bahwa 100% atau semua 

responden pernah bekerja di perusahaan manufaktur 

pipa lain dapat dilihat dari gambar diagram batang 

berikut ini. 

 

 
Gambar 5 Bekerja di Perusahaan Pipa Lain 

 

6. Karakteristik Kesulitan Kerja 

Dari hasil uji menyatakan bahwa 76% responden 

menjawab ya pernah mengalami kesulitan dalam 

bekerja dan 24% responden menjawab tidak pernah 

mengalami kesulitan dalam bekerja dapat dilihat dari 

gambar diagram batang berikut in 

 
Gambar 6 Kesulitan Kerja 

 

 

 Hasil Penelitian 

 

Variabel Nilai 

Variabel Nilai diukur dengan 9 item pertanyaan yang 

dibuat dari indikator pemahaman nilai-nilai organisas,  

pelaksanaan nilai dan pelaksanaan kode etik organisasi. 

Dari 9 item pertanyaan memiliki nilai mean atau rata-

rata seluruh item 4.26 – 4.94 dengan skor mean variabel 

4.56 dengan. nilai tersebut menggambarkan bahwa 

persepsi penilaian responden terhadap nilai adalah 

positif dan baik.  

Tabel 1 Statistik Deskriptif  X1 

Item Mean 

Visi dan Misi Perusahaan 4.94 

Tujuan Organisasi Perusahaan 4.26 

Nilai-Nilai Kerja 4,72 

Melaksanakan visi dan misi 4.46 

Prosedur kerja 4.42 

Nilai-nilai tanggung jawab 4.34 

Taat pada ISO 9001 tahun 2000 4.88 

Fungsi di bagian produksi bersifat 

melayani 4.78 

integritas moral 4.30 

Mean  4.56 

 

Variabel Mite 

Variabel Mite (X2) dengan 6  item pertanyaan yang 

dibuat dari indikator pemahaman sejarah organisasi, 

dan pemahaman proofil pemimpin. Dari 6 item 

pertanyaan memiliki nilai mean atau rata-rata seluruh 
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item 4.16 – 4.66 dengan skor mean variabel 4.45 nilai 

tersebut menggambarkan bahwa persepsi penilaian 

responden terhadap  Nilai adalah positif dan baik. 

Tabel 2 Statistik Deskriptif X2 

Item Mean 

Sejarah perusahaan 4.66 

Job description 4.28 

Fungsi koordinasi 4.52 

Karakter pemimpin. 4.62 

Hubungan baik dengan pimpinan 

perusahaan 4.16 

Hubungan baik dengan atasan di unit 

kerja bagian produksi 4.48 

Mean  4.45 

 

Variabel Tradisi 

Variabel Tradisi (X3) dengan 3  item pertanyaan yang 

dibuat dari indikator pemahaman sejarah organisasi, 

dan pemahaman profil pemimpin. Dari 3 item 

pertanyaan memiliki nilai mean atau rata-rata seluruh 

item 4.50 – 4.76 dengan skor mean variabel 4,59 nilai 

tersebut menggambarkan bahwa persepsi penilaian 

responden terhadap  Tradisi (X3) adalah positif dan 

baik 

Tabel 3 Statistik Deskriptif X3 

Item Mean 

 Kegiatan perusahaan 4.76 

Kegiatan hari kemerdekaan 

indonesia  4.52 

Pemberian reward bagi 

karyawan yang berprestasi 4.50 

Mean  4.59 

 

Variabel Norma 

Variabel Norma (X4)  langsung diukur dengan 6 item 

pertanyaan yang dibuat dari indikator adanya kerapian 

dalam berbusana, kebiasaan kerja dan toleransi. Dari 6 

item pertanyaan memiliki nilai mean atau rata-rata 

seluruh item 4.16 – 4.66 dengan skor mean variabel 4,45. 

dengan skor mean variabel 4.45 dengan. nilai tersebut 

menggambarkan bahwa persepsi penilaian responden 

terhadap   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Statistik Deskriptif X4 

Item Mean 

Memakai warepark  4.66 

Memakai seragam kerja   4.28 

Nilai-Nilai Keselamatan 

dan kesehatan kerja 4.52 

Melakukan briefing 4.62 

mematuhi norma social 4.16 

Menghargai pendapat 4.48 

Mean Variabel 4.45 

 

Variabel Prestasi Kerja Karyawan 

Variabel Prestasi Kerja (Y)  langsung diukur dengan 16 

item pertanyaan yang dibuat dari indikator adanya  

kualitas kerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan 

,kerja sama dengan rekan kerja, orientasi terhadap 

pelanggan,inisiatif karyawan. Dari 16 item pertanyaan 

memiliki nilai mean atau rata-rata seluruh item 4.22 – 

4.74 dengan skor mean variabel 4,48. dengan. nilai 

tersebut menggambarkan bahwa persepsi penilaian 

responden terhadap  Prestasi Kerja (Y) adalah positif.  

Tabel 5 Statistik Deskriptif Y 

Item 

Mea

n 

Ketelitian dalam bekerja 4.56 

Cepat mengerjakan tugas 4.36 

Cepat merespon tugas 4.44 

Hasil pekerjaan sesuai dengan yang 

diberikan 4.40 

Pekerjaan sesuai target yang 

ditentukan 4.56 

Siap lembur 4.22 

Prioritas pekerjaan 4.72 

Fokus dalam pekerjaan 4.58 

Memiliki inisiatif 4.74 

Kesulitan bekerja 4.50 

Pekerjaan secara tim 4.52 

Pekerjaan sesuai target produksi 4.54 

Kualitas dan mutu   4.54 

Kesediaan melakukan pekerjaan 4.44 

Kesadaran dalam menyelesaikan 

pekerjaaan 
4.32 

Mencari tahu bilamana ada 

pekerjaan yang tidak saya mengerti 
4.30 

Mean  4.48 
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 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas  

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kurva dinilai residual terstandarisasi memiliki 

sebaran data normal jika : 

1. Nilai Kolmogrov-Smirnov Z < Ztabel atau 

2.  Nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 

Untuk menganalisis nilai Kolmogorov-Smirnov 

pada tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa 

data memiliki distribusi normal karena nilai 

Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikasi 

0,101 lebih besar dari 0,05.  

 

Tabel 4 Uji Normalitas 

 

Uji Heterokedasitas 

Dari output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas   

Gambar 7 Scatterplot uji heterokedastisitas 

 
Uji Multikolinearitas  

Dari output di bawah dapat diketahui bahwa nilai 

Tolerance kedua variabel lebih dari 0,10 dan VIF 

kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel bebas 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

 
Tabel  di atas maka dapat diperoleh persamaan analisis 

regresi uji koefisien adalah sebagai berikut  

 

 

 

 

 

5.SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Tanggapan responden terhadap pertanyaan untuk 

variabel Nilai (X1) penelitian ini berada pada 

daerah sangat positif dapat dilihat dari tabel 4.8 

dimana mean variabel 4.56, Mite (X2) penelitian ini 

berada pada daerah sangat positif dilihat dari tabel 

4.9 dimana mean variabel 4.45. Tradisi (X3) 

penelitian ini berada pada daerah sangat positif 

dilihat dari tabel 4.10 dengan mean variabel 4.59 

Norma (X4) berada di daerah positif dilihat dari 

tabel 4.11 dengan mean variabel 4.45 tetapi jika 

dilihat pada Variabel (X4) ada 1 responden 

menjawab tidak setuju ini terlihat pada pernyataan 

tentang kebiasaan kerja, dan prestasi kerja (Y) 

berada di daerah sangat positif dilihat dari tabel 4.12 

dengan mean 4.48 tetapi jika dilihat pada variabel 

(Y) ada 1 responden menjawab tidak setuju ini 

terlihat dalam pernyataan kualitas kerja. Dari hasil 

peneliian berarti kuisioner yang disebar sebanyak 

50 kuisioner mendapat respon positif dari 

responden. 

 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,101 50 ,200* 

Tabel 5 Uji Multikolinearitas  

Model 

Collinearity 

Statistics 
Kesimpulan 

Toleran

ce VIF 

Nilai (X1) .719 1.392 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Mite (X2) .870 1.149 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Tradis (X3) .558 1.988 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Norma (X4) .870 1.149 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

  

 Y = 𝟑𝟒.𝟏𝟑𝟎+ 𝟎,𝟒𝟓𝟎𝑿𝟏 + 𝟎,𝟑𝟏𝟕𝑿𝟐 + 𝟎,𝟑𝟏𝟖𝑿𝟑 + 𝟎,𝟐𝟓𝟑𝑿𝟒 +  𝒆 
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2. Terdapat pengaruh nilai terhadap prestasi  kerja 

karyawan dimana dibuktikan dari hasil uji SPSS 

bahwa untuk t hitung = 3.119 yang lebih besar dari t 

tabel = 2.011 dan nilai sig t = 0.004 < α = 0.05 maka 

untuk variabel Nilai (X1) dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Prestasi kerja karyawan. 

3. Terdapat pengaruh Mite terhadap prestasi  kerja 

karyawan dimana dibuktikan dari hasil uji SPSS 

bahwa untuk t hitung = 2.186 yang > dari t tabel = 2.011 

dan nilai sig t = 0.035 < α = 0.05 maka untuk 

variabel Mite (X2) dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 

kerja karyawan. 

4. Terdapat pengaruh Tradisi terhadap prestasi  kerja 

karyawan dimana dibuktikan dari hasil uji SPSS 

bahwa untuk t hitung = 2.220 > t tabel = 2.011 dan nilai 

sig t = 0.031 < α = 0.05 maka untuk variabel 

Norma (X4) dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 

kerja karyawan. 

5. Terdapat pengaruh Norma terhadap prestasi  kerja 

karyawan dimana dibuktikan dari hasil uji SPSS 

bahwa untuk t hitung = 2.189 > t tabel = 2.011 dan nilai 

sig t = 0.039 < α = 0.05 maka untuk variabel 

Tradisi (X3) dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 

kerja karyawan. 

6. Berdasarkan Penelitian yang telah 

dilakukan,faktor-faktor budaya organisasi antara 

variabel Nilai (X1), Mite (X2), Tradisi (X3) dan 

Norma (X4) berpengaruh secara simultan 

terhadap prestasi kerja karyawan ditunjukkan 

dengan Uji f sebesar 10.840 dengan nilai 

signifikansi t lebih kecil dari 0.05 yaitu sig F 

0.000.   

7. Berdasarkan Penelitian yang telah 

dilakukan,variabel Nilai (X1) merupakan variabel 

yang paling dominan berpengaruh terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan Outsourcing pada PT 

Pipa Mas Batam. 

 

Saran 

1. Pihak manajemen perlu memerhatikan Faktor-

Faktor Budaya Organisasi  yang ada di perusahaan 

sehingga para karyawan dapat lagi memahami 

peraturan yang berlaku di perusahaan  sehingga 

dapat tetap terkendali sehingga kepuasan kerja 

karyawan tetap dapat dipertahankan dalam kondisi 

yang baik.  

2. Segala bentuk Budaya organisasi ataupun 

peraturan-peraturan yang diberikan oleh 

perusaahaan agar dapat ditingkatkan sehingga 

karyawan merasa terpenuhi kebutuhannya sehingga 

tujuan perusahaan dan tujuan karyawan dapat 

tercapai secara seimbang dan karyawan dapat lebih 

lagi meningkatkan prestasi kerjanya   
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan potongan harga terhadap 

penjualan. Penjualan merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. Penjualan merupakan suatu hasil akhir 

dari semua proses produksi di perusahaan manufaktur. Angka penjualan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan 

dan target sebuah perusahaan. Penelitian dilaksanakan di salah satu perusahaan manufaktur yang cukup besar di 

kota Batam yaitu PT Daihan Labtech selama tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan studi 

dokumen laporan penjualan bulanannya. Data diolah dengan metode regresi linier berganda pada data yang 

memenuhi persyaratan asumsi klasik. Penelitian ini menemukan bahwa variabel biaya promosi dan potongan harga 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap penjualan di PT Daihan Labtech. 

 

Kata kunci: biaya promosi, penjualan, potongan harga, perusahaan manufaktur, Batam 

 

Abstract – This study aims to determine the effect of the costs of promotion and rebates on sales. Sales are the 

important aspect of a company. Selling is an end result of all production processes in manufacturing. Sales figures 

become one of the benchmarks and targets of a company's success. The experiment was conducted at one 

moderate-scale manufacturing company in the city of Batam, that is PT Daihan Labtech, for research period of 

three years starting from 2013 to 2015 by studying the monthly sales reports document. Data processed by the 

method of multiple linear regression on the data that meet the requirements of the classical assumptions. This 

study found that the variables of costs of promotions and rebates have a positive and significant effect partially 

and simultaneously on sales at PT Daihan Labtech. 

 

Keywords : costs of promotion, sales, discount, manufacturing company, Batam  

  

 

1. PENDAHULUAN 

Pesatnya pertumbuhan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh konsumen, baik dalam jumlah maupun 

jenisnya, mendorong perusahaan-perusahaan saling 

berpacu agar dapat memuaskan kebutuhan konsumen 

dengan cara menghasilkan barang dan jasa sesuai 

dengan keinginan konsumen. Keadaan ini 

mengakibatkan terciptanya persaingan sesama 

perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang 

sejenis. Untuk menghadapi persaingan ini, perusahaan 

perlu untuk berorientasi pada kegiatan pemasaran. 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan harus dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemasaran memegang peranan 

penting dalam menunjang kegiatan perusahaan di 

dalam meningkatkan penjualan. 

Agar tujuan perusahaan untuk meningkatkan hasil 

penjualan tercapai maka perusahaan harus mempunyai 

cara-cara atau metode-metode yang digunakan sebagai 

pedoman terutama dalam bidang pemasaran. Tentu 

pada bagian marketing sendiri mempunyai target yang 

harus dicapai sehingga penjualan dapat diukur. Strategi 

pemasaran adalah cara yang paling tepat dalam upaya 

meningkatkan penjualan, caranya ialah dengan 

menetapkan harga, promosi serta saluran distribusi, 

terhadap barang dan jasa yang bisa memberikan 

kepuasan kepada konsumen.  

Dengan adanya promosi dan kebijakan harga dalam hal 

ini adalah potongan harga yang diberikan oleh 

perusahaan diharapkan penjualan akan dapat 

ditingkatkan. Agar perusahaan dapat menggunakan 

promosi dan kebijakan potongan harga secara efektif, 

maka sebelum mengadakan kegiatan tersebut 

hendaknya diadakan suatu perencanaan yang baik 

dengan memperhatikan segala faktor yang berkaitan 

dengan promosi dan kebijakan harga sehingga apa yang 

dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Tentu saja hal 

ini harus disesuaikan dengan maksud dari kegiatan 

promosi yang dapat menarik konsumen yang nantinya 

membuat minat konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap 

efektivitas pelaksanaan promosi dan potongan harga 

terhadap penjualan. Apabila dibiarkan, kebijaksanaan 

promosi dan potongan harga yang tidak efektif dapat 

berakibat pada kurang dikenalnya produk-produk yang 

dihasilkan oleh PT Daihan Labtech ini oleh 

masyarakat, juga mengakibatkan perusahaan sulit 

bersaing dengan perusahaan sejenis. Kedua hal ini 

dapat menyebabkan konsumen beralih kepada produk 

mailto:dwi@polibatam.ac.id
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lain yang sejenis. Bila keadaan ini tidak segera 

mendapat perhatian akan dapat membawa dampak 

negatif dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Penelitian terhadap biaya promosi dan potongan harga 

pernah dilakukan dan menunjukkan hasil yang hampir 

sama, yaitu biaya promosi berpengaruh positif terhadap 

penjualan [1] ataupun harga dan promosi berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap peningkatan 

penjualan [2]. 

PT Daihan Labtech merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur untuk peralatan 

laboratorium, peralatan rumah sakit, peralatan dapur 

dan restoran, dan berbagai peralatan lain nya yang 

berbahan dasar stainless steel. Sebagai perusahaan 

yang berstatus Perusahaan Modal Asing (PMA) maka 

PT Daihan Labtech tidak diperkenankan melakukan 

penjualan terhadap konsumen akhir langsung, maka 

dari itu PT Daihan Labtech bekerja sama dengan 

distributor-distributor sebagai pemasar produk agar 

sampai kepada konsumen akhir. Untuk menunjang 

fungsi penjualan, PT Daihan labtech memiliki divisi 

penjualan dan pemasaran guna memasarkan produk 

kepada calon distributor potensial. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui efektivitas biaya promosi yang telah 

dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan promosi serta 

potongan harga yang diberikan kepada konsumen 

terhadap penjualan di PT Daihan Labtech Batam. 

Untuk itu, penulis mengambil topik dalam penelitian 

ini “Pengaruh Biaya Promosi dan Potongan Harga 

Terhadap Penjualan  PT Daihan Labtech Batam”. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah  biaya promosi berpengaruh terhadap 

penjualan pada PT Daihan Labtech Batam  

2. Apakah potongan harga berpengaruh terhadap 

penjualan pada PT Daihan Labtech Batam 

3. Apakah biaya promosi dan potongan harga secara 

simultan berpengaruh terhadap penjualan pada PT 

Daihan Labtech Batam 

 

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis 

bagi perusahaan yaitu hasil penelitian ini bisa menjadi 

bahan masukan bagi perusahaan terutama sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

yang terkait dengan tujuan jangka pendek ataupun 

jangka panjang perusahaan khususnya dalam hal 

efektivitas kegiatan promosi dan potongan harga.  

Adapun manfaat teoritis bagi penulis yaitu penulis 

dapat menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat 

di bangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya 

terjadi pada suatu perusahaan khususnya mengenai 

kegiatan promosi dan penjualan yang dilaksanakan 

pada suatu perusahaan. Manfaat teoritis bagi peneliti 

lain yaitu dapat menjadi bahan referensi maupun 

sebagai acuan khususnya bagi yang berminat pada 

permasalahan penjualan dan pemasaran.  

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian empiris 

 

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

adalah: 

1. Pengaruh biaya promosi terhadap penjualan [1] 

2. Pengaruh harga dan promosi terhadap peningkatan 

penjualan [2] 

3. Pengaruh kebijakan produk dan promosi terhadap 

volume penjualan [3]  

4. Pengaruh potongan harga, biaya promosi dan biaya 

distribusi terhadap volume penjualan [4] 

5. Pengaruh diskon terhadap volume penjualan [5] 

 

2.2. Kajian Teori 

 

Biaya promosi merupakan anggaran promosi dari 

anggaran pemasaran atau mengenai seberapa besar 

pengeluaran untuk promosi yang harus dialokasikan 

[6]. Pengeluaran promosi ini bervariasi tergantung pada 

produk atau situasi pasarnya. Meskipun banyak 

kesulitan yang ditemui dalam menentukan besarnya 

anggaran atau biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

promosi ini, banyak praktisi yang membuat rule of-

thumb yang terbukti dapat digunakan dalam penentuan 

besarnya pengeluaran untuk kegiatan promosi. 

Perusahaan harus mengukur biaya pemberian tiap 

diskon atau potongan dibandingkan dampaknya pada 

penjulan. Mereka kemudian harus membuat kebijakan 

yang lebih baik tentang apa yang harus diberikan 

kepada pelangggan saat melakukan penawaran. 

Kebijakan potongan harga akan diberikan kepada 

pihak-pihak tertentu dan dapat diberikan dalam bentuk 

persentase tertentu dari harga jual atau dapat dilakukan 

secara langsung. Potongan harga adalah pengurangan 

harga produk dari harga normal dalam periode tertentu 

[7]. Potongan harga (discount) merupakan 

pengurangan dari harga yang ada. Pengurangan ini 

dapat berbentuk tunai atau berupa konsensi yang lain 

[8]. 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan 

akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi 

tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai 

pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas 

barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli [9]. 

Penjualan juga merupakan kegiatan menyampaikan 

kebutuhan yang telah dihasilkan pada mereka yang 

memerlukan dengan imbalan menurut harga yang 

ditentukan atas persetujuan bersama.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan 

tersebut, kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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Gambar 1: Kerangka pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka 

dibuat 3 hipotesis yaitu: 

H1 : Biaya promosi berpengaruh terhadap penjualan 

produk. 

H2 : Potongan harga berpengaruh terhadap penjualan 

produk. 

H3 : Biaya promosi dan potongan harga secara simulan 

berpengaruh terhadap penjualan produk. 

 

Operasionalisasi variabel 

 

Skala pengukuran pada seluruh variabel adalah rasio 

dengan unit satuan rupiah. Indikator biaya promosi 

adalah akun biaya promosi pada laporan penjualan 

yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dalam 

akun yang sama. Biaya promosi yang tercakup adalah 

biaya kegiatan pameran, biaya jamuan pelanggan, dan 

entertainment lainnya. Indikator potongan harga adalah 

akun biaya diskon pada laporan penjualan yang 

dilaporkan oleh bagian pemasaran. Potongan harga 

yang diberlakukan oleh PT Daihan Labtech terdiri dari 

beberapa jenis, diantaranya potongan kuantitas, 

potongan dagang, potongan tunai, dan potongan 

musiman. Indikator penjualan adalah akun pendapatan 

pada laporan laba rugi perusahaan yang diperoleh dari 

akun laporan penjualan. Penjualan atau omzet 

merupakan jumlah (volume) penjualan unit barang 

dikalikan dengan harga barang. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengambil sumber data sekunder yang 

diperoleh dari data laporan penjualan bulanan. Selain 

itu, penulis juga mengambil sumber data primer 

melalui wawancara dan observasi langsung di 

perusahaan. Penulis mengambil data laporan selama 3 

tahun yaitu tahun 2013-2015 sehingga mendapat 36 

sampel data. Karena pada laporan penjualan terdapat 

data dalam kurs mata uang asing, maka penulis 

melakukan konversi kurs mata uang asing menjadi 

mata uang Indonesia (IDR) berdasarkan kurs tengah 

harian yang diakses dari website Bank Indonesia. 

Data yang sudah diperoleh kemudian diuji 

menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Untuk menguji hipotesis menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif 

memuat penjabaran mengenai perusahaan dan 

deksripsi variabel seperti nilai minimum, maksimal, 

dan rata-rata dari variabel. 

 

3.1. Statistik Deskriptif 

 

Data statistika deskriptif dari variabel-variabel 

penelitian dapat dijabarkan oleh tabel berikut: 

 
Tabel 1. Statistika deskriptif (dalam ribuan rupiah) 

 

Variabel Minimum Rata-rata Maksimum 

biaya 

promosi 

723.600 4.505.183 23.458.000 

potongan 

harga 

0 7.486.244 79.749.000 

penjualan 231.033 32.557.3056 1.327.800.000 

 

3.2. Statistik Inferensial 

 

Sebelum regresi dilaksanakan, penulis menguji terlebih 

dahulu apakah model regresi yang akan digunakan 

memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal 

atau mendekati normal. Dengan menggunakan uji 

sample K-S, diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,357 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji autokorelasi 

diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,036, dengan 

jumlah predictor sebanyak 3 buah (k-3) dan sampel 

sebanyak 36 (n=36). Berdasarkan tabel DW dengan 

nilai kritis yang digunakan sebesar 5%, maka dapat 

ditentukan nilai batas bawah atau dL adalah sebesar 

1,078 dan batas atas atau dU adalah sebesar 1,660. Oleh 

karena nilai DW 2,036 lebih besar dari batas atas (dU) 

dan kurang dari 4 – 1,660 (4 – dU), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai 

tolerance model regresi sebesar 0,386. Hal ini 

menunjukan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukan hasil sebesar 2,593, dimana tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedasitas adalah melihat Grafik Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 
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telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhya) yang telah di –studentized. 

 
Gambar 2: Uji Heteroskedastisitas  

(Sumber: Output SPSS Versi 21) 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 

2 diatas dapat dilihat bahwa grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 

secara baik diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi Penjualan 

Produk berdasarkan masukan variabel independen 

Biaya Promosi dan Potongan Harga. 

 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan 

hubungan antara tiga variabel atau lebih, juga 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Keluaran dari analisis 

regresi dapat dijabarkan oleh tabel berikut: 

 
Tabel 2. Keluaran Analisis Regresi Berganda Parsial 

 

Variabel Biaya 

promosi 

(X1) 

Potongan 

harga (X2) 

Konstanta 

B 20,094 12,236 143.444.238 

t 2,070 3,769  

Sig 0,046 0,001  

Kesimpulan Positif dan 

Signifikan 

Positif dan 

Signifikan 

 

 

Dengan demikian, berdasarkan tabel 2 di atas, maka 

model persamaan regresi dapat dituliskan sebagai 

berikut:  

 

Y = 143.444.238 + 20.094 X1 + 12.236 X2 + ε         (1) 

 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

α = 143.444.238 artinya jika nilai biaya promosi dan 

potongan harga ditentukan sama dengan nol, maka nilai 

penjualan akan sebesar Rp. 143.444.238 

b1 = Nilai koefisien regresi variabel biaya promosi 

sebesar 20,094 artinya jika biaya promosi mengalami 

peningkatan Rp1, maka penjualan produk akan 

mengalami kenaikan sebesar Rp 20 dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. Nilai koefisien positif artinya 

terjadi hubungan positif dan memiliki arah yang sama 

antara biaya promosi dan penjualan produk.  

b2 =Koefisien regresi variabel potongan harga sebesar 

12,236 artinya jika potongan harga mengalami 

peningkatan Rp1, maka penjualan akan mengalami 

kenaikan sebesar Rp12 dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Nilai koefisien positif artinya terjadi 

hubungan positif dan memiliki arah yang sama antara 

potongan harga dan penjualan produk. 

 

Tabel 2 merupakan dasar penulis melakukan uji 

hipotesis, khususnya uji parsial menggunakan uji t. Uji 

t digunakan untuk melihat pengaruh masing masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

thitung yang diperoleh untuk variabel biaya promosi (X1) 

sebesar 2,070 yang mana lebih besar dari ttabel sebesar 

1,65148, sehingga penulis menarik kesimpulan 

pengaruh variabel biaya promosi (X1)  terhadap 

penjualan produk (Y) adalah signifikan. Berdasarkan 

nilai signifikansi pada tabel 2 sebesar 0,046 juga lebih 

kecil dari 0,05, maka kesimpulan penulis konsisten 

yaitu pengaruh variabel biaya promosi (X1)  terhadap 

penjualan produk (Y) adalah signifikan pada PT Daihan 

Labtech. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa biaya promosi 

memang mempengaruhi penjualan [1]. 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa thitung yang diperoleh 

untuk variabel potongan harga (X2) sebesar 3,769 yang 

mana lebih besar dari ttabel sebesar 1,65148, sehingga 

penulis menarik kesimpulan pengaruh variabel 

potongan harga (X2)  terhadap penjualan produk (Y) 

adalah signifikan. Berdasarkan nilai signifikansi pada 

tabel 2 sebesar 0,001 juga lebih kecil dari 0,05, maka 

kesimpulan penulis konsisten yaitu pengaruh variabel 

potongan harga (X2)  terhadap penjualan produk (Y) 

adalah signifikan pada PT Daihan Labtech. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa diskon memang mempengaruhi 

penjualan [4,5]. 

 

Secara simultan atau bersama-sama, sejumlah indikator 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Keluaran Analisis Regresi Berganda Simultan 

 
Model Summary/ANOVA Value 

R 0,600 

R Square 0,360 

Adjusted R Square 0,321 

F 9,264 

Sig. 0,001 

 

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap 
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variabel terikat. Tabel 3 memperlihatkan bahwa Fhitung 

yaitu sebesar 9,264 lebih besar daripada FTabel yaitu 3,03 

dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari pada 

taraf signifikansi 0,05, maka penulis menerima 

Hipotesis 3, yaitu Biaya Promosi(X1) dan Potongan 

Harga (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Penjualan Produk (Y) pada PT 

Daihan Labtech.  

Tabel 3 hasil SPSS di atas memperlihatkan nilai 

koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 

0,321. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,321 

tersebut mengandung arti bahwa bahwa kedua variabel 

memberikan kontribusi kepada volume penjualan 

sebesar 32,1% dan sisanya 67,9% ditentukan oleh 

faktor lain yang tidak dapat dijelaskan oleh penelitian 

ini. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasaran hasil penelitian , maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah biaya promosi dan potongan 

harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penjualan PT Daihan Labtech. Hasil regresi 

berganda juga menunjukkan bahwa biaya promosi dan 

potongan harga secara simultan berpengaruh positif 

dan signifkan terhadap penjualan PT Daihan Labtech. 

 

DAFTAR REFERENSI 

 
[1] Yulitasari, D. (2014). Pengaruh Biaya Promosi Terhadap 

Volume Penjualan Pada Yamaha Motor Sudirman. Tugas Akhir. 

Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta.  

[2] Utami, M.D. (2011). Analisis pengaruh Harga dan Promosi 

Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pada PT Maniela Tour 

and Travel Makassar. Skripsi. Program Sarjana Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.  

[3] Manalu, D. (2008). Analisis Pengaruh Kebijakan Produk dan 

Promosi Terhadap Volume Penjualan Sepatu Pada Pengrajin 

Sepatu di Kec. Medan Denai. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Sumatera Utara. 

[4] Sata. N.P. (2012). Analisis Pengaruh Potongan Harga, Biaya 
Promosi dan Biaya Distribusi Terhadap Volume Penjualan 

Produk Rokok Djarum Super Jember. Skripsi. Program Sarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas Jember.  

[5] Zenti, D. N. (2012). Pengaruh Diskon Terhadap Volume 

Penjualan di PT Semar Kencana Sejati Kantor Distributor Tegal. 
Skripsi. Program Sarjana Prodi Manajemen Universitas 

Pancasakti Tegal. 

[6] Tjiptono, F. (2002). Strategi Bisnis & Manajemen.Yogyakarta: 
PT Andi. 

[7] Sutisna. (2001). Perilaku Konsumen dan Komunikasi 

Pemasaran. Cetakan I. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

[8] Swastha, B. (2002). Manajemen Penjualan.Yogyakarta: Liberty. 

[9] Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 



  

 Proceeding “4th Applied Business and Engineering Conference 2016” 
 
 

ISSN: 2339 – 2053  

Pekanbaru, 7 September 2016  41 

Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pemahaman 

Akuntansi dari Perspektif Gender 

Sinarti, S.E., M.Sc., Akt.1), Ulfa Dwi Mustika Sari) 
1) Dosen Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: s inar t i@poliba tam.ac. id  

2) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: ulvadwimustikasari@ymail.com

 

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi dan melihat apakah terdapat perbedaan kecerdasan emosional dan pemahaman akuntansi 

antara mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi wanita. Kecerdasan emosional diukur dengan lima 

komponen yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial, sedangkan 

pemahaman akuntansi diukur dengan menggunakan nilai mata kuliah akuntansi yaitu Pengantar Akuntansi, 

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Pengauditan, dan Teori Akuntansi. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan skala likert. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan uji t-test independen. Hasil 

penelitian menemukan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap pemahaman akuntansi, tidak 

terdapat perbedaan kecerdasan emosional antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita, dan terdapat perbedaan 

pemahaman akuntansi antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita. Penelitian ini hanya menggunakan variabel 

kecerdasan emosional dalam mengukur pemahaman akuntansi dan terdapat perbedaan jumlah antara responden 

pria dan wanita. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti perilaku belajar dan 

kebiasaan mahasiswa dalam mempersiapkan ujian. 

 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Tingkat Pemahaman Akuntansi, mahasiswa akuntansi 

  

Abstract - The purpose of this research is to examine the influence of emotional intelligence on the level of 

accounting comprehension and to examine the difference of emotional intelligence, accounting comprehension 

between male and female accounting students. Emotional intelligence is measured by five components which is 

self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills, while accounting comprehension is 

measured by accounting subject grade, consist of accounting principles, intermediate accounting, advanced 

financial accounting, auditing and accounting theory. This research used questionnaire in likert scale. Sampling 

method in this research using purposive sampling. Linier analysis and t-test independent are used as a data analysis 

technique. The results of the analysis show that emotional intelligence has an effect on accounting comprehension, 

and there is no difference of emotional intelligence and a difference of accounting comprehension between male 

and female students. This research only using emotional intelligence in measuring accounting comprehension and 

there is a different number of male and female respondents. The future research may added more variable such as 

learning behavior and students habits in preparing exam.  
 

Keywords: emotional intelligence, accounting comprehension, accounting students 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Pendidikan akuntansi di perguruan tinggi ditujukan 

untuk mendidik mahasiswa agar dapat bekerja sebagai 

seorang akuntan profesional yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang memadai di bidang 

akuntansi. Berdasarkan penelitian mengenai 

pemahaman akuntansi yang dilakukan pada perguruan 

tinggi, tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki 

mahasiswa rata-rata masih berada di bawah standar 

akuntansi yang diberikan oleh dunia pendidikan [1]. 

Banyaknya program pendidikan yang lebih berpusat 

pada kecerdasan intelektual (IQ) yang diukur dari nilai 

rapor dan indeks prestasi menyebabkan adanya 

kekhawatiran akan kualitas akuntan yang dihasilkan 

oleh perguruan tinggi. Sayangnya kecerdasan 

intelektual saja sebenarnya tidak dapat dijadikan tolak 

ukur kesuksesan seseorang. Goleman menyatakan 

bahwa kecerdasan intelektual bukanlah faktor dominan 

dalam keberhasilan seseorang, terutama dalam dunia 

bisnis dan sosial [2].  

Goleman menyimpulkan bahwa keberhasilan hidup 

seseorang lebih dipengaruhi oleh kecerdasan emosional 

(EQ) yang berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian 

yang terdiri atas kemampuan seseorang memahami dan 

memotivasi potensi diri, memiliki rasa empati terhadap 

orang lain, mampu mendorong orang lain untuk sukses, 

dan terampil untuk menyampaikan pikiran tanpa 

menyinggung perasaan orang lain [2]. Kecerdasan 

emosional mampu melatih kemampuan seorang 

mahasiswa untuk mengelola perasaan, memotivasi diri, 

mengendalikan diri pada saat tertekan, mengatur 

suasana hati, mampu bekerja sama dan berempati 
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kepada orang lain serta mencapai cita-cita setiap 

individu. 

Penelitian Durgut et al. mengenai pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap pencapaian mata kuliah akuntansi 

yang dilakukan pada 177 mahasiswa akuntansi di dua 

Universitas Negeri yang berbeda di Turki, menemukan 

bahwa Independency, Self-Fulfillment, Social 

Responsibility, Flexibility, and Problem Solving yang 

merupakan komponen kecerdasan emosional memiliki 

dampak pada pemahaman mata kuliah akuntansi [3]. 

Penelitian oleh Tjun et al. mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi 

dilihat dari segi gender yang dilakukan pada 125 

mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung menemukan bahwa 

terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

pemahaman akuntansi, tidak ada perbedaan kecerdasan 

emosional antara mahasiswa pria dan wanita, dan 

terdapat perbedaan pemahaman akuntansi antara 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita [4]. Penelitian 

ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

tingkat pemahaman mahasiswa pada bidang studi 

akuntansi, dan memberikan bukti empiris mengenai 

perbedaan kecerdasan emosional dan pemahaman 

akuntansi antara mahasiswa pria dan mahasiswa 

wanita. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Teori Perilaku Terencana 

Teori perilaku terencana adalah teori yang 

mengasumsikan bahwa individu biasanya berperilaku 

dengan cara yang masuk akal [5]. Individu cenderung 

mempertimbangkan informasi yang telah ada untuk 

mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang 

dilakukan tesebut. Dalam psikologi, teori perilaku yang 

direncanakan adalah teori tentang hubungan antara 

sikap dan perilaku. Konsep ini diusulkan oleh Icek 

Ajzen untuk memperbaiki daya prediksi dari teori 

tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol 

perilaku yang dirasakan. Ini adalah salah satu teori 

persuasi yang paling prediktif. Ini telah diterapkan pada 

studi tentang hubungan antara keyakinan, sikap, 

perilaku niat dan perilaku. 

 

2.2 Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

untuk memotivasi diri, mengendalikan dorongan hati, 

mengatur suasana hati dan rasa empati. Kecerdasan 

emosi terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu pengenalan 

diri (self awareness), pengendalian diri (self 

regulation), motivasi (motivation), empati (empathy), 

dan keterampilan sosial (social skills). Individu-

individu yang memiliki kecerdasan emosional yang 

baik cenderung akan lebih bahagia dan berhasil dalam 

kehidupan dibanding mereka yang tidak [2]. Menurut 

Goleman terdapat 5 dimensi atau komponen dari 

kecerdasan emosional sebagai berikut: 

1. Pengenalan diri (self awareness) yang berarti 

individu tersebut mengetahui keadaan dalam dirinya, 

hal-hal yang disukai, dan intuisi. 

2. Pengendalian diri (self regulation) yang berarti 

individu tersebut mampu mengelola keadaan dalam 

dirinya. Pengendalian diri merupakan pengelolaan 

emosi yang berarti menangani perasaan sendiri agar 

perasaan tersebut dapat diungkapkan dengan tepat [6]. 

3. Motivasi (motivation) yang berarti individu tersebut 

mampu mendorong dan membimbing dirinya untuk 

meraih sasaran dan tujuannya. 

4. Empati (empathy) yang berarti kesadaran akan 

perasaan, kepentingan, dan keprihatinan terhadap 

orang lain. Empati adalah perasaan simpati yang 

dimiliki seseorang terhadap orang lain, terutama 

perasaan untuk berbagi pengalaman ataupun ikut 

merasakan penderitaan orang lain secara tidak langsung 

[6]. 

5. Keterampilan sosial (social skill) yang berarti 

kemampuan untuk membangun tanggapan sesuai 

dengan yang diinginkan oleh orang lain. Keterampilan 

sosial ini akan membantu seseorang untuk memahami 

perasaan orang lain sehingga lebih mudah untuk 

membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan 

memengaruhi, serta membuat orang lain merasa 

nyaman [2]. 

 

2.3 Pemahaman Akuntansi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

paham memiliki arti pandai atau mengerti benar, 

sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan 

memahami ataupun memahamkan. Pemahaman 

akuntansi berarti kemampuan seseorang untuk 

mengenal dan mengerti mengenai akuntansi. Dalam hal 

ini pemahaman akuntansi akan diukur dengan 

menggunakan nilai mata kuliah akuntansi yaitu 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, 

Akuntansi Keuangan Lanjutan, Pengauditan, dan Teori 

Akuntansi. Hal ini dikarenakan mata kuliah tersebut 

merupakan mata kuliah yang memuat unsur-unsur yang 

menggambarkan akuntansi secara umum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kecerdasan emosional terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi 

Hasil penelitian Nwadinigwe & Azuka-Obieke yang 

menguji hubungan antara kecerdasan emosional dan 

prestasi akademik siswa sekolah menengah atas 

(SMA) di Lagos, Nigeria menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara keterampilan kecerdasan 

emosional dan prestasi akademik sehingga dapat 

mengembangkan keterampilan kecerdasan emosional 

siswa yang akan mengarah pada peningkatan prestasi 

akademiknya [7]. Seorang mahasiswa akuntansi 

diharapkan dapat belajar dengan sungguh-sungguh 

dan mengetahui keterampilan serta kemampuan 

emosinya masing-masing, sehingga akan lebih 
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memiliki kesadaran atas kewajiban yang harus 

dipenuhi. Apabila seorang mahasiswa akuntansi 

memahami kemampuan kecerdasan emosional yang 

dimilikinya, maka akan meningkatkan pemahaman 

akuntansi yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi. 

 

Perbedaan Kecerdasan emosional dengan adanya 

perbedaan gender 

Menurut Goleman tidak terdapat perbedaan gender 

dalam kecerdasan emosional, namun pria dan wanita 

mungkin memiliki profil yang berbeda dari segi 

kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang 

kecerdasan emosional [6]. Sebaliknya, penelitian oleh 

Mandell dan Pherwani menemukan bahwa wanita 

lebih mungkin untuk memiliki nilai yang lebih tinggi 

dalam kecerdasan emosional dibandingkan pria [8]. 

Perbedaan ini mungkin disebabkan karena tipe 

pengukuran yang berbeda. Berdasarkan penelitian di 

atas, maka hipotesis yang akan diteliti adalah:   

H2: Terdapat perbedaan kecerdasan emosional antara 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. 

 

Perbedaan pemahaman akuntansi dengan adanya 

perbedaan gender 

Penelitian Martono et al. mengenai pengaruh gender 

dalam prestasi belajar mahasiswa di UNSOED 

menemukan bahwa prestasi belajar mahasiswa yang 

diukur dari IPK menunjukkan bahwa secara umum 

mahasiswa wanita memiliki IPK yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa pria [9]. Perbedaan 

prestasi belajar antara mahasiswa wanita dan pria 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pola 

belajar, motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa 

tersebut dan lingkungan tempat mahasiswa tersebut 

bersosialisasi. Berdasarkan penelitian di atas, maka 

hipotesis yang akan diteliti adalah:   

H3: Terdapat perbedaan pemahaman akuntansi antara 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. 

 

 
 

Gambar 1: Model Penelitian 

 

3.2 Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang bersifat obyektif, mencakup 

pengumpulan dan analisis data serta menggunakan 

metode pengujian statistik [10]. Dilihat dari sumber 

datanya, penelitian ini menggunakan data primer yang 

berbentuk kuesioner. Metode penskalaan untuk 

instrumen yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

respon subjek ke dalam 5 (lima) poin skala dengan 

interval yang sama yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), 

Tidak Setuju (RR), Ragu-ragu (RR), Setuju (S), Sangat 

Setuju (SS). 5 (lima) poin skala Likert menurut 

Jogiyanto digolongkan ke dalam skala interval [11]. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester 8 (delapan) program studi akuntansi pada 

perguruan tinggi Politeknik Negeri Batam, Universitas 

Batam, Universitas Riau Kepulauan, dan Universitas 

Internasional Batam. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 413. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria yaitu 

mahasiswa S1/D4 jurusan akuntansi tingkat akhir 

minimal semester 7 dan telah memperoleh mata kuliah 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keungan Menengah, 

Akuntansi Keuangan Lanjutan, Pengauditan, dan Teori 

Akuntansi. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan model Kretjie dan 

Morgan dan diperoleh jumlah sampel yaitu 201 

responden. Pengumpulan data untuk analisis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 2 alternatif yaitu 

penyebaran kuesioner secara manual dan link google 

form (online). 

Tabel 1. Total Sampel Penelitian 

 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 250 

Kuesioner yang kembali dari responden 145 

Kuesioner yang tidak kembali 105 

Kuesioner langsung kepada mahasiswa 145 

Kuesioner melalui google form 56 

Jumlah kuesioner yang terkumpul dan lengkap 201 

 

3.4 Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan emosional yang mengacu pada definisi 

Goleman yang menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

mengenali diri sendiri maupun orang lain, dan 

kemampuan untuk mengelola emosi [2]. Kecerdasan 

emosional dalam penelitian ini diukur menggunakan 

skor total dari 5 (lima) komponen kecerdasan 

emosional yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, 

motivasi, empati, dan keterampilan sosial yang masing-

masingnya diukur menggunakan 10 (sepuluh) butir 

pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Tjun et al. 

[4]. Pertanyaan yang ada terdiri atas 10 (sepuluh) 

pertanyaan untuk masing-masing variabel yaitu 

variabel pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, 

empati, dan keterampilan sosial. 

 

Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

pemahaman akuntansi yaitu kemampuan seseorang 
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untuk mengenal dan mengerti mengenai akuntansi. 

Pemahaman akuntansi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan nilai mata kuliah Pengantar Keuangan, 

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan 

Lanjutan, Pengauditan, dan Teori Akuntansi. 

Pemahaman akuntansi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skor total dari 8 butir pertanyaan yang 

diadaptasi dari penelitian Tjun et al. [4]. 

 

3.5 Hasil Penelitian 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menghitung korelasi antara score dari 

tiap butir pertanyaan dengan total score setiap 

konstruknya [12]. Pengujian ini menggunakan metode 

Pearson Correlation. Uji reliabililitas dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur 

yang digunakan dan mengetahui apakah alat ukur 

tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila 

pengukuran tersebut diulang. Sebuah kuesioner dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach (α) dari 

hasil pengujian adalah > 0,70 [12]. 

 
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 

Variabel 
Pearson 

Correlation 

Alpha 

Cronbach 

Pengenalan Diri 0,271-0,775** 0,778 

Pengendalian Diri 0,333-0,704** 0,700 

Motivasi 0,362-0,694* 0,775 

Empati 0,435-0,639* 0,715 

Keterampilan Sosial 0,393-0,606* 0,702 

Pemahaman Akuntansi 0,747-0,816** 0,905 

** Signifikan pada level 0,01  

* Signifikan pada level 0,05  

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen 

yaitu kecerdasan emosional yang terdiri dari 

pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati 

dan keterampilan sosial, serta satu variabel dependen 

yaitu pemahaman akuntansi. 

 
  Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

  N Min Max Mean 
Std. 

Dev. 

Pengenalan 

Diri 
201 26 49 39,44 5,171 

Pengendalian 

Diri 
201 22 50 37,73 5,402 

Motivasi 201 23 50 38,02 5,576 

Empati 201 23 50 39,49 4,720 

Keterampilan 

Sosial 
201 24 50 37,76 5,116 

Pemahaman 

Akuntansi 
201 8 40 35,37 3,620 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2012) uji normalitas adalah uji yang 

digunakan untuk menguji kualitas data dan  mengetahui 

apakah variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

 

 Presentase 

Kolmogorov Smirnov Z 0,059 

Assymp. Sig. (2-tailed) 0,088 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,059 dan nilai 

signifikansinya adalah 0,088. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain [12]. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka dikatakan 

homokedastisitas dan apabila berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

model yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas di dalamnya. Uji yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan metode grafik atau 

scatterplot. Model regresi dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas apabila tidak terdapat pola yang jelas 

dalam grafik, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

 
 

Gambar 2: Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
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dalam model regresi yang digunakan. 

 

Uji Independen 

Uji independen adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel berarti 

(signifikan atau tidak signifikan). 

 
Tabel 5. Hasil Uji Independen 

 

 

  Sig. 

Pengenalan Diri 0.000 

Pengendalian Diri 0.006 

Motivasi 0.000 

Empati 0.000 

Keterampilan Sosial 0.001 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi variabel dalam penelitian ini lebih kecil 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel kecerdasan emosional (X) dan 

pemahaman akuntansi (Y) adalah berarti. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah uji regresi untuk melihat pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap pemahaman akuntansi, dan uji 

beda t-test independen untuk melihat perbedaan 

kecerdasan emosional dan pemahaman akuntansi 

antara mahasiswa pria dan wanita. 

 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen.  

 

Uji Beda T-test Independen 

Uji beda t-test adalah salah satu bagian dari parametrik 

yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

tidak berhubungan yang diuji memiliki nilai rata-rata 

yang berbeda. Uji beda yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji beda independen. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 

 

  Coefficients T Sig. 

Constant 24.613 

11.15

0 0.000 

KE 0.056 4.904 0.000** 

KE Pria dan Wanita  -0.526 0.600 

PA Pria dan Wanita   -1.948 0.053* 

   **signifikan pada level 5%   

   * signifikansi pada level 10%  
 

Berdasarkan tabel 6, dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

PA= 24,613 + 0.056KE 

3.7 Pembahasan 

Pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 6, dapat dilihat 

bahwa nilai probabilitas signifikansi adalah 0,000. 

Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung. Hal 

ini berarti semakin tinggi kecerdasan emosional yang 

dimiliki oleh mahasiswa maka akan semakin mudah 

bagi mahasiswa tersebut untuk memahami mata kuliah 

akuntansi yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat 

pemahaman akuntansi mereka.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Melandy 

dan Aziza yang menyatakan bahswa kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi [13]. Penelitian oleh Ogundokun 

dan Adeyamo menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional memiliki korelasi signifikan terhadap 

prestasi akademik [14]. Penelitian lain oleh Rachmi, 

Khajehpour, Ika, Wardhani, Chamundeswari, dan 

Preeti juga menunjukkan hasil yang sama yaitu 

kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi [15.16.17.18.19.20]. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam 

mengenal, mengendalikan, dan memotivasi diri akan 

berpengaruh pada pencapaian atau keberhasilan 

mahasiswa dalam menerima pelajaran. 

Perbedaan kecerdasan emosional antara 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 6 dapat dilihat 

bahwa nilai T adalah -0,526 dengan probabilitas 

signifikansi 0,600 (two tail). Nilai signifikansi 

diperoleh 0,600 yang berarti lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak terdukung 

atau kecerdasan emosional yang dimiliki oleh 

mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi 

wanita adalah sama atau tidak memiliki perbedaan. Hal 

ini berarti tidak ada perbedaan antara kecerdasan 

emosional yang dimiliki mahasiswa akuntansi pria dan 

mahasiswa akuntansi wanita. Tidak terdapatnya 

perbedaan kecerdasan emosional yang dimiliki 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita ini disebabkan 

karena adanya perubahan paradigma masyarakat yang 

kini lebih mampu menerima adanya kesetaraan gender 

antara pria dan wanita, terutama pada bidang 

pendidikan dan pekerjaan. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al. yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kecerdasan emosional antara mahasiswa pria dan 

mahasiswa wanita [4]. 

 

Perbedaan pemahaman akuntansi antara 

mahasiswa pria dan mahasiswa wanita  

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 6 dapat dilihat 

bahwa nilai T adalah -1,948 dengan nilai probabilitas 

signifikansi adalah 0,053. Nilai signifikansi diperoleh 

0,053 yang berarti lebih kecil dari 0,10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3 terdukung atau pemahaman 
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akuntansi yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi pria 

dan mahasiswa akuntansi wanita adalah berbeda. Hal 

ini berarti terdapat perbedaan antara tingkat 

pemahaman akuntansi yang dimiliki mahasiswa 

akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi wanita. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

akuntansi yang dimiliki mahasiswa wanita lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa pria. Penelitian ini didukung 

oleh Tjun et al. yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan pemahaman akuntansi antara mahasiswa 

pria dan mahasiswa wanita [4]. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk 

memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa pada bidang studi akuntansi. Kedua, untuk 

memberikan bukti empiris mengenai perbedaan 

kecerdasan emosional antara mahasiswa pria dan 

mahasiswa wanita. Ketiga, untuk memberikan bukti 

empiris mengenai perbedaan pemahaman akuntansi 

antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Hasil 

penelitian menemukan bahwa kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh terhadap pemahaman akuntansi, 

tidak terdapat perbedaan kecerdasan emosional antara 

mahasiswa akuntansi pria dan wanita, dan terdapat 

perbedaan pemahaman akuntansi antara mahasiswa 

akuntansi pria dan wanita. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia 

pendidikan agar dapat menyempurnakan sistem yang 

diterapkan dalam jurusan akuntansi guna menciptakan 

seorang akuntan yang berkualitas dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam penerimaan 

karyawan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

diantaranya penelitian ini hanya dilakukan pada 

beberapa perguruan tinggi dan universitas di Batam 

sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat 

sepenuhnya diandalkan untuk lingkup yang lebih luas. 

Terdapat perbedaan jumlah antara responden pria dan 

wanita, pada penelitian ini lebih didominasi oleh 

wanita. Tingkat pemahaman akuntansi dalam penelitian 

ini hanya dinilai menggunakan satu variabel yaitu 

kecerdasan emosional, tanpa mempertimbangkan 

faktor-faktor lain, seperti perilaku belajar. Penelitian 

selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, 

misalnya dengan menggunakan seluruh populasi 

perguruan tinggi dan universitas di Batam, 

menggunakan responden pria dan wanita dengan 

jumlah yang dan menambah variabel lain, seperti 

perilaku belajar dan kebiasaan mahasiswa dalam 

menilai tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. 
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Abstrak  –  Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan. 

Manajemen laba diukur dengan akitvitas riil dengan model Roychowdhury (2006) sedangkan Kinerja 

Perusahaan diukur dengan Tobin’s Q dan variable kontrol berupa growth serta profitability. Data yang digunakan 

berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode Tahun 2011 – 2013 dengan sampel sebanyak 868 (firm –years). Metode analisis data menggunakan analisis 

regresi dengan software Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajamen laba berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan, hasil ini sejalan dengan Challen dan Siregar (2012). Sedangkan variable kontrol yang 

digunakan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

Kata Kunci : Manajemen Laba, Kinerja Perusahaan, Growth dan Profitability. 

  

Abstract – The purpose of this study is to exaime the effect of earnings management on firm 

performance.  Earnings management proxy by real activity with method Roychowdhury (2006), firm performance 

meausured by Tobins’s Q and control variable are growth and Profitability. The study used secondary data listed 

in Indonesia Stock Exchange non finanicial firms’ period 2011 – 2013 and result sampel 868 firm-years.  Data 

analysis with regression eviews software. The result show earnings management positive effect on firm 

performance, and supported Challen and Siregar (2012). The Control variabels doesn’t effect on firm performance. 

Keywords: Earnings Managements, Firm Performance, Growth and Profitability.  
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa 

laporan arus kas atau laporan arus dana dan laporan 

perubahan ekuitas. Menurut Standar Akuntasi 

Keuangan (SAK, 2012) yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen atau pertanggunjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pemakai laporan keuangan yang ingin 

melihat apa yang telah dilakukan atau 

pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian 

agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk 

menahan atau menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali 

atau mengganti manajemen. Pihak pemerintah (pajak) 

merupakan sumber pendapatan bagi negara karena 

dasar dalam menentukkan besarnya beban pajak dari 

laporan keuangan tersebut.  

Berdasarkan teori signaling bahwa laba dapat 

memberikan sinyal yang positif mengenai prospek 

perusahaan di masa depan perusahaan. Dengan  adanya  

pertumbuhan  laba  yang  terus meningkat  dari  tahun  

ke  tahun,  akan  memberikan  sinyal  yang  positif  

mengenai  kinerja perusahaan. Selain itu peningkatan 

laba akan berdampak pada value of the firm (nilai 

perusahaan) yang akan tercermin pada nilai saham. Jadi  

dengan  demikian  nilai  saham  merupakan  indeks  

yang  tepat  untuk  mengukur  efektivitas  perusahaan,  

sehingga  seringkali  dikatakan memaksimumkan  nilai  

perusahaan  juga  berarti  memaksimumkan  kekayaan 

pemegang saham. Saham  suatu  perusahaan  bisa  

dinilai  dari  pengembalian  (return) yang diterima oleh 

pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. 

Return bagi pemegang  saham  bisa  berupa  

penerimaan  dividen  tunai  ataupun  adanya perubahan 

harga saham pada suatu periode (Ross 2002). Hal ini, 

yang mendorong  perusahaan  untuk memanage  atau 

melaporkan laba sedemikian agar harga saham/investor 

merespon baik tentang kinerja perusahaan. Dengan 

demikian laba menjadi salah satu komponen penting 

dalam mengambil keputusan serta menjadi pusat 

perhatian bagi para penggunannya. Pengguna laporan 

keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

kelompok internal (para manajemen) dan pihak 

eksternal (diluar manajemen). 

Laba merupakan komponen penting bagi 

banyak pihak, sehingga manajemen akan berusaha 

menyajikan laba yang disesuaikan dengan tujuan yang 

diinginkan oleh manajer, seperti melakukan 

manajeman laba (earnings management). Earnings 
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management merupakan suatu cara penyajian laba yang 

disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh 

manajer, melalui pemilihan suatu set kebijakan 

akuntansi atau melalui pengelolaan akrual (Scott, 

2000). Earnings management dapat dilihat dalam dua 

prespektif: pertama, earnings management merupakan 

prilaku manajemen yang oportunistik yang dikaitkan 

dengan mekanisme kompensasi, kontrak utang dan 

biaya politik. Kedua, earnings management merupakan 

prilaku manajamen yang efisien yang bermanfaat bagi 

perusahaan, jika dilihat dari prespektif efisiensi 

kontrak. 

Penelitian terdahulu terkait pengaruh earning 

management terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

hasil yang bervariasi (positip, negatif). Pertama, 

earning management berpengaruh positip terhadap 

nilai perusahaan seperti earning management melalui 

aktivitas riil Challen dan Siregar (2012), transakasi 

derivatif Huang et al (2009) dan Oktavia (2011). 

Kedua, earning management berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan seperti Zhang et al (2006), 

Ewert dan Wagenhofer (2004). Sedangkan Dyah 

(2013) dan Yip dan Nguyen (2011) tidak menemukan 

pengaruh earning management terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap kinerja perusahaan 

menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh manajemen laba terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi investor dalam melakukan 

investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya 

kepercayaan investor diharapkan dapat berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada di 

Indonesia. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan 

Penelitian ini didasarkan pada teori hipotesis 

pasar efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH) 

mengasumsikan bahwa pasar modal Indonesia 

termasuk dalam kategori efisien setengah kuat. Dalam 

bentuk ini, harga saham akan mencerminkan berbagai 

informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi 

dalam laporan keuangan. 

Menurut Scott (2009),  manajemen  laba  

merupakan  suatu  tindakan  manajemen  untuk  

memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu 

agar mencapai target laba tertentu, dengan  tujuan  

memaksimalkan  kesejahteraan  pihak  manajemen  dan  

atau  nilai perusahaan.  Ada  dua  cara  pemahaman  atas  

manajemen  laba  menurut  Scott  (2009). Pertama, 

manajemen laba sebagai peluang bagi  manajer  untuk  

meningkatkan kepentingan pribadinya, atau dikenal 

dengan Oportunistic Earnings Management. Kedua,  

manajemen  laba  dapat  dipandang  dari  perspektif  

efficient  contracting (Efficient  Earnings  

Management).  Maksudnya  adalah  manajemen  laba  

dapat digunakan  oleh  manajer  sebagai  jalan  keluar  

untuk  melindungi  kepentingan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga demi 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Dengan demikian, dengan manajemen laba, seorang  

manajer dapat  mempengaruhi  nilai perusahaan pada 

pasar saham secara positif. Berbagai  faktor  yang  

mendorong  perusahaan  melakukan  manajemen  laba 

telah  dijelaskan  pada  teori  akuntansi  positif  

sebelumnya.  Scott  (2009)  sendiri mengemukakan 

enam motivasi dilakukannya manajemen laba. Keenam 

motivasi tersebut  meliputi:  (i) bonus  purposes,  (ii)  

political  motivations,  (iii)  taxation motivations, (iv) 

pergantian Chief Executive Officer, (v) Initial Public 

Offering, dan (vi) pentingnya memberi informasi 

kepada investor. 

 Manajemen laba dapat dikelompokkan  menjadi  

manajemen  laba  riil  dan artifisial.  Salah  satu  contoh  

manajemen  laba  riil  adalah  dengan  menggunakan 

pergeseran pendapatan atau biaya. Sementara 

manajemen laba artifisial adalah dengan menggunakan 

akrual diskresioner.  Penggunaan  kedua alat  

manajemen  laba  ini  bisa  secara  substitusi maupun 

komplementer. Secara subtitusi berarti manajemen 

dapat memilih untuk menggunakan  derivatif  atau  

akrual  diskresioner  dalam  mengelola  labanya. 

Sementara, secara  komplementer  berarti  manajemen  

menggunakan  keduanya (derivatif dan akrual 

diskresioner) secara bersamaan untuk mengelola 

labanya. 

Bukti empiris mengenai pengaruh manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan maupun kinerja 

perusahaan menunjukkan hasil yang bervariasi (positip, 

negatif) sebagai berikut: Pertama, manajemen laba 

berpengaruh positip terhadap nilai perusahaan seperti 

manajemen laba melalui aktivitas riil Challen dan 

Siregar (2012), akrual diskresioner (Siregar & Utama, 

2008 dan Dyah, 2013), transakasi derivatif Huang et al 

(2009) dan Oktavia (2011). Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam 

rangka meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini 

bahwa tindakan manajemen laba yang dilakukan 

manajemen dalam rangka efisiensi sehingga nilai 

perusahaan meningkat (Siregar & Utama, 2008). 

Kedua, manajemen laba perpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan seperti Zhang et al (2007), 

dan Huang et al (2009). Pengaruh negatif tersebut 

menandakkan bahwa tindakan manajemen laba akan 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa manajemen laba melalui akrual diskresioner 

mudah dideteksi serta mengandung unsur subyektifitas 

dan manipulasi yang tinggi. Jadi, ketika akrual dinilai 

investor sebagai tindakan manipulasi manajemen maka 

investor tidak mempercayai apa yang telah dilakukan 
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oleh manajemen, kondisi inilah yang menyebabkan 

nilai perusahaan Huang et al (2009). 

Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak 

menemukan pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan antara lain: Dyah (2013) mengemukakan 

bahwa manajemen laba melalui derivatif tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam konteks 

di Indonesia. Hasil tersebut didukung  Yip dan Nguyen 

(2012) tidak menemukan pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan dalam konteks perusahaan di 

Australia. Berdasarkan literatur dan argumen diatas, 

maka hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut: 

H1: Real activity Earnings management 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Di Indonesia penelitian EM telah dilakukan 

dengan beragam proksi yang digunakan untuk 

mengukur EM. (Challen & Siregar, 2012) menguji 

pengaruh kualitas audit terhadap earning management 

(accrual and real activities management) dan firm 

value. Kualitas audit diukur dengan size dari auditor 

perusahaan (size of the audit firm) dan sepecialisasi 

industry (industry specialization). Peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 912 firm-years yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2006 – 

2009. Peneliti menemukan bahwa pertama, bahwa 

ukuran auditor perusahaan (audit firm size) secara 

signifikan berpengaruh postitip terhadap accrual EM. 

Kedua, perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis 

industry maka aktivitas EM melalui accrual akan 

menurun dibandingkan perusahaan yang tidak diaudit 

oleh auditor specialis industry. Ketiga, bahwa ukuran 

auditor perusahaan secara signifikan berpengaruh 

positip terhadap abnormal cash flow operation atau EM 

melalui manipulasi aktivitas real (real activities 

manipulation). Dari argumen dan literatur di atas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Real activity Earnings management 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 
2.2. Model Penelitian 

Model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh real acitivity earnings 

management terhadap nilai perusahaan dan faktor 

demografi sesuai dengan penelitian Huang et al. 

(2009), Siregar dan Utama (2008). Model matematis 

yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini Mengikuti Huang 

et al. (2009), Siregar dan Utama (2008), model 

matematis untuk menguji hipotesis 1 

Model regresi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh real acitivity earnings 

management terhadap kinerja perusahaan yaitu, sesuai 

dengan penelitian Huang et al. (2009), Siregar dan 

Utama (2008). Model matematis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini Mengikuti Huang et al. (2009), Siregar 

dan Utama (2008), model matematis untuk menguji 

hipotesis 1 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝐴𝐿𝑖𝑡
+ 𝛽2𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡
+ 𝛽3𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Variabel Dependen dalam penelitian ini berupa: 

Kinerja perusahaan yang diproksikan dengan variabel 

yaitu dan 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 seperti pada penelitian Huang, et 

al. (2009) dan Ammann, et al. (2011) dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄𝑖𝑡 =
𝑀𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝐵𝑉𝐴𝑖𝑡 − 𝐵𝑉𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
 

 Variabel independen berupa managemen laba 

melalui aktivitas real.  Earnings management melalui 

aktivitas real diukur dengan nilai estimasi penjualan 

yang dimanipulasi (Roychowdhury, 2006; Oktorina, 

2006). Nilai estimasi penjualan yang dimanipulasi 

dihitung dengan arus kas aktivitas operasi dibagi 

dengan total asset tahun sebelumnya. Pengukuran 

earnings management mengadopsi metode yang 

digunakan oleh Roychowdhury (2006).Model yang 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

CFOit/ Ait-1  = β0 + β1 / Ait-1 + β2 Salesit / Ait-1 + 

β3Salesit/ Ait-1  + eit 

 

(6) 

 
dimana: 

CFO:  arus kas operasi (cash flow from operation) dari 

perusahaan ke tahun t 

Ait-1 :  total asset dari tahun t-1 ke tahun t 

Sales:  sales dari perusahaan ke tahun t 

Sales: perubahan sales dari tahun t-1 ke tahun t 

 

Variabel-Variabel Kontrol dalam penelitian ini ada dua 

yaitu Tingkat pertumbuhan (GROWTH). Pertumbuhan 

yang berkelanjutan dapat menjadi sinyal positif kepada 

investor. Perusahaan yang berkembang pun akan 

dinilai oleh investor dengan lebih baik (Allayannis et 

al., 2012). Mengikuti penelitian Huang et al. (2009) 

dan Oktavia (2011), tingkat pertumbuhan yang 

diproksikan dengan menggunakan perubahan 

penjualan. GROWTH = (SALEit-SALEit-1)/SALEit-1 

Variabel control yang kedua berupa Profitabilitas 

(PROFITABILITY) semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan, semakin tinggi juga investor 

akan menilainya (Cohen dan Zarowin, 2010). 

Mengikuti penelitian Huang et al. (2009) dan Oktavia 

(2011), profitabilitas diproksikan dengan return on 

equity: 

𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 = 𝑅𝑂𝐸 = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Pengambilan sampel dilakukan  dengan cara purposive  

sampling  (judgement  sampling),  yaitu pemilihan 

sampel dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Perusahaan  publik  non-keuangan  yang  

terdaftar  di  BEI  periode 2010  – 2013.  

b. Memiliki  nilai  ekuitas  positif,  karena  nilai  

ekuitas  negatif  akan membiaskan  nilai  

perusahaan  yang  diukur  dengan  Tobins Q.  

Selain  itu, nilai  ekuitas  negatif  juga berarti 

perusahaan  memiliki  nilai  hutang  yang 

melebihi total aset, sehingga tidak 

mencerminkan nilai modal sebenarnya.  

c. Tersedianya data yang lengkap untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan kriteria penelitian sampel yang 

telah dijelaskan di bab sebelumnya diatas, diperoleh 

total sampel sebanyak 217 perusahaan per tahun yang 

memiliki data lengkap untuk tahun 2010 sampai 2013. 

Jadi didalam penelitian ini menggunakan 868 

observasi (firm-year), yang terdiri dari 217 perusahaan 

data tahun 2010, 217 perusahaan data tahun 2011, 217 

perusahaan data tahun 2012 dan 217 perusahaan data 

tahun 2013 jadi total sampel sebanyak 868 perusahaan. 

Rincian nama perusahaan yang masuk sebagai sampel 

disajikan pada lampiran1. PadaTabel 4.1 berikut ini 

menunjukkan proses penetapan sampel: 

Tabel 1.  Deskripsi Sampel 

Deskripsi Jumlah 

Perusahaa

n 

Jumlah perusahaan yang tercatat dalam 

periode penelitian (2010 dan 2011) 

443 

Jumlah perusahaan yang bergerak di industri 

keuangan 

(81) 

Jumlah perusahaan yang melakukan IPO 

(Intial Public Offering) di Tahun 2011 

(28) 

Jumlah perusahaan yang melakukan 

pencatatan laporan keuangan dengan mata 

uang selain Rupiah   

(25) 

Jumlah perusahaan yang memiliki book value 

negatif (BVE) selama periode penelitian 

(15) 

Jumlah perusahaan yang memiliki rugi (net 

income) negatif (PBTI) selama periode 

penelitian 

(49) 

Jumlah perusahaan yang melakukan akuisisi, 

merger  atau Tahun tutup buku/periode 

laporannya tidak 30 Desember 

(8) 

Jumlah Perusahaan yang Annual Report/ 

laporan tahunan-nya tidak lengkap* 

(10) 

Jumlah Perusahaan Sampel  per tahun 217 

Jumlah Perusahaan Sampel   868 
Sumber:  Data diolah 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data 

yang dilihat dari nilai rata – rata (means), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Di dalam penelitian 

ini, variabel dependent yang digunakan adalah kinerja 

perusahaan yang diproksikan dengan Tobins Q.  Tobins 

Q diperoleh market value equity ditambah book value 

asset dikurangi book value equity dibagi dengan  total 

asset. Sedangkan variabel Independent: Real Earnings 

Management (REALEM) dan variabel moderasi Faktor 

Demografi yang diukur dengan Gender dan Minority. 

Sedangkan variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 4 variabel berupa: Growth, 

Profitability, Size dan jumlah direksi (BDS). Hasil 

pengujian statistik deskriptif  disajikan dalam tabel 2 
Sumber: Data diolah 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) bahwa 

pengujian data panel tidak memerlukan pengujian 

autokorelasi karena pengolahan data panel tidak 

mensyaratkan persamaan bebas autokorelasi dan 

normalitas. Data panel merupakan satu set observasi 

yang terdiri dari beberapa individu pada suatu periode 

tertentu. Untuk metode estimasi regresi data panel 

dapat menggunakan melalui tiga pendekatan 

(Nachrowi dan Usman, 2006) yaitu Pooled Least 

Square Model, Fixed Effect Model dan Random Effect 

Model. Untuk memilih model mana yang paling tepat 

digunakan untuk pengolahan data panel maka, terdapat 

beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain: 

Hasil keluaran statistik dari model regresi penelitian 

untuk nilai uji multikolinieritas berdasarkan nilai 

Tolerance dan VIF yang terdapat pada tabel tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas pada model regresi penelitian karena 

semua nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai Tolerance 

berada di atas 0.100. Jadi model regresi ini telah 

memenuhi asumsi multikolineritas. 

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel – 

variabel yang terdapat dalam model 1 yang menguji 

pengaruh real earnings management terhadap kinerja 

perusahaan. Variabel independent utama yang dipakai 

untuk menguji model 1 ini adalah real earnings 

management.  

Pengaruh variabel independent utama terkait dengan 

real earnings management terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan melalui program Eviews. Berdasarkan hasil 

uji haustmant test model regresi 1 ini menggunakan 

Tabel 2. Statistik Diskriptif 

Variabel Mean Maximum Minimum Std. 

Dev. 

TOBINSQ 0,2613 2,7436 -1,8290 0,6491 

REALEM 0,0964 0,2695 -0,0081 0,0339 

GROWTH 0,2058 3,9031 -0,9988 0,4093 

PROFITABILITY 0,1586 5,7165 -1,1817 0,2634 

N (sampel) 868    
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metode tetap (fixed effect). Pengujian ekonometrika 

seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas 

dilakukan setelah output pengujian regresi dihasilkan. 

Dari pengujian heteroskedastisitas dengan 

menggunakan white heteroskedasticity, maka 

diperoleh nilai p-value dari Obs*R-squared adalah 

0.0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, sehinga 

hipotesis model regresi bersifat homoskedastis tidak 

dapat diterima. Untuk mengatasi masalah 

heteroskedastisitas tersebut, dengan menggunakan 

metode white heteroskedasticity-consistent coefficient 

covariance.  

Sumber: Data diolah 

Pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa real 

earnings management berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 

1%. Berdasarkan hasil regresi Model 1 pada Tabel 3 

secara umum model 1 pada signifikan (p<0.01) dan R-

squared sebesar 77.36%. Dengan hasil tersebut bahwa 

secara bersama – sama variasi variabel independent 

yang digunakan dalam model penelitian ini mampu 

menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 

77.36%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel – 

variabel lain diluar model ini.   

Hipotesa 1 yang menyatakan bahwa real 

earnings management berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 

1%. Tanda koefisien positif ini menunjukkan bahwa 

akitivitas real earnings management dalam rangka 
meningkatkan kinerja perusahaan. Ditemukannya 

pengaruh positif real earnings management terhadap 

kinerja perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa 

aktivitas real earnings management yang dilakukan 

oleh manajemen dalam rangka untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  Hasil penelitian ini konsisten 

dengan  penelitian terdahulu seperti Challen dan 

Siregar (2012) bahwa aktivitas real earnings 

management mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan dalam konteks perusahaan di 

Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti 

empiris dan mengetahui gambaran prilaku real 

earnings management pada perusahaan publik di 

Indonesia dengan rincian sebagai berikut: Pertama, 

untuk menguji pengaruh real earnings management 

terhadap kinerja perusahaan. Kedua, untuk menguji 

pengaruh faktor demografi (Gender dan Minority) 

terhadap kinerja perusahaan.  Terakhir, untuk menguji 

pengaruh moderasi faktor demografi (Gender dan 

Minority terhadap hubungan real earnings 

management dengan kinerja perusahaan.  Teori 

utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

PAT (positive Accounting Theory), teori agensi, teori 

sinyal dan teori pasar efisien (EMH).  Sedangkan 

data yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa 

Laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2010 

sampai 2013.  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

pengaruh real earnings management terhadap 

kinerja perusahaan. Secara umum, penelitian 

menemukan pengaruh positif aktivitas real earnings 

management terhadap kinerja perusahaan. Dengan 

semakin baiknya perusahaan dalam melakukan 

aktivitas real earnings management akan semakin 

meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu 

seperti Challen dan Siregar (2012), menyatakan bahwa 

aktivitas real earnings management dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dalam konteks 

perusahaan di Indonesia. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan agar interprestasi hasil penelitian 

dilakukan secara hati – hati dengan mempertimbangkan 

segala keterbatasan yang ada. Selain itu, keterbatasan 

penelitian berguna bagi pengembangan penelitian 

sejenis dimasa depan. Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: pertama, pengukuran 

kinerja perusahaan. Didalam penelitian ini nilai 

perusahaan diukur dengan menggunakan tobins Q yaitu 

market value equity ditambah book value asset 

dikurangi book value equity dibagi dengan  total asset. 

Pengukuran tobins Q tersebut belum mengcapture 

kinerja perusahaan. Kedua, pengukuran real earnings 

management. Didalam penelitian ini pengukuran real 

earnings management  mengadopsi metode yang 

digunakan oleh Roychowdhury (2006). Jadi  didalam 

penelitian ini belum mengcapture aktivitas real 

earnings management  dilakukan oleh perusahaan.  

Terakhir, periode penelitian. Periode penelitian ini 

dilakukan hanya dua tahun yaitu 2010 dan 2013, jadi 

hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk tahun – 

tahun sebelum maupun sesudahanya. Jadi untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode 

penelitian 

Tabel 3.  Hasil uji Hipotesis Pengaruh real earnings 

management terhadap kinerja perusahaan 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   

REALEM 1,6741 3,1352 ***0,0018 

GROWTH 0,0024 0,0680 0,9458 

PROFITABILITY 0,0584 0,9466 0,3442 

CONSTANTA 1,2305 1,9145 *0,0560 

R-squared  0,7736 

Adjusted R-squared  0,6952 

N   868 

Hasil Uji Hausmant test  Fixed 

***Signifikan pada level 1% 

**Signifikan pada level 5% 

*Signifikan pada level 10% 
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 Saran Bagi Penelitian selanjutnya: pertama, 

Pengukuran kinerja perusahaan, dapat menggunakan 

harga saham rata – rata selama tiga bulan tersebut agar 

efek volatility harga saham terjaga. Selain itu 

pengukuran nilai perusahaan dapat diproksikan dengan 

return saham dan abnormal return atau cumulative 

abnormal return. Kedua, Pengukuran real earnings 

management, dapat menggunakan absolute revenue 

atau pengukuran lain yang lebih sesuai dengan 

karakteristik perusahaan di Indonesia. Ketiga, Data, 

untuk penelitian selanjutnya dapat menambah rentang 

waktu yang lebih lama agar dapat menggambarkan efek 

langsung dari real earnings management  yang 

dilakukan perusahaan. 
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit. Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang berada di 

Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik stratified purposive sampling 

karena dilakukan terhadap tingkat jabatan auditor yang berupa auditor junior dan auditor senior. Sampel diambil 

sebanyak 23 auditor pada 5 Kantor Akuntan Publik yang berada di Pekanbaru. Metode pengumpulan data yaitu 

metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS v17. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) variabel pengalaman kerja auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada 

auditor di Kantor Akuntan Publik yang berada di Pekanbaru, dengan pengaruh yang signifikan dan positif (2) 

variabel kompetensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik 

yang berada di Pekanbaru, dengan pengaruh yang signifikan dan positif (3) variabel independensi auditor tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Kantor Akuntan Publik yang berada di Pekanbaru. 

Kata kunci: pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, independensi auditor, kualitas audit 

Abstract - This study was intended to identify the influence of auditor’s working experience, auditor’s competence 

and auditor’s independence on audit quality. The object in this study was public accountant firms in Pekanbaru. 

The sampling technique in this study was using stratified purposive sampling technique because it was carried out 

againts both junior auditor and senior auditor. Samples taken were as many as 23 auditors in 5 public accountant 

firms in Pekanbaru. The data collection method was survey method conducted by distibuting questionnaires to 

auditors. Statistic method used to test the hypotheses was multiple linear regression using SPSS v17 program. The 

result of this study showed that (1) auditor’s working experience variable influence the audit quality of auditors in 

public accountant firms in Pekanbaru significantly and positively (2) auditor’s competence variable influence the 

audit quality of auditors in public accountant firms in Pekanbaru significantly and positively (3) auditor’s 

independence did not influence the audit quality of auditors in public accountant firms in Pekanbaru. 

Keywords : auditor’s working experience, auditor’s competence, auditor’s independence, audit quality 

1. PENDAHULUAN 

Secara umum audit laporan keuangan adalah audit 

yang dilakukan oleh auditor independen terhadap 

laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk 

menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut. Tahapan audit dimulai dari 

penentuan klien baru atau klien lama, kegiatan awal 

keterlibatan klien dan KAP, perencanaan audit, 

pelaksanaan internal kontrol audit, pelaksanaan audit 

laporan keuangan, penyelesaian audit, dan evaluasi 

hasil dan membuat laporan audit.  

Laporan audit digunakan bukan hanya oleh 

perusahaan tersebut, namun juga pihak-pihak di luar 

perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak lainnya 

yang berkepentingan untuk menilai perusahaan dan 

mengambil keputusan-keputusan strategik yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut. Untuk 

dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat, 

maka para pengguna laporan audit menginginkan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik bebas dari kesalahan penyajian material. 

Antara manajemen dan investor terdapat konflik 

kepentingan yang dapat dijelaskan dengan teori 

agensi. Teori agensi terjadi ketika satu atau lebih 

prinsipal (investor) membuat kontrak dengan pihak 

lain sebagai agen (manajemen) untuk melakukan 

kegiatan operasional demi kepentingan investor yang 

menyebabkan pendelegasian hak pengambilan 

keputusan kepada manajemen. Dalam teori agensi ini 

diasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan diri sendiri. Investor menginginkan 

return yang besar dalam jangka waktu yang pendek 

atas investasinya yang dapat dilihat dari naiknya 
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jumlah dividen dari saham setiap periode. 

Manajemen menginginkan kompensasi, bonus atau 

insentif yang besar atas kinerjanya. Hal ini dapat 

menyebabkan manajemen lebih optimis dalam 

kinerja ekonomi dari suatu entitas atau kinerja mereka 

di bawah kontrak daripada kenyataan yang 

sebenarnya. 

Oleh karena itu, seorang auditor sebagai pihak 

penengah harus menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. Kualitas audit sangat penting karena 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

laporan keuangan yang merupakan kinerja sebuah 

perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit, yaitu dalam penelitian 

ini pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor dan 

independensi auditor.  

Berdasarkan penjelasan mengenai Standar Umum 

Pertama (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2001)[6] 

betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam 

bidang lain-lain, termasuk di bidang bisnis dan 

keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

dimaksudkan dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik, jika ia tidak memiliki pendidikan serta 

pengalaman memadai di bidang auditing, yaitu 

dijelaskan mengenai kompetensi yang merupakan 

keahlian yang didapat seorang auditor dari 

pengetahuan, pelatihan dan pendidikan serta 

menjelaskan juga mengenai pengalaman di bidang 

auditing. 

Berdasarkan Standar Umum Kedua (IAPI, 2001)[6] 

menyatakan bahwa dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, 

mengharuskan auditor untuk bersikap independen 

atau tidak mudah dipengaruhi karena ia melakukan 

pekerjaan untuk kepentingan umum.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan 

masalah dari penelitian yaitu 1) Apakah pengalaman 

kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 2) 

Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 3) Apakah independensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit?  

Untuk menjawab permasalahan tersebut tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit, 

pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

dan pengaruh independensi auditor terhadap kualitas 

audit. 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor 

dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang 

ditemukannya dalam laporan keuangan dan 

memberikan opini yang benar berdasarkan hasil 

temuannya. 

2.2 Pengalaman Kerja Auditor 

Pengalaman adalah sebuah keahlian yang didapat 

seseorang setelah bekerja dalam jangka waktu yang 

lama (Suyono, 2012)[11]. Pengalaman kerja auditor 

dapat dinilai berdasarkan beberapa hal, yaitu dari 

lama bekerja seseorang di bidang audit, banyaknya 

tugas yang pernah dilakukannya di bidang audit, 

banyak serta luasnya jenis dan ruang lingkup 

perusahaan yang pernah diaudit.  

2.3 Kompetensi Auditor 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan 

pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan 

eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, 

cermat dan seksama (Agusti dan Pertiwi, 2013)[1]. 

Auditor yang berpendidikan tinggi akan memiliki 

pengetahuan yang luas di bidang auditing, sehingga 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih 

mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang 

cukup luas, auditor dapat mengikuti perkembangan 

informasi yang semakin kompleks. 

 

2.4 Independensi Auditor 

Independensi terbagi atas dua, yaitu Independence in 

fact yang terjadi ketika auditor secara aktual mampu 

untuk memelihara sikap tidak memihak selama 

proses audit berlangsung dan Independence in 

apperance yang merupakan hasil tafsiran orang-

orang mengenai independensi dan dapat dilihat juga 

dari tampilan di struktur organisasi. Jika auditor 

independence in fact namun orang-orang yang 

memiliki kepentingan percaya bahwa mereka 

memiliki hubungan dengan dengan klien, sebagian 

besar dari nilai fungsi audit akan hilang. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh auditor independen yang bekerja pada KAP 

di Pekanbaru. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik sampling probabilitas 

yaitu stratified purposive sampling, artinya proses 

pengambilan sampel dilakukan pemilihan sampel 

dengan berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu, yaitu 

terhadap tingkatan jabatan pekerjaan auditor 

independen yang berupa junior auditor dan senior 

auditor di 5 KAP di Pekanbaru.  

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data primer. Metode pengumpulan adalah metode 

survei, yaitu dengan menyampaikan kuesioner 

kepada auditor di KAP yang ada di Pekanbaru. 

3.3 Teknik Analisis 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberi 

gambaran tentang data primer dari variabel yang 

diteliti. Data tersebut mencakup latar belakang 

pendidikan, jabatan, lama pengalaman kerja, bidang 

industri yang pernah diaudit, serta jumlah jam 

terbang. 
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3.3.2 Uji Kualitas Data 

3.3.2.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan 

atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran 

(Sulistyo, 2010)[10]. Dengan menggunakan metode 

korelasi produk momen Pearson (Bivariate Pearson), 

uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai r hasil analisis dengan r tabel. Jika nilai r hasil 

analisis lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka 

item-item yang diteliti tersebut valid. 

3.3.2.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Sulistyo, 2010)[10]. 

Menggunakan metode Cronbach Alpha, suatu 

variabel dikatakan reliabel jika hasil analisis 

Cronbach Alpha lebih besar dari r tabel. 

3.3.3 Uji Asumsi Klasik 

3.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen dan 

independen berdistribusi normal atau tidak. Dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, 

distribusi data dapat dikatakan normal apabila sig 

hasil analisis lebih besar daripada taraf signifikansi 

5%. 

3.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Kriteria yang digunakan yaitu: 

1. Jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki 

toleransi mendekati angka 1, maka dikatakan 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

2. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

kurang dari 0,5 maka tidak terdapat masalah 

kolinearitas. 

3.3.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah data dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Dengan menggunakan grafik 

scatterplot dapat dideteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu. Jika tidak ada pola yang jelas maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.3.4 Pengujian Hipotesis 

3.3.4.1 Model Regresi Linear Berganda 

Analisis dengan menggunakan metode regresi linear 

berganda dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Rumus regresi linear berganda yaitu : 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 

Keterangan : 

Y = Kualitas Audit 

𝛼 = Konstanta 

𝛽 = Koefisien regresi 

X1= Pengalaman Kerja Auditor 

X2= Kompetensi Auditor 

X3= Independensi Auditor 

e  = Error 

3.3.4.2 Uji t 

Pengujian ini bertujuan menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara 

terpisah. Jika sig < taraf signifikansi maka Hipotesis 

diterima. Selain itu, dapat juga dilihat dari 

perbandingan t hitung dan t tabel. Jika t hitung > t 

tabel maka Hipotesis diterima. 

3.3.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Rosalina, 

2014)[9].  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Uji Kualitas Data 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen dan dependen memiliki nilai 

rhitung>rtabel. rtabel nilainya 0,433. Hasil uji reliabilitas 

menunjukkan nilai alpha cronbach untuk keempat 

variabel lebih besar dari rtabel..  

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model 

regresi berdistribusi normal karena lebih besar dari 

taraf signifikansi 5%. Hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa nilai VIF di sekitar angka 1 atau 

memiliki toleransi mendekati angka 1, sehingga tidak 

terjadi masalah multikolinearitas antar variabel 

bebas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola 

tertentu. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 

1. 

 
 Gambar 1 Grafik Scatterplot  

4.3 Pengujian Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dengan regresi linier berganda 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1 Koefisiensi Penelitian 

Dari tabel didapat persamaan regresi yaitu : 

Y=7,851 + 0,291X1 + 0,476X2 – 0,013X3 + e 

1. α = konstanta sebesar 7,851, artinya apabila 

variabel independen dianggap konstan (bernilai 

0), maka variabel dependen memiliki nilai sebesar 

konstanta. 

2. Koefisien regresi variabel pengalaman kerja 

auditor diperoleh sebesar 0,291 dengan arah 

koefisien positif. Apabila variabel pengalaman 

kerja auditor mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) 

satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap 

konstan, maka variabel dependen yaitu kualitas 

audit akan mengalami kenaikan sebesar 0,291. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pengalaman kerja auditor akan semakin 

meningkatkan kualitas audit. 

3.  Koefisien regresi variabel kompetensi auditor 

diperoleh sebesar 0,476 dengan arah koefisien 

positif. Apabila variabel kompetensi auditor 

mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan, 

sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, 

maka variabel dependen yaitu kualitas audit akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,476. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi 

auditor akan semakin meningkatkan kualitas 

audit. 

4. Koefisien regresi variabel independensi auditor 

diperoleh sebesar 0,013 dengan arah koefisien 

negatif. Apabila variabel independensi auditor 

mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) satuan, 

sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, 

maka variabel dependen yaitu kualitas audit akan 

mengalami penurunan sebesar 0,013. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi 

auditor akan menurunkan kualitas audit atau 

memiliki hubungan terbalik. 

Hasil uji t dapat dilihat pada gambar 1 yaitu, 1) nilai 

signifikansi variabel pengalaman kerja auditor 

sebesar 0,048 dengan taraf signifikansi penelitian 

0,05 sehingga 0,048 < 0,05, artinya ada pengaruh 

signifikan variabel pengalaman kerja auditor 

terhadap kualitas audit dengan arah pengaruh yang 

positif. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan  t hitung dengan t tabel. t hitung dari 

variabel pengalaman kerja auditor adalah 2,118 dan t 

tabel  dari penelitian ini adalah 2,080. Dari hasil 

tersebut terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,118 > 

2,080, maka H1 diterima, artinya pengalaman kerja 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, 2) nilai 

signifikansi variabel kompetensi auditor sebesar 

0,016 dengan taraf signifikansi penelitian 0,05 

sehingga 0,016 < 0,05, artinya ada pengaruh 

signifikan variabel kompetensi auditor terhadap 

kualitas audit dengan arah pengaruh yang positif. 

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan  

t hitung dengan t tabel. t hitung dari variabel 

kompetensi auditor adalah 2,638 dan t tabel  dari 

penelitian ini adalah 2,080. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,638 > 2,080, 

maka H1 diterima, artinya kompetensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 3) nilai 

signifikansi variabel independensi auditor sebesar 

0,935 dengan taraf signifikansi penelitian 0,05 

sehingga 0,935 > 0,05, artinya tidak ada pengaruh 

signifikan variabel independensi auditor terhadap 

kualitas audit dengan arah pengaruh yang negatif. 

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan  t 

hitung dengan t tabel. t hitung dari variabel 

independensi auditor adalah 0,082 dan t tabel  2,080. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung < t tabel 

yaitu -0,082 < 2,080, maka H1 ditolak, artinya 

independensi auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Koefisien determinasi menghasilkan adjusted R 

Square sebesar 24,5% yang berarti variabel 

pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor dan 

independensi auditor berpengaruh sebesar 24,5% 

terhadap kualitas audit, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 75,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

1) Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor 

Terhadap Kualitas Audit 

Adanya pengaruh signifikan dan positif variabel 

pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit 

berarti semakin banyak pengalaman kerja yang 

dimiliki seorang auditor semakin tinggi pula kualitas 

audit yang dihasilkannya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aini 

(2009)[2] yang menemukan bahwa pengalaman 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Semakin berpengalaman seorang auditor maka 

semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, 

termasuk dalam melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan selama berlangsungnya penugasan 

audit. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Ariviana (2014)[4] yang 

menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil kerja auditor. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kovinna dan Betri 

(2014)[7] yang menemukan bahwa variabel 

pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,851 7,858 
 

0,999 0,330 

Pengalaman 0,291 0,137 0,408 2,118 0,048 

Kompetensi 0,476 0,181 0,499 2,638 0,016 

Independensi -0,013 0,159 -0,016 -0,082 0,935 

a. Dependent Variable: KualitasAudit 
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2) Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

Adanya pengaruh signifikan dan positif variabel 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit artinya 

semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki 

auditor maka semakin tinggi pula tingkat kualitas 

audit yang dihasilkannya. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardini 

(2010)[3] yang menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, yang 

menunjukkan bahwa dengan tingkat kemampuan 

yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas 

audit yang mereka hasilkan. Penelitian lainnya yang 

mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fonda (2014)[5] yang menyatakan 

bahwa kompetensi berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kualitas audit. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nur’Aini (2013)[8] yang 

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

3) Pengaruh Independensi Auditor terhadap 

Kualitas Audit 

Hasil dari penelitian ini adalah independensi auditor 

tidak signifikan dan negatif berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Jawaban dari indikator independensi 

penyusunan program untuk pertanyaan nomor satu 

dan dua yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 

adalah 13,1%, tidak setuju (TS) adalah 82,6%, dan 

setuju (S) adalah 4,3%. Dapat dikatakan bahwa 

auditor di KAP Pekanbaru memiliki gangguan 

independensi dalam hal kebebasan untuk menyusun 

program audit karena masih ada campur tangan 

pimpinan dalam menentukan, mengeliminasi atau 

memodifikasi bagian tertentu dan prosedur yang 

dipilih oleh auditor,  karena masih kurangnya 

kepercayaan dari pimpinan terhadap auditor untuk 

menyusun program audit yang tepat yang disebabkan 

oleh kurangnya pengalaman auditor dari segi lama 

bekerja, banyaknya tugas audit yang pernah 

dilakukan dan ruang lingkup perusahaan yang 

diaudit, terutama karena subjek dalam penelitian ini 

adalah auditor junior dan auditor senior. 

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Widiastuty dan 

Febrianto (2010)[13] yang menyatakan bahwa alat 

ukur kualitas audit dengan menggunakan variabel 

independensi auditor adalah tidak tepat. Hal ini 

disebabkan karena independensi adalah sikap mental, 

maka bukan hal mudah untuk mengukur sikap mental 

seorang auditor ketika ia membuat sebuat keputusan 

atas suatu masalah. Apalagi jika itu keputusan yang 

terjadi pada masa yang lalu atau terdapat beberapa 

keputusan yang dibuat dalam waktu bersamaan.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tjun, Marpaung, & Setiawan 

(2012)[12] yang menyatakan bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

disebabkan karena ketika mengukur independensi 

auditor tidak diturunkan dari sikap mental auditor. 

Menurut Tjun, Marpaung, & Setiawan (2012)[12], 

variabel independensi dengan ukuran kualitas yang 

diturunkan dari sikap mental auditor dapat 

diproyeksikan dengan 4 sub variabel yaitu lama 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari 

rekan auditor dan jasa non audit. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian 

hipotesis yang telah diajukan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: pertama, pengalaman kerja auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik Pekanbaru dengan pengaruh yang 

signifikan dan arah yang positif. Kedua, kompetensi 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru dengan pengaruh 

yang signifikan dan arah yang positif. Ketiga, 

independensi auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Pekanbaru 

dengan pengaruh yang tidak signifikan dan arah yang 

negatif.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan 

saran bagi auditor yaitu: pertama, pada penugasan 

audit selanjutnya disesuaikan dengan pengalaman 

yang dimiliki oleh auditor dilihat dari lama 

pengalaman bekerja, banyaknya tugas audit yang 

telah dilakukan dan bidang industri dan lingkup 

perusahaan yang diaudit. Kedua, peningkatan 

kompetensi para auditor yaitu dengan cara pemberian 

pelatihan-pelatihan serta pemberian kesempatan 

untuk mengikuti kursus-kursus untuk meningkatkan 

pendidikan profesi. Ketiga, Auditor diharapkan untuk 

meningkatkan independensi, baik dalam hal 

penyusunan program, pelaksanaan audit maupun 

dalam pelaporan. Saran bagi peneliti selanjutnya 

yaitu menambahkan subjek penelitian tidak hanya 

auditor junior dan auditor senior dan  menambahkan 

objek penelitian selain di KAP yang berada di 

wilayah Pekanbaru. 
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Abstract- Human resources owned by an organization is the most valuable asset. HR management practices used to 

manage the resources within the organization so as to be effective and efficient. This study aims to investigate the 

influence of management practices in the form of human resources such as training, compensation, job definition, 

employee participation, recruitment and selection, performance assessment and career planning to the performance 

of universities in the city of Batam. Data used in the form of primary data in the form of a questionnaire. Research 

was conducted on university campuses that are listed in database of DIKTI. This study used a sample of full-time 

lecturers and part-time lecturers. The final sample used were 271. The sampling technique used convenience sampling 

method. Analysis of data using simple linier regression with t test and coefficient of determination. The results of this 

study are human resource management practices such as training, compensation, job definition, recruitment and 

selection, performance assessment and career planning affect the performance of the college while the practice of 

employee participation does not affect the performance of the college. The implications of research in the form of 

information that can be used the university to increase organizational performance. Limitation in this study a 

perceptual power so it can be different from the actual state. 

 

Keywords: Human Resource Management, Training, Compensation, Job Definition, Employee Participation, 

Selection and Recruitment, Performance Appraisal, Career Planning, Higher Education Performance 

 

  

1. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan sumber daya yang paling penting 

dari sebuah organisasi (Gaol, 2015). Sumber daya 

manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebuah organisasi 

harus dikelola dengan sistem yang baik dan benar. 

Sistem pengelolaan SDM lebih dikenal dengan 

manajemen SDM. Manajemen SDM mencakup 

praktik-praktik pengelolaan SDM.  

Praktik manajemen SDM dapat berupa praktik seleksi, 

pelatihan dan pengembangan, dan evaluasi kinerja 

(Robbins & Judge, 2013). Pelatihan dan 

pengembangan, penilaian kinerja, pemberdayaan 

karyawan, kompensasi, rotasi kerja, partisipasi 

karyawan, dan sistem seleksi merupakan praktik 

manajemen SDM yang dikemukakan oleh Abdalkarim 

(2012). Praktik manajemen SDM tidak selalu sama di 

setiap organisasi, hal ini disebabkan jenis organisasi 

yang bersangkutan. Banyak penelitian yang telah 

dilakukan mengenai praktik manajemen SDM 

(Vlachos, 2009; Saeed et al., 2013; Long et al., 2013; 

Mohamad et al., 2009). Penelitian mengenai 

hubungan dan pengaruh praktik manajemen SDM 

terhadap kinerja organisasi telah banyak dibuktikan 

dalam riset terdahulu (Huselid, 1995; Long et al., 

2013; Rawashdeh & Al-Adwan, 2012; Usman & 

Dugguh, 2014; Wright et al., 2003).  

Penelitian mengenai praktik manajemen SDM telah 

banyak dilakukan pada sektor industri manufaktur, 

perbankan, telekomunikasi, konstruksi (Mufeed & 

Gulzar, 2015; Saeed et al., 2013; Osemeke, 2012; 

Arthur, 1994; Khashman & Al-Ryalat, 2015; Zhai & 

Liu). Penelitian mengenai pengaruh praktik 

manajemen SDM di sektor pendidikan sejauh 

pengetahuan peneliti belum banyak dilakukan. 

Penelitian terbaru mengenai  pengaruh praktik 

manajemen SDM pada kinerja organisasi dilakukan 

oleh Amin et al. (2014) di Malaysia dengan 

menggunakan universitas negeri sebagai sampel 

penelitian. Hasil penelitian Amin et al. (2014) 

menemukan bahwa kinerja suatu perguruan tinggi 

dapat dikaitkan dengan praktik manajemen SDM 

berupa rekruitmen dan seleksi, pelatihan, penilaian 

kinerja, perencanaan karir, partisipasi karyawan, 

definisi pekerjaan, dan kompensasi.  

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh praktik 

manajemen SDM terhadap kinerja organisasi yang 

diwakili oleh perguruan tinggi. Peneliti menggunakan 

perguruan tinggi baik swasta maupun negeri sebagai 

sampel penelitian. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi menyatakan bahwa yang termasuk 

perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah 

tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelatihan  

Teori Maslow menyatakan bahwa salah satu 

kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Aktualisasi 
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diri merupakan kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan secara maksmimum. Kebutuhan ini dapat 

diidentifikasi dalam lingkungan organisasi berupa 

pelatihan. Pelatihan adalah upaya terencana dan 

sistematis untuk mengubah atau mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap melalui pengalaman 

belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam 

suatu kegiatan atau berbagai kegiatan (Buckley & 

Caple, 2008).  Hasil penelitian mengenai praktik 

manajemen SDM berupa pelatihan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja organisasi telah 

dibuktikan oleh Mohamad et al. (2009). Hal serupa 

juga diungkap oleh Abdalkrim (2012) dalam 

penelitiannya yang menggunakan bank sebagai sektor 

penelitiannya. Mohamad et al. (2009) juga 

mengungkapkan hal yang sama mengenai pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja organisasi di sektor 

manufaktur. Hasil penelitian berbeda datang dari 

Osemeke (2012) yang meneliti perusahaan Guinness 

Nigeria Plc yang mengungkapkan bahwa pelatihan 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. 

Penelitian lain yang mendukung tidak ada pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja organisasi juga datang dari 

sektor manufaktur yang dilakukan oleh Absar et al. 

(2010). 

 

2.2 Kompensasi 

Kompensasi berhubungan langsung dengan 

produktivitas karyawan. Hal ini sesuai dengan teori 

produktivitas. Teori motivasi keadilan juga 

berhubungan dengan kompensasi. Teori ini 

berhubungan dengan indikator pemberian 

kompensasi. Pemberian kompensasi yang adil dan 

sesuai dipercaya akan meningkatkan motivasi 

karyawan sehingga bekerja dengan semaksimal 

mungkin. Hasil penelitian mengenai praktik 

manajemen SDM berupa kompensasi telah banyak 

dilakukan. Para peneliti menemukan bahwa 

kompensasi memiliki pengaruh positif pada kinerja 

suatu organisasi (Abdalkrim, 2012; Usman & 

Dugguh, 2014; Khashman & Al-Ryalat, 2015; 

Rawashdeh & Al-Adwan, 2012). Osemeke (2012) 

berpendapat lain dalam penelitiannya yang 

mengatakan bahwa kompensasi kepada karyawan 

tidak berpengaruh postif terhadap kinerja organisasi. 

 

2.3  Definisi Pekerjaan 

Definisi pekerjaan atau yang lebih kita kenal dengan 

uraian pekerjaan  adalah suatu pernyataan tertulis 

yang menerangkan kewajiban-kewajiban, kondisi 

kerja, dan aspek-aspek lain dari suatu jabatan yang 

khusus (Gaol, 2015). Organisasi harus memastikan 

bahwa uraian pekerjaan semua karyawan harus up-to-

date dan bukan hasil warisan karyawan terdahulu 

(Lim, 2008). Setiap karyawan diharapkan benar-benar 

memahami tugas-tugas apa saja yang harus 

dikerjakannya (Budihardjo, 2015). Melalui pemberian 

uraian pekerjaan maka secara langsung atau tidak 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Penelitian Mufeed & Gulzar (2015) mengungkapkan 

bahwa dengan adanya definisi pekerjaan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja di sektor perbankan. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Amin et al. 

(2014) yang menggunakan universitas negeri sebagai 

sampel penelitian. 

 

2.4 Partisipasi Karyawan 

Karyawan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan kepada organisasi karena lebih mengetahui 

dan lebih memahahi beberapa aspek pekerjaan 

dibandingkan dengan atasan mereka (Sukoco, 2007). 

Partisipasi menggambarkan keterlibatan mental dan 

emosional seseorang dalam suatu kelompok yang 

mana mendorong karyawan untuk berkontribusi pada 

tujuan kelompok. Hal ini sesuai dengan dimensi yang 

terdapat dalam teori partisipasi.  Partisipasi karyawan 

dalam pengambilan keputusan dapat memberikan efek 

positif terhadap kinerja suatu organisasi. Mufeed & 

Gulzar (2015) dalam penelitiannya mengungkap 

bahwa partisipasi  karyawan memberikan pengaruh 

positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini juga 

didukung oleh Thomas et al. (2014) yang meneliti 

pengaruh praktik manajemen SDM terhadap kinerja 

organisasi di sektor industri makanan dan minuman di 

Nigeria. 

 

2.5 Rekruitmen dan Seleksi 

Rekruitmen adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan terencana, guna memperoleh calon-calon 

pegawai yang memenuhi syarat yang dituntut oleh 

suatu jabatan tertentu, yang  dibutuhkan oleh suatu 

organisasi (Gaol, 2015). Seleksi adalah proses 

pemilihan calon tenaga kerja yang paling memenuhi 

syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan (Yani, 

2012). Berdasarkan penelitian terdahulu, telah 

dibuktikkan bahwa rekruitmen dan seleksi memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja suatu organisasi 

(Abdalkrim, 2012; Amin et al., 2014; Osemeke, 

2012). Hal berbeda diungkap Absar et al. (2010) yang 

dalam penelitiannya di sektor manufaktur menemukan 

bahwa rekruitmen dan seleksi tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja organisasi. 

 

2.6 Penilaian Kinerja  

Sistem penilaian kinerja merupakan suatu tolak ukur 

dasar menilai kinerja individu, menyoroti potensi 

untuk kemajuan karir masa depan dan untuk 

meningkatkan kinerja (Mullins, 2002). Pernyataan 

Harry Levison dalam Gaol (2015) menyebutkan 

bahwa konsep penilaian kinerja merupakan pusat 

manajemen yang efektif. Penilaian kinerja suatu 

karyawan dapat memberikan pengaruh pada kinerja 

perusahaan Absar et al. (2010). Jika hasil dari 

penilaian kinerja karyawan yang bersangkutan rendah 

maka dapat kita ketahui bahwa karyawan tersebut 

tidak bekerja dengan maksimal. Osemeke (2012) 

menemukan bahwa penilaian kinerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini 
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juga didukung hasil penelitian Absar et al. (2010) yang 

meneliti sektor manufaktur. Sektor perbankan di Arab 

Saudi juga mendukung praktik manajemen SDM 

berupa penilaian kinerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja organisasi (Abdalkrim, 2012). 

 

2.7 Perencanaan Karir  

Perencanaan karir adalah proses dimana seseorang 

memilih career goals dan career path untuk mencapai 

tujuan (Yani, 2012). Perusahaan memiliki kewajiban 

untuk memanfaatkan semaksimal mungkin 

kemampuan karyawan dan memberikan semua 

karyawan kesempatan untuk tumbuh dan menyadari 

potensi mereka serta mengembangkan karir yang 

berhasil (Gaol, 2015). Perencanaan karir bagi 

karyawan merupakan hal yang penting. Organisasi 

yang memiliki perencanaan karir bagi karyawan akan 

meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Mufeed & 

Gulzar, 2015; Amin et al., 2014).  Karyawan akan 

cenderung untuk bekerja secara maksimal ketika 

memiliki jalur karir yang jelas. Ketika karyawan 

bekerja secara maksimal maka kinerja organisasi akan 

meningkat. 

 

2.8 Kinerja Perguruan Tinggi 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan 

strategi suatu organisasi(Mahsun, 2006). Kinerja 

mempunyai hubungan erat dengan masalah 

produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi 

(Sedarmayanti, 2009). Indikator penilaian kinerja 

bervariasi. Hal ini disesuaikan dengan jenis 

organisasi. Indikator penilaian kinerja perguruan 

tinggi dapat  dilihat dari penelitian, publikasi, 

hubungan internasional, pengajaran, supervisi dan 

kepemimpinan selain itu reputasi rangking 

internasional, lulusan, pendanaan dalam riset dan 

pengembangan, kelengkapan infrastruktur dan 

fasilitas, publikasi ilmiah, serta pemasaran perguruan 

tinggi Amin et al. (2014).   

 

Berdasarkan landasan teori dan kajian literatur yang 

telah diuraikan maka peneliti memiliki beberapa 

hipotesis diantaranya: 

H1 : Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja 

perguruan tinggi 

H2 : Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

perguruan tinggi 

H3 : Definisi pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja 

perguruan tinggi 

H4 : Partisipasi karyawan berpengaruh terhadap 

kinerja perguruan tinggi 

H5 : Rekruitmen dan seleksi berpengaruh terhadap 

kinerja perguruan tinggi 

H6 : Penilaian kinerja berpengaruh terhadap kinerja 

perguruan tinggi 

H7 : Perencanaan karir berpengaruh terhadap kinerja 

perguruan tinggi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
TABEL 1 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Informasi Frekuensi  Persentase 

Asal 

Perguruan 

Tinggi 

Universitas 88  32,5% 
Politeknik 35  12,9% 

Sekolah 

Tinggi 
128  47,2% 

Akademi 20  7,4% 

Status 

Perguruan 

Tinggi 

Negeri 
 

35 
 12,9% 

Swasta 236  
 

87,1% 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 134  49,4% 

Perempuan 137  50,6% 

Lama 
Bekerja 

< 2 Tahun 106  39,1% 

2 - 5 Tahun 93  34,3% 

>  5 Tahun 72  26,6% 

Status Dosen 
Tetap 203  74,9% 
Tidak Tetap 68  25,1% 

 

Berdasarkan tabel 1 karakteristik responden, 

responden mayoritas berasal dari sekolah tinggi 

dengan persentase 47,2%. Perguruan tinggi swasta 

mendominasi mengingat bahwa di kota Batam 

perguruan tinggi negeri masih sangat sedikit. 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki 

dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang besar. 

Dosen yang bekerja kurang dari 2 tahun memiliki 

persentase tertinggi berdasarkan lama bekerja dosen 

kemudian diikuti dengan dosen yang bekerja selama 

2-5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Dosen tetap 

merupakan responden yang paling dominan jika 

dibandingkan responden yang merupakan dosen tidak 

tetap. 
TABEL 2 

HASIL REGRESI LINEAR 
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3.1 Hipotesis 1 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 1: 

 

KPT = α +β1PLTH + e 

KPT = 37,502 +0,169PLTH 

 

Persamaan regresi diatas menyatakan bahwa jika tidak 

ada nilai pelatihan maka nilai kinerja perguruan tinggi 

sebesar 37,502. Nilai koefisien regresi pelatihan 

sebesar 0,169. Hal ini menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu nilai pelatihan maka nilai kinerja 

perguruan tinggi bertambah sebesar 0,169. Hasil uji t 

untuk variabel pelatihan diperoleh t hitung sebesar 

2,031 dengan nilai siginifikansi sebesar 0,043. Nilai 

signifikansi tersebut di bawah 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 terdukung. Nilai koefisien 

determinasi adalah sebesar 0,015. Hal ini 

menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM berupa 

pelatihan dapat menjelaskan kinerja perguruan tinggi 

sebesar    15% sedangkan 85% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa pelatihan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja suatu perguruan tinggi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Mohamad et al. (2009); Mufeed & 

Gulzar (2015); Abdalkrim (2012); Amin et al. (2014) 

dan Saeed et al. (2013)yang mengemukakan bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu 

organisasi. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Osemeke (2012) dan Absar et al. (2010). 

Pelatihan yang dilakukan harus didukung oleh 

kebijakan dan tujuan bersama sehingga  hasil 

pelatihan tersebut dapat digunakan dalam 

meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Dessler (2014) bahwa pelatihan 

mendukung kinerja adalah  pelatihan terkait dengan 

desain program pelatihan organisasi yang sesuai 

strategi organisasi (Dessler, 2014). 

 

3.2 Hipotesis 2 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 2: 

 

KPT = α +β1KOMP + e 

KPT = 32,513 + 0,371KOMP 

 

Regresi diatas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

kompensasi maka nilai kinerja perguruan tinggi 

sebesar 32,513. Nilai koefisien regresi kompensasi 

sebesar 0,371. Hal ini menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu nilai kompensasi maka nilai kinerja 

perguruan tinggi bertambah sebesar 0,371. Hasil uji t 

untuk variabel kompensasi diperoleh t hitung sebesar 

3,163 dengan nilai siginifikansi sebesar 0,002. Nilai 

signifikansi tersebut di bawah 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H2 terdukung. Nilai koefisien 

determinasi adalah sebesar 0,036. Hal ini 

menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM berupa 

kompensasi dapat menjelaskan kinerja perguruan 

tinggi sebesar    36% sedangkan 64% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja suatu perguruan tinggi. 

Hasil berbeda diperoleh dari Osemeke (2012)  yang 

menyatakan bahwa pemberian kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi, namun hasil 

penelitian ini dengan penelitianAbdalkrim (2012); 

Usman & Dungguh (2014); Khashman & Al-Ryalat 

(2015); Amin et al. (2014) dan Rawashdeh & Al-

Adwan (2012)yang mengemukakan bahwa 

kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu 

organisasi.  

Pemberian kompensasi yang menarik dan sesuai 

dengan kinerja dari seorang karyawan terbukti 

mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Teori 

produktivitas mendukung hal ini. Jika produktivitas 

karyawan tinggi maka karyawan dapat memperoleh 

kompensasi yang lebih tinggi lagi. Pemberian 

kompensasi ini merupakan salah satu cara untuk 

menghargai seorang karyawan, menjamin keadilan 

antar karyawan satu dengan lainnya, selain itu 

merupakan salah satu bentuk pengendalian biaya. 

 

3.3 Hipotesis 3 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 3: 

 

KPT = α +β1DFPK + e 

KPT = 32,310 + 0,466DFPK 

 

Regresi diatas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

definisi pekerjaan maka nilai kinerja perguruan tinggi 

sebesar 32,310. Nilai koefisien regresi definisi 

pekerjaansebesar 0,466. Hal ini menyatakan bahwa 

setiap penambahan satu nilai definisi pekerjaan maka 

nilai kinerja perguruan tinggi bertambah sebesar 

0,466. Hasil uji t untuk variabel definisi pekerjaan 

diperoleh t hitung sebesar 3,539 dengan nilai 

siginifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 

terdukung. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 

0,044. Hal ini menunjukkan bahwa praktik 

manajemen SDM berupa definisi pekerjaan dapat 

menjelaskan kinerja perguruan tinggi sebesar 44% 

sedangkan 56% sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model.  

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa definisi pekerjaan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja suatu perguruan tinggi. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Mufeed & Gulzar (2015) 

dan Amin et al. (2014) yang mengemukakan bahwa 

definisi pekerjaan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

suatu organisasi. Definisi pekerjaan yang jelas 

membuat karyawan atau anggota organisasi 

melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan tugas 

yang seharusnya dilakukan. Definisi pekerjaan yang 
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diperbaharui juga membantu karyawan untuk 

menyesuaikan pekerjaan apa yang hendak dilakukan 

dan tidak perlu dilakukan agar efisiensi dan efektifitas 

dalam organisasi berjalan. 

 

3.4 Hipotesis 4 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 4: 

 

KPT = α +β1PTKR + e 

KPT = 40,117 + 0,092PTKR 

 

Regresi diatas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

partisipasi karyawanmaka nilai kinerja perguruan 

tinggi sebesar 40,117. Nilai koefisien regresi 

partisipasi karyawan sebesar 0,092. Hal ini 

menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai 

partisipasi karyawan maka nilai kinerja perguruan 

tinggi bertambah sebesar 0,092. Hasil uji t untuk 

variabel kompensasi diperoleh t hitung sebesar 0,686 

dengan nilai siginifikansi sebesar 0,493. Nilai 

signifikansi tersebut di atas 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 tidak terdukung. Nilai 

koefisien determinasi adalah sebesar 0,002. Hal ini 

menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM berupa 

partisipasi karyawan dapat menjelaskan kinerja 

perguruan tinggi sebesar 2% sedangkan 98% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  
Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa partisipasi karyawan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu perguruan 

tinggi. Hal ini berbeda dengan penelitian Mufeed & 

Gulzar (2015); Amin et al. (2014) dan Thomas et al. 

(2014) yang mengemukakan bahwa partisipasi 

karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu 

organisasi. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan 

dalam kebijakan organisasi yang mana dalam 

penelitian ini tidak semua perguruan tinggi 

memberikan kesempatan untuk dosen sebagai sampel 

penelitian untuk mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan biaya, kualitas serta aktivitas yang 

berhubungan dengan kegiatan operasi. 

Tidak semua dosen dapat memberikan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan 

tidak semua dosen terlibat dalam struktural perguruan 

tinggi tersebut atau tidak memiliki jabatan dalam 

struktur organisasi yang ada di perguruan tinggi. 

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa 

praktikmanajemen SDM berupa partisipasi karyawan 

tidak mempengaruhi kinerja perguruan tinggi di kota 

Batam.  

 

3.5 Hipotesis 5 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 5: 

 

KPT = α +β1RKSL + e 

KPT = 32,137+ 0,579RKSL 

 

Regresi di atas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

rekruitmen dan seleksi maka nilai kinerja perguruan 

tinggi sebesar 32,137. Nilai koefisien regresi 

rekruitmen dan seleksi sebesar 0,579. Hal ini 

menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai 

rekruitmen dan seleksi maka nilai kinerja perguruan 

tinggi bertambah sebesar 0,579. Hasil uji t untuk 

variabel rekruitmen dan seleksi diperoleh t hitung 

sebesar 4,003 dengan nilai siginifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi tersebut di bawah 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H5 terdukung. Nilai 

koefisien determinasi adalah sebesar 0,056. Hal ini 

menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM berupa 

rekruitmen dan seleksi menjelaskan kinerja perguruan 

tinggi sebesar 56% sedangkan 44% sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model.  

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa rekruitmen dan seleksi 

memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu perguruan 

tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdalkrim 

(2012); Amin et al. (2014)  dan Osemeke (2012) yang 

mengemukakan bahwa rekruitmen dan seleksi 

memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu 

organisasi.Hasil penelitian Absar et al. (2010) berkata 

sebaliknya. Hasil penelitian Absar et al. (2010) 

mengemukakan bahwa praktik rekruitmen dan seleksi 

tidak mempengaruhi kinerja suatu 

organisasi.Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa 

praktik rekruitmen dan seleksi merupakan praktik 

manajemen SDM yang paling signifikan dalam 

mempengaruhi kinerja perguruan tinggi.  

Praktik rekruitmen dan seleksi yang dilakukan dalam 

perguruan tinggi yang ada di kota Batam terbukti 

mempengaruhi kinerja perguruan tinggi. Hasil 

rekruitmen dan seleksi yang ada menyaring orang-

orang yang kompeten seteliti mungkin sehingga 

perguruan tinggi memperoleh karyawan yang sesuai 

dengan tuntutan jabatan yang terurai dalam uraian 

jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar penampilan 

jabatan. Karyawan yang terpilih inilah yang 

meningkat kinerja perguruan tinggi.Pfeffer (1994) 

menyatakan bahwa seseorang yang menjalani proses 

seleksi yang berat akan merasa ia bergabung dengan 

organisasi elit sehingga harapan yang tinggi akan 

kinerja tercipta sehingga meningkatkan kinerja 

organisasi tersebut.   

 

3.6 Hipotesis 6  

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 6: 

 

KPT = α +β1PNKN + e 

KPT = 35,746+0,207PNKN 

 

Regresi di atas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

penilaian kinerjamaka nilai kinerja perguruan tinggi 

sebesar 35,746. Nilai koefisien regresi penilaian 

kinerja sebesar 0,207. Hal ini menyatakan bahwa 

setiap penambahan satu nilai penilaian kinerja maka 
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nilai kinerja perguruan tinggi bertambah sebesar 

0,207. Hasil uji t untuk variabel penilaian kinerja 

diperoleh t hitung sebesar 2,044dengan nilai 

siginifikansi sebesar 0,042. Nilai signifikansi tersebut 

di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 

terdukung. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 

0,015. Hal ini menunjukkan bahwa praktik 

manajemen SDM berupa penilaian kinerja dapat 

menjelaskan kinerja perguruan tinggi sebesar 15% 

sedangkan 85% sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model.  

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa praktik 

manajemen SDM berupa penilaian kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja suatu perguruan tinggi. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Mohamad et al. (2009); 

Amin et al. (2014); Abdalkrim (2012);dan Osemeke 

(2012) yang mengemukakan bahwa penilaian kinerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu organisasi.  

Penilaian kinerja ini menjadi salah satu aspek yang 

penting dilakukan untuk meningkat kinerja organisasi. 

Adanya penilaian kinerja memberikan banyak 

manfaat seperti untuk meningkatkan prestasi kerja, 

meningkatkan pelatihan dan pengembangan, 

memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai 

kinerja mereka,  dan sebagai alternatif pengambilan 

keputusan promosi dan demosi. Penilaian kinerja dari 

dosen terbukti mempengaruhi kinerja perguruan 

tinggi. 

 

3.7 Hipotesis 7 

Berdasarkan tabel 2 hasil regresi linear diatas 

didapatkan persamaan regresi untuk hipotesis 7: 

 

KPT = α +β1PRKR + e 

KPT = 34,790 + 0,210PRKR 

 

Regresi di atas menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

perencanaan karir maka nilai kinerja perguruan tinggi 

sebesar 34,790. Nilai koefisien regresi perencanaan 

karir sebesar 0,210. Hal ini menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu nilai definisi pekerjaan maka nilai 

kinerja perguruan tinggi bertambah sebesar 0,210. 

Hasil uji t untuk variabel perencanaan karir diperoleh 

t hitung sebesar 2,345dengan nilai siginifikansi 

sebesar 0,020. Nilai signifikansi tersebut di bawah 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 

terdukung. Nilai koefisien determinasi adalah sebesar 

0,020. Hal ini menunjukkan bahwa praktik 

manajemen SDM berupa perencanaan karir dapat 

menjelaskan kinerja perguruan tinggi sebesar 20% 

sedangkan 80% sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model. Dari hasil pengujian hipotesis diketahui 

bahwa praktik manajemen SDM berupa perencanaan 

karir memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu 

perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Mufeed & Gulzar (2015); Amin et al. (2014) dan 

Thomas et al. (2014) yang mengemukakan bahwa 

perencanaan karir memiliki pengaruh terhadap kinerja 

suatu organisasi.  

Anggota organisasi atau karyawan yang memiliki 

jalur dan tujuan karir yang jelas akan bekerja sebaik 

mungkin untuk mencapai dan meningkatkan jenjang 

karir mereka. Hal ini sejalan dengan kinerja yang akan 

mereka hasilkan. Adanya praktik manajemen SDM 

berupa perencanaan karir dalam perguruan tinggi 

terbukti mempengaruhi kinerja perguruan tinggi. 

 

1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh praktik manajemen SDM terhadap kinerja 

perguruan tinggi di kota Batam maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa praktik manajemen SDM berupa 

pelatihan, kompensasi, definisi pekerjaan, rekruitmen 

dan seleksi, penilaian kinerja, dan perencanaan karir 

berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi di kota 

Batam dan untuk praktik partisipasi karyawan terbukti 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi di 

Kota Batam. Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain, data yang dianalisis 

merupakan hasil jawaban responden yang bersifat 

persepsi, sampel penelitian hanya terbatas pada dosen 

tetap dan dosen tidak tetap, pengukuran kinerja 

perguruan tinggi terdiri dari beberapa aspej yang 

belum sepenuhnya mewakili kinerja perguruan tinggi 

seluruhnya. Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk 

variabel praktik manajemen SDM dapat 

menggunakan variabel yang belum ada di penelitian 

ini, civitas perguruan tinggi ditambahkan sebagai 

sampel atau sektor sampel penelitian dapat diganti 

dengan sektor perbankan, manufaktur, dan lainnya.  
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan dan modal 

kerja terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan diukur dengan size. Modal kerja diukur dengan cash conversion 

cycle. Profitabilitas diukur dengan return on asset (ROA). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dengan total observasi sebanyak 234 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan size tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan modal kerja yang diukur dengan cash conversion cycle 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Cash Conversion Cycle, Return on Asset. 

Abstract - This purpose of the research is to give empirical evidence the influence of firm size, working capital 

management on profitability. Firm size  is measured by size. Working capital management is measured by cash 

conversion cycle (CCC). Profitability is measured by return on assets (ROA). The sample of this research’s are 

manufacture companies that are listed in the Indonesia stock exchange period 2012-2014 with the total of 

observation is 234 companies. The results of this research show that the size of the company which is measured 

by size does not affect profitability, in the meantime the working capital which is measured by cash conversion 

cycle has effect on profitability. 

Key Words: Firm Size, Cash conversion cycle, Return on Asset 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Total aktiva bisa digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar perusahaan tersebut. Apabila suatu 

perusahaan memiliki total aktiva yang besar maka 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

prospek yang baik dan mampu menghasilkan laba 

dengan baik juga. Ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal 

yang berasal dari perusahaan tersebut (Bestivano, 

2013). Menurut Munawir (dalam Ambarwati, 2015) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki 

ukuran lebih besar cenderung untuk menyajikan 

tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan besar 

lebih dipandang kritis oleh para investor. 

 Setiap perusahaan sangat memerlukan modal 

kerja untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya 

produksi, dan membayar gaji pegawai. Harapannya 

uang yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke 

perusahaan melalui hasil operasi perusahaan. Dana 

tersebut akan terus berputar setiap periodenya selama 

perusahaan tersebut beroperasi. (Kasmir, 2008) modal 

kerja memiliki arti sebagai modal yang digunakan 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi 

perusahaan. Modal kerja juga diartikan sebagai 

Perusahaan yang aset lancarnya tidak mencukupi, 

mengakibatkan perusahaan tersebut kesulitan dalam 

menjalankan kegiatan operasinya (Van Horne dan 

Wachowicz, 2004).  

 Kegiatan operasional akan berlangsung secara 

maksimal dengan adanya profitabilitas yang tinggi, 

Setiap perusahaan akan membutuhkan potensi sumber 

daya dalam melakukan aktivitas operasionalnya, salah 

satunya adalah modal yang terdiri dari modal kerja 

seperti kas, piutang, persediaan dan modal tetap 

seperti aktiva tetap. Modal merupakan masalah utama 

yang akan menunjang kegiatan operasional 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya 

(Bramasto, 2008). Menurut Brigham (2009), tujuan 

utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba 

bagi para pemegang sahamnya atau kepada pemilik 

perusahaan (stakeholder) dengan cara meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

 Semakin tinggi laba yang didapat maka 

perusahaan akan mampu bertahan, tumbuh dan 

berkembang dalam menghadapi persaingan di dunia 

bisnis (Munawir, 2001). Profitabilitas menurut 

Riyanto (2001) adalah kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba berdasarkan kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kas, penjualan, jumlah 

karyawan, modal, dan sebagainya. (Husnan, 2012) 

menyatakan bahwa profitabilitas adalah salah satu 

ukuran keberhasilan perusahaan sehingga penelitian 

ini menggunakan profitabilitas sebagai ukuran untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba yang berasal dari modal sendiri 

milik perusahaan. 

Menurut Ambarwati et al (2015), menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. secara simultan modal kerja, 

likuiditas, aktivitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. Menurut penelitan yang dilakukan oleh 

Deloof (2003) dengan mengambil sampel sebanyak 

1009 perusahaan besar di Belgia dari 1992-1996. 

Modal kerja diukur dengan cash conversion cycle 

(CCC), sementara profitabilitas dapat diukur dengan 

Net Operating Income (NOI) dan Gross operating 

income (GOI), analisis yang digunakan pearson 

korelasi dan analisis regresi. 

 Hasil menunjukkan bahwa modal kerja yang 

tidak efisien berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. Selain itu, kurang menguntungkan 

perusahaan karena menunggu lebih lama untuk 

membayar tagihan mereka. Penelitian yang dilakukan 

oleh Seyaduzznmen (2006) menunjukkan hasil bahwa 

modal kerja berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada British American Tobacco 

Bangladesh company Ltd diteliti untuk 2 periode dari 

1999-2000 dan 2002-2003. Menurut hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Lazaridis & Tryfonidis, 2006) 

menunjukkan hasil bahwa modal kerja berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas, diukur dengan 

menggunakan GOI dan CCC dan kesimpulannya 

bahwa manejer dapat membuat keuntungan dengan 

menggunakan CCC yang benar dan menjaga 

perbedaan untuk setiap tingkat komponen dengan 

optimal. Berdasarkan hasil penelitian paper yang 

menjadi acuan dalam proposal ini yang dilakukan oleh 

(Aregbeyen, 2013) menunjukkan hasil bahwa modal 

kerja berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Aregbeyen (2013) menemukan bahwa 

modal kerja dianggap penting untuk perusahaan 

manufaktur yang ada di Nigeria. 

 Penulis ingin mengulangi kembali penelitian 

yang dilakukan oleh Aregbeyen (2013). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Aregbeyen (2013) 

adalah dengan menambahkan variabel ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen dan 

membedakan sampel yang akan diuji. Ukuran 

perusahaan termasuk kedalam karakteristik untuk 

menilai profitabilitas dan dalam penelitian ini 

menggunakan data yang diambil dari data perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

2.  LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agensi 

Hubungan yang terjadi antara manajer dan para 

pemegang saham menurut teori keagenan (agency 

theory) merupakan hubungan antara agen dan 

principal. Hubungan keagenan ini merupakan suatu 

kontrak antara principal dan agen (Jensen et al, 1976). 

Menurut Darmawati (2004) menjelaskan bahwa 

kenyataan yang sesungguhnya dari hubungan 

keagenan adalah adanya pemisahaan antara 

kepemilikan (di pihak prinsipal/investor) dan 

pengendalian (di pihak agen/manajer) sehingga 

kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah 

kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-

spesifikasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan 

manajer dalam mengelola dana para investor, dan 

spesifikasi tentang pembagian return antara manajer 

dengan investor. 

 

2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba secara efektif dan efisien dari 

aktivitas operasional yang merupakan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, leverage, dan manajemen 

modal kerja terhadap hasil operasi (Buffet, 2008). 

Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan 

laba rugi (income statement) yang merupakan laporan 

hasil kinerja perusahaan untuk mengetahui 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. Return On Assets 

(ROA) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan investasi 

yang tersedia dalam perusahaan Ambarwati et al 

(2015) Semakin tinggi ROA maka makin baik 

keadaan suatu perusahaan. 

2.3 Modal Kerja 

Modal kerja (working capital) adalah selisih aktiva 

lancar setelah dikurangi kewajiban lancar yang 

merupakan dana yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan operasi perusahaan setiap harinya (Wild, 

2005). Penelitian Aini (2013) menyatakan bahwa 

terdapat tiga konsep atau definisi mengenai modal 

kerja yaitu yang pertama modal kerja menurut konsep 

kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar 

yang disebut juga modal kerja bruto (Gross Working 

Capital). Kedua menurut konsep kualitatif modal 

kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar 

atau hutang yang segera harus dilunasi atau disebut 

modal kerja neto (Net Working Capital). Ketiga 

adalah konsep fungsional mendasarkan pada fungsi 

dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. 

Pendapat tentang modal kerja juga dikemukakan oleh 

Horne dan Wachowicz (1997) yang menyatakan 

terdapat dua konsep utama dalam modal kerja yaitu: 

1) Modal kerja bersih merupakan perbedaan jumlah 

aktiva lancar dengan kewajiban lancar, atau dengan 

kata lain aktiva lancar yang dikurangi kewajiban 

lancar akan menghasilkan modal kerja. 

2) Sedangkan modal kerja kotor adalah investasi 

perusahaan dalam aktiva lancar (seperti kas, sekuritas, 

piutang dan persediaan). 

 Modal kerja merupakan masalah penting 

dalam pengambilan keputusan keuangan, karena 

berkaitan dengan pendanaan operasional pada tiap 
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hari operasi perusahaan berlangsung sehingga lebih 

mengutamakan pendanaan jangka pendek (aktiva 

lancar). Namun terkadang perusahaan mengabaikan 

pendanaan jangka panjang yang juga berguna bagi 

perusahaan (Ismanto, 2013). Jika modal kerja terlalu 

besar, maka dana yang tertanam dalam modal kerja 

akan melebihi kebutuhan, padahal kelebihan dana 

tersebut dapat lebih bermanfaat jika digunakan untuk 

investasi maupun pembiayaan lain yang dapat berguna 

dalam upaya untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Ini menjadi tugas manajemen untuk 

mengelolanya demi kepentingan perusahaan. Salah 

satu pengukur modal kerja yang sering digunakan 

adalah siklus konversi kas (cash conversion cycle) 

karena di dalam cash conversion cycle diperhitungkan 

pula komponen-komponen yang ada di dalam modal 

kerja, contohnya seperti persediaan, piutang usaha, 

dan utang usaha. 

3. KAJIAN LITERATUR 

Seyaduzznmen (2006) mengatakan bahwa efisiensi 

dari Working Capital British American Tobacco 

Bangladesh Company Ltd berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Penelitian ini dilakukan dua 

periode dari 1999-2000 dan 2002-2003. Lazaridis dan 

Tryfonidis (2006) meneliti tentang pengaruh Working 

Capital sampel yang diambil sebanyak 131 

perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Athena 

untuk periode 2001-2004. Hasilnya menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara working 

capital terhadap profitabilitas, diukur oleh GOI dan 

CCC. Ambarwati etal (2015) melakukan pengujian 

terhadap faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan menggunakan purposive sampling dengan 

jumlah responden 10 perusahaan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier regresi 

berganda dengan menggunakan bantuan program 

SPSS terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dari tahun 2009-2013. Hasilnya adalah secara 

parsial modal kerja dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

Rifai etal (2013) populasi yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah 171 perusahaan go- public 

selama tiga tahun yaitu antara tahun 2010-2012 pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik 

pengolahan data menggunakan metode data panel 

mengemukakan hasil bahwa terdapat pengaruh positif 

antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, 

sedangkan modal kerja perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap Profitabilitas. Azhar dan Noriza 

(2010) melakukan penelitian secara acak terhadap 172 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Malaysia 

selama 2003-2007 untuk menemukan bukti empiris 

penerapan modal kerja pada profitabilitas dan nilai 

pasar perusahaan. Modal kerja diukur dengan 

menggunakan siklus konversi kas, current ratio (CR), 

current asset to total asset ratio (CATAR), current 

liabilitiesto total asset ratio (CLTAR), dan debt to 

asset ratio (DTAR) sedangkan nilai perusahaan 

diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Mereka 

menemukan hubungan yang negatif antara variabel 

modal kerja dengan profitabilitas dan nilai 

perusahaan.  

Meskipun demikian, hal itu tetap menunjukkan 

bahwa modal kerja memiliki arti yang penting dalam 

peningkatan profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. 

Kodrat (2009) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Penelitian Mehta (2011) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan secara signifikan dan 

berhubungan positif terhadap kebijakan dividen hasil 

tersebut juga didukung oleh Rafique (2012), Al-

Kuwari (2010), Al-Nawaiseh (2013), Boanyah 

(2013), dan Ranti (2013). Hasil berbeda dikemukakan 

oleh (Aregbeyen, 2013) menunjukkan hasil bahwa 

manajemen modal kerja berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan. Kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Aregbeyen (2013) adalah bahwa 

manajemen modal kerja dianggap penting untuk 

perusahaan manufaktur yang ada di Nigeria. 

4. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berdasarkan    penelitian    yang    dilakukan    

Raheman dan Nasr (2007) ukuran  perusahaan 

digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh  naik  

dan  turunnya profitabilitas. Profitabilitas dapat 

ditingkatkan apabila ukuran perusahaannya besar, 

Perusahaan dengan ukuran  besar dapat menyerap  

sumber-sumber  modal  yang  besar  pula.  Sumber  

modal  yang  besar  dapat memudahkan  perusahaan  

untuk  membeli  persediaan barang dagangan untuk 

dijual. Banyaknya Penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan tentu akan meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan  penjelasan  di atas  maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Modal kerja diperlukan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Apabila modal kerjanya tinggi maka 

kegiatan operasional perusahaan juga akan meningkat. 

Semakin tinggi kegiatan operasional perusahaan maka 

akan semakin banyak produk yang dihasilkan. 

Semakin banyak produk yang dihasilkan maka 

peluang untuk mendapatkan revenue akan semakin 

besar. Apabila pendapatan yang didapatkan besar 

maka profitabilitas yang didapat akan semakin besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Seyaduzznmen (2006) 

menunjukkan hasil bahwa modal kerja berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas pada British American 

Tobacco Bangladesh company Ltd. 

H2: Modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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5. METODE PENELITIAN 

 

a. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik basis data, 

yaitu mengambil data dari dokumen atau arsip. Data-

data yang digunakan berasal dari situs Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.  

b. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan adalah return on asset (ROA), variabel 

return on assets ini diukur dengan laba bersih dibagi 

dengan total aktiva dan return on asset (ROA) ini 

digunakan sebagai pengukur profitabilitas dalam 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aregbeyen 

(2013). 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan dan modal kerja. Ukuran 

perusahaan diukur logaritma natural dari total aset. 

Variabel modal kerja (cash conversion cycle) diukur 

dengan cara menambahkan periode piutang dengan 

periode persediaan kemudian hasilnya dikurangi 

dengan periode utang usaha. Semakin kecil rasio (cash 

conversion cycle) maka profitabilitas yang didapatkan 

akan semakin menurun.  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, modal 

kerja dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Aregbeyen (2013). 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cash ratio, leverage, GRT, FATA. yang 

diambil dari penelitian Aregbeyen (2013). 

Tabel 1. Operasional variabel 

Variabel Formulasi Simbol 

Cash 

conversion 

cycle 

(rata-rata  periode 

pengumpulan + turnover 

persediaan) – (rata-rata 

periode pembayaran) 

CCC 

rata-rata periode 

pengumpulan  
Piutang x (365/Penjualan) APP 

rata-rata 

perputaran 

persediaan 

Persediaan x (365/COGS) ITID 

Periode 

pembayaran  
Utang x (365/COGS) ACP 

Ukuran 

Perusahaan 

(Firm size)  

Logaritma natural dari 

total aset 
FS 

Return on Asset  
Earnings after tax/total 

aktiva 
ROA 

Sumber: Deloof (2003) dan Gill dan Biger (2013), (UU No.20 tahun 2008), (Jose et al, 1996; 

Wang, 2000 

c. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data 

annual report yang diperoleh tidak langsung dari 

perusahaan sampel tetapi diperoleh melalui website 

resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Objek yang diambil untuk penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. 

d. Teknik Penetapan Jumlah Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode pursposive sampling, sampel 

yang akan diolah harus berdasarkan dengan kriteria 

dan pertimbangan khusus pada saat digunakan. Syarat 

untuk sampel tersebut harus sesuai dengan penelitian 

yaitu: 

 Perusahaan sampel adalah perusahaan 

manufaktur, perusahaan sampel berisi data 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia dan sudah 

diaudit, lengkap dari tahun 2012-2014. 

 Laporan keuangan lengkap selama tiga tahun 

terakhir, perusahaan sampel secara berturut-turut 

melaporkan adanya laba selama tahun 

pengamatan dari 2012-2014. 

 Apabila sampel tidak memenuhi syarat, yaitu 

lengkap terkait dengan variable modal kerja 

yang terdiri dari piutang, utang, persediaan, 

siklus konversi kas, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas maka sampel tidak dapat 

digunakan. 

 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, 

yaitu menggunakan data yang berasal dari dokumen-

dokumen yang sudah ada. Dokumen tersebut 

diperoleh dengan cara mengunduh laporan tahunan 

yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

f. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan 2 cara, pertama memasukkan variabel-

variabel pengujian ke dalam Microsoft excel, 

kemudian hasil yang sudah didapatkan dari Microsoft 

excel diolah kembali menggunakan software Eviews 

versi 7 karena sampel yang diambil adalah data panel. 

g. Model Penelitian 

Untuk menguji hipotesis satu (H1) pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas maka model 

penelitiannya adalah : 

ROAit = βo + β1SIZEit + β2CRit + β3LEVit + 

β4GRTit + β5FATAit + Vit + єit 

 

Untuk menguji hipotesis dua (H2) pengaruh modal 

kerja terhadap profitabilitas maka model penelitian ini 

adalah : 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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ROAit = βo +β1CCCit+  β2CRit+ β3LEVit + 

β4GRTit + β5FATAit + Vit + єit 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Statistik Deskriptif 

Setelah dilakukannya pemilihan sampel, maka 

perusahaan manufaktur yang bisa dijadikan sampel 

dalam penelitian ini hanya 78 perusahaan yang 

datanya lengkap yang kemudian menjadi 234 

perusahaan selama 3 tahun periode penelitian. 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Sumber: Data diolah dengan Eviews 7.0 

Return on asset (ROA) sebagai variabel 

dependen dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 

menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata (mean) 

periode 2012-2014 rata-rata perusahaan manufaktur di 

Indonesia memiliki peningkatan kinerja perusahaan 

sebesar 0.196. Nilai tertinggi (maximum) profitabilitas 

perusahaan adalah 10.160 dan nilai terendah 

(minimum) sebesar -5.290. 

Variabel independen dalam penelitian ini yang 

pertama adalah ukuran perusahaan diukur dengan Log 

natural total asset (size) dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar  23.939 yang menunjukkan hasil bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan dapat menjelaskan 

dan memprediksi tingkat profitabilitas. Nilai tertinggi 

(maximum) sebesar   31.140. Nilai terendah 

(minimum) sebesar    12.110. 

Variabel independen yang kedua adalah cash 

conversion cycle (ccc) yang diukur dengan average 

collected period ditambah inventory turnover in days 

dikurangi dengan average payment period. dengan 

nilai rata-rata (mean) sebesar  42.323 atau 42 hari. 

yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di 

Indonesia memiliki jumlah hari pada piutang dan 

persediaan lebih banyak dari pada jumlah hari pada 

utang. Periode 2012-2014 rata-rata perusahaan 

manufaktur di Indonesia melakukan perputaran 

piutang paling lama sekitar 42 hari. Nilai tertinggi 

(maximum) sebesar   326.990. Nilai terendah 

(minimum) sebesar -257.270.  

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

CR, LEV, GRT, FATA. Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan CR sebesar  0.693, LEV sebesar 0.503, 

GRT sebesar  0.107, FATA sebesar  0.591. Angka-

angka ini diperoleh dari nilai rata-rata (mean) pada uji 

statistik deskriptif pada tabel 2. 

 

b. Analisis Data 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 1 

ROAit  =  βo + β1SIZEit + β2CRit + β3LEVit + β4GRTit 

+ β5FATAit + Vit + єit 

Variabel Coefficient Prob. 

C 0.090851 0.8402 

SIZE 0.007619 0.5905 

CR -0.216043 0.3064 

LEV -0.240120 0.3500 

GRT 0.197109 0.5655 

FATA 0.290787 0.3775 

Sampel (N) 234 

Adjusted R-Square 0.017494 

Prob F Static 0.107928 

Random Effect Model (1) 

Keterangan : Tabel ini mempresentasikan hasil 

pengujian hipotesis 1. Variabel 

Dependen : ROA. Variabel Independent Ukuran 

perusahaan (SIZE). Variabel 

Kontrol: CR, LEV, GRT, FATA. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.5905 (p-value>0.05) yang 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap return on assets, menandakan 

bahwa suatu perusahaan tidak bisa dilihat hanya pada 

ukurannya saja. Perusahaan yang besar belum tentu 

bisa memperoleh profitabilitas yang besar juga begitu 

juga sebaliknya perusahaan kecil profitabilitasnya 

juga kecil. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Putri et al (2015), menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Tabel 4. Hasil uji Hipotesis 2 

ROAit  =  βo + β1CCCit + β2CRit + β3LEVit + β4GRTit 

+ β5FATAit + Vit + єit 

Variabel Coefficient Prob. 

C 0.114312 0.6449 

CCC 0.002247 0.0011 

CR -0.282957 0.1434 

LEV -0.115976 0.6285 

GRT 0.230503 0.4643 

Variabel Mean Max Min 
Std. 

Dev 

ROA   0.196 10.160 -5.290  1.057 

SIZE  23.939   31.140  12.110 5.129 

CCC  42.323  326.990 -257.270 98.471 

CR  0.693  2.480  0.000  0.481 

LEV  0.503  3.080  0.040  0.362 

GRT   0.107 2.049  -0.577 0.209 

FATA  0.592  2.340  0.020  0.253 

Sampel 234 

Keterangan: Tabel ini menunjukkan hasil uji statistik 

deskriptif. Semua hasil dari masing-masing variabel 

dalam bentuk satuan. Variabel Dependen yaitu ROA. 

Variabel Independen SIZE dan CCC. Variabel Kontrol: 

CR, LEV, GRT, FATA. 
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FATA 0.365382 0.2336 

Sampel (N) 234 

Adjusted R-Square 0.058501 

Prob F Static 0.002083 

Random Effect Model (2) 

Keterangan : Tabel ini mempresentasikan hasil 

pengujian hipotesis 2. Variabel 

Dependen: ROA. Variabel Independent Cash 

Conversion Cycle (CCC). Variabel 

Kontrol: CR, LEV, GRT, FATA. 

 

variabel cash conversion cycle berpengaruh terhadap 

profitabilitas dengan nilai probabilitas 0.0011 (p-

value < 0.05), semakin besar cash conversion cycle 

maka semakin besar juga profitabilitas yang akan 

didapatkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Aregbeyen (2013) sebagai paper acuan, tetapi 

sejalan dengan penelitian Seyaduzznmen (2006), 

(Lazaridis & Tryfonidis, 2006) yang hasil 

penelitiannya modal kerja berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

7. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal 

kerja (CCC) berpengaruh terhadap variabel return on 

assets (ROA) sedangkan variabel ukuran perusahaan 

(SIZE) tidak berpengaruh terhadap variabel return on 

assets (ROA). Variabel ukuran perusahaan memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0.5905 (p-value>0.05) yang 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap return on assets, menandakan 

bahwa suatu perusahaan tidak bisa dilihat hanya pada 

ukurannya saja. Perusahaan yang besar belum tentu 

bisa memperoleh profitabilitas yang besar juga begitu 

juga sebaliknya perusahaan kecil profitabilitasnya 

juga kecil. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Putri et al (2015), menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Variabel cash conversion cycle berpengaruh 

terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas 

0.0011 (p-value < 0.05), semakin besar cash 

conversion cycle maka semakin besar juga 

profitabilitas yang akan didapatkan oleh perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Aregbeyen 

(2013) sebagai paper acuan, tetapi sejalan dengan 

penelitian Seyaduzznmen (2006), (Lazaridis & 

Tryfonidis, 2006) yang hasil penelitiannya modal 

kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya 

menggunakan variabel independen dan dependen 

yang sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini 

juga hanya menggunakan data perusahaan manufaktur 

saja sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

diterapkan untuk perusahaan selain perusahaan sektor 

manufaktur. 

Implikasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur diharapkan lebih 

memperhatikan variabel modal kerja, seperti cash 

conversion cycle (CCC) yang diukur dengan average 

collected period ditambah inventory turnover in days 

dikurangi dengan average payment period. Karena 

berdasarkan penelitian ini cash conversion cycle 

(CCC) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

yang berarti semakin besar perputaran persediaan dan 

piutang yang diperoleh dari penjualan dibandingkan 

pembayaran yang dilakukan perusahaan terhadap 

hutang, maka profitabilitas yang didapatkan 

perusahaan akan semakin besar. 

Saran pada penelitian ini adalah penelitian 

selanjutnya menambahkan variabel independen dan 

dependen yang terkait dengan ukuran perusahaan, 

modal kerja dan profitabilitas. Untuk sektor 

perusahaan juga dapat diperluas sehingga hasil 

penelitan tidak hanya memiliki implikasi untuk sektor 

manufaktur saja tetapi juga memiliki implikasi untuk 

perusahaan lainnya di sektor yang berbeda. 
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Abstrak  –  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh dari 

ukuran perusahaan, rasio leverage serta intensitas modal terhadap penerapan konservatisme akuntansi yang 

diukur dengan rasio market-to-book. Terdapat 215 perusahaan sebagai sampel penelitian yang diambil dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap penerapan konservatisme akuntansi, sementara intensitas modal berpengaruh negatif dan rasio leverage 

tidak berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, 

rasio leverage serta intensitas modal merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan atau metode 

akuntansi yang akan dipilih oleh perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan diantara 

pengukuran konservatisme akuntansi yang berbeda selain menggunakan rasio market-to-book dan dapat 

menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi.  

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi.  

  

Abstract - The purpose of this research is to provide empirical evidence of how the influence of firm size, leverage 

ratio and capital intensity on the application of accounting conservatism as measured by market-to-book ratio. 

There are 215 companies as sample of the research taken by using purposive sampling technique. The hypotheses 

are tested using multiple linear regression analysis. The results of this research are partially firm size has significant 

positive effect on application of accounting conservatism, while capital intensity has significant negative effect 

and leverage ratios did not significantly affect on the application of accounting conservatism. It can be concluded 

that the firm size, leverage ratio and capital intensity are factors that may affect policies or accounting method will 

be selected by the company. Future research can make comparisons among the different accounting conservatism 

measurements besides using the ratio of market-to-book and can add variables supposed to influence on the 

application of accounting conservatism. 

 

Keywords: Firm Size, Leverage Ratio, Capital Intensity, Accounting Conservatism. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Sebuah perusahaan dalam menjalankan proses 

bisnisnya tentu menghadapi suatu ketidakpastian akan 

peristiwa dimasa yang akan datang terkait dengan 

kegiatan operasionalnya saat ini. Untuk mengantisipasi 

ketidakpastian tersebut munculah suatu prinsip yang 

dinamakan konservatisme akuntansi. Konservatisme 

adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi 

ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau 

keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek 

dari ketidakpastian tersebut [1]. Konservatisme secara 

mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian 

(prudent), dengan kehati-hatian maka kecenderungan 

yang ada di dalam laporan adalah pesimisme [2].  

Penelitian mengenai konservatisme akuntansi ini 

menarik untuk dilakukan terlebih lagi dengan 

kenyataan bahwa Indonesia telah mengadopsi IFRS 

(International Financial Reporting Standar) yang lebih 

menekankan penggunaan pendekatan pengukuran 

dengan nilai wajar (fair value). Banyak pihak yang 

menyatakan bahwa prinsip konservatisme akuntansi 

sudah ditinggalkan dengan adanya penerapan IFRS ini. 

Zhang melakukan penelitian yang menyimpulkan 

bahwa konservatisme akuntansi meningkat setelah 

adopsi IFRS di Selandia Baru [3]. Hasil penelitian 

tersebut memberikan bukti yang nyata bahwa prinsip 

konservatisme akuntansi tidak hilang dan masih 

diterapkan sampai saat ini. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dan 

masih memberikan hasil yang berbeda, hal tersebut 

menjadi salah satu motivasi dilakukannya penelitian 

ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian Hamdan et al. pada tahun 2011, dengan 

menambahkan faktor intensitas modal yang diduga 

mailto:penulis@pcr.ac.id
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berpengaruh terhadap penerapan konservatisme 

akuntansi. Sampai saat ini, penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi di Indonesia hanya terbatas 

pada perusahaan industri manufaktur saja, sehingga 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

tidak dapat menjelaskan penerapan konservatisme 

secara lebih umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, 

rasio leverage serta intensitas modal terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi pada seluruh 

perusahaan sektor non finansial yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014, sehingga tujuan dari 

penelitian ini untuk memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh ukuran perusahaan, rasio leverage serta 

intensitas modal terhadap penerapan konservatisme 

akuntansi pada seluruh perusahaan sektor non finansial 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014.  

 

2. LANDASAN TEORI 
 

2.1. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan 

keagenan sebagai suatu kontrak yaitu satu orang atau 

lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) 

untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama 

prinsipal, yang mencakup pendelegasian beberapa 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen [4]. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu 

bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen 

diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari 

kompensasi keuangan, sedangkan prinsipal 

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian 

keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di 

perusahaan tersebut [5]. 

Konflik keagenan dapat terjadi apabila pihak 

manajemen memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pemegang saham, ini yang 

dinamakan asimetri informasi. Salah satu cara untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu melalui penerapan 

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian LaFond dan 

Watts membuktikan bahwa konservatisme mengurangi 

insentif dan kemampuan manajer untuk memanipulasi 

nilai akuntansi dan mengurangi asimetri informasi [6]. 

 

2.2. Teori Akuntansi Positif 

Dalam teori akuntansi positif menjelaskan bahwa ada 3 

hipotesis yang dapat mempengaruhi sikap manajemen 

terhadap standar akuntansi, yang kemungkinan pada 

akhirnya dapat berpengaruh terhadap standar akuntansi 

di dalam perusahaan yang bersangkutan [7]: 

a. Bonus Plan Hypothesis 

Manajer perusahaan yang merencanakan bonus 

lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi 

yang menggeser pelaporan laba dari periode 

mendatang ke periode berjalan, dengan demikian 

laporan keuangan perusahaan tersebut tidak 

konservatif.  

b. Debt/ Equity Hypothesis 

Semakin besar rasio utang/ ekuitas perusahaan, 

manajer perusahaan lebih cenderung untuk memilih 

prosedur akuntansi yang menggeser laba yang 

dilaporkan dari periode mendatang ke periode 

berjalan, sehingga perusahaan akan memilih 

prosedur yang meningkatkan aset, mengurangi 

kewajiban, meningkatkan pendapatan, dan 

mengurangi biaya, dengan demikian laporan 

keuangan yang dihasilkan perusahaan tidak 

konservatif. 

c. Size Hypothesis 

Bagi perusahaan yang lebih besar, manajer lebih 

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang 

menangguhkan pelaporan laba periode berjalan 

untuk periode mendatang, dengan demikian laporan 

yang dihasilkan perusahaan bersifat konservatif 

karena akan memilih prosedur akuntansi yang 

melaporkan laba yang lebih rendah. 

 

2.3 Konservatisme Akuntansi 

Akuntan secara tradisional menyatakan konservatisme 

berdasarkan aturan “anticipate no profit, but anticipate 

all lossess” [8]. Basu memaknai konservatisme sebagai 

kecenderungan akuntan yang memerlukan tingkat 

verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui kabar baik 

sebagai keuntungan dibandingkan untuk mengakui 

kabar buruk sebagai kerugian [9]. Givoly dan Hayn 

menyatakan konservatisme menyiratkan pelaksanaan 

yang hati-hati dalam pengakuan dan pengukuran 

pendapatan dan aset [10]. Salah satu alasan 

diterapkannya prinsip konservatisme ini karena 

perusahaan berhadapan dengan ketidakpastian. 

Implikasi konsep ini terhadap pelaporan keuangan 

adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera 

mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar 

akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi (mengakui 

lebih dulu) untung atau pendapatan yang akan datang 

walaupun kemungkinan terjadinya besar [1]. 

 

2.4.Ukuran Perusahaan dan Penerapan 

Konservatisme Akuntansi 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar 

akan berhadapan dengan biaya politik yang relatif lebih 

besar pula, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut 

manajemen di sebuah perusahaan cenderung berhati-

hati dan akan memilih suatu prosedur akuntansi yang 

dapat meminimalkan laba. 

 

2.5. Rasio Leverage dan Penerapan Konservatisme 

Akuntansi 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar aktiva 

perusahaan yang disediakan oleh pihak kreditur. Untuk 

memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal akan 

keamanan dana yang telah diberikan, manajemen 

perusahaan akan cenderung memilih prosedur 

akuntansi yang akan meningkatkan laba, dengan 
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demikian laporan keuangan yang disajikan berlawanan 

dengan penerapan prinsip konservatisme akuntansi. 

 

2.6. Intensitas Modal dan Penerapan 

Konservatisme Akuntansi 

Intensitas modal di dalam sebuah perusahaan 

menunjukkan seberapa banyak aktiva yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan pendapatan. Perusahaan yang 

padat modal berhadapan dengan biaya politik yang 

relatif lebih besar, sehingga manajemen cenderung 

berhati-hati dan akan memilih prosedur akuntansi yang 

tidak melebih-lebihkan laba, dengan demikian laporan 

keuangan yang dihasilkan bersifat konservatif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang akan dicapai beserta landasan teori yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi 

H2: Rasio leverage berpengaruh negatif terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi 

H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi 

H4: Ukuran perusahaan, rasio leverage serta intensitas 

modal secara simultan berpengaruh terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1: 

 

 
Gambar 1: Model Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini 

digunakan karena lebih menekankan pada aspek 

pengujian secara objektif. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder, dengan mengakses data berupa laporan 

keuangan pada seluruh perusahaan sektor non finansial 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2014. 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan sektor non finansial yang terdaftar di BEI 

tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teknik 

penarikan sampel dengan purposive sampling. Teknik 

tersebut dilakukan untuk mengambil sampel dari 

populasi berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 1.  

 
Tabel 1. Total Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan sektor non finansial yang terdaftar 

di BEI 2014 

419 

Laporan keuangan tidak dalam mata uang 

rupiah 

(100) 

Tidak menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi  

(82) 

Tidak memiliki data yang berkaitan dengan 

variabel penelitian 

(16) 

Data outlier (6) 

Total 215 

Sumber: www.idx.co.id 

 

3.2. Definisi Variabel Operasional dan Cara 

Pengukurannya 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

konservatisme akuntansi yang diukur dengan rasio 

market-to-book, yang menunjukkan nilai pasar 

perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan [11]. 

Rasio market-to-book diperoleh dari pembagian antara 

harga pasar per saham dengan nilai buku per saham 

[12]. Harga pasar per saham diperoleh dari harga 

penutupan saham pada akhir tahun 2014. Nilai buku per 

saham diperoleh dari total ekuitas dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar. Jika market-to-book lebih dari 

satu, nilai buku aset bersih perusahaan understates 

dibandingkan nilai pasarnya, yang menunjukkan 

perusahaan tersebut menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi [13].  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diperoleh 

dari natural logaritma nilai total aset perusahaan 

[11]. 

b. Rasio leverage dapat diperoleh dari pembagian 

antara total utang dengan total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan [14]. 

c. Rasio intensitas modal didapat dari pembagian 

antara total aset sebelum depresiasi dengan nilai 

penjualan atau pendapatan perusahaan [7]. 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda, yang akan 

diolah dengan bantuan program SPSS 22. Sebelum 

dilakukan analisis regresi tersebut, data harus 

memenuhi syarat uji asumsi klasik. Pada penelitian ini 

uji asumsi klasik yang diperlukan yaitu uji normalitas 

dan uji multikolonieritas. Setelah data lolos uji asumsi 

klasik, kemudian dilakukan pengujian hipotesis atas 

pengaruh ukuran perusahaan, rasio leverage serta 

intensitas modal terhadap penerapan konservatisme 

akuntansi, sehingga model persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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MTB = α + β1UK + β2LEV + β3IM + ε           (1) 

Keterangan: 

MTB  = Market-to-book 

α     = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

UK  = Ukuran perusahaan 

LEV  = Rasio leverage 

IM  = Intensitas modal 

ε  = Kesalahan pengganggu (error) 

 

3.4. Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. Hasil tersebut 

setelah dilakukan pengurangan sampel sebanyak enam 

perusahaan yang terdeteksi sebagai data outlier.  

 
Tebel 2. Statistik Deskriptif 

 N Min. Max. Mean Std. Deviation 

MTB 215 1,00 22,29 3,32 3,0831 

UK 215 10,56 14,37 12,40 0,6992 

LEV 215 0,03 0,95 0,46 0,2040 

IM 215 0,20 82,07 3,26 6,6178 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22 

 

3.5. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal [15]. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,057 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,090 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22 

 

Berdasarkan tabel 3, besarnya nilai kolmogorov-

smirnov adalah 0,057 dan nilai signifikansinya adalah 

0,090. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual telah 

berdistribusi normal. 

 

3.6. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) ≥ 10 [15]. Hasil uji multikolonieritas 

dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4 Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Log_UK 0,970 1,031 

Log_LEV 0,949 1,054 

Log_IM 0,944 1,060 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22 

Berdasarkan tabel 4, setiap variabel memiliki nilai 

tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 

10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas antar variabel independen di dalam 

model regresi. 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda serta uji parsial (uji 

statistik t) dan uji simultan (uji statistik F). Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap 

satu variabel dependen. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada tabel 5. 

 
Tabel 5. Analisis Regresi Berganda 

 Coefficients t-statistik Sig 

Konstanta -0,967 -1,412 0,159 

Log_UK 1,236 1,983 0,049* 

Log_LEV 0,027 0,298 0,766 

Log_IM -0,108 -2,244 0,026* 

R-square  0,040  

Adjusted R-

square 

 0,026  

F-statistik  2,917 0,035* 

*signifikan pada level 5% 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22 

 

Berdasarkan tabel 5, dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

MTB = -0,967 + 1,236Log_UK + 0,027Log_LEV - 

0,108Log_IM 

 

3.8. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Penerapan Konservatisme Akuntansi  

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 5 tersebut, 

terlihat bahwa variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan hasil t-test, diperoleh thitung sebesar 1,983 

dan nilai signifikan t sebesar 0,049. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H1 terdukung. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan pada 

perusahaan sektor non finansial tahun 2014 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi, dengan demikian semakin 

besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hamdan, 

Deviyanti, dan Oktomegah yang menemukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap penerapan konservatisme akuntansi 

[16,17,18]. Berdasarkan teori akuntansi positif, 

perusahaan besar dianggap lebih sensitif secara politis 

dan memiliki beban transfer kekayaan relatif besar, 

sehingga untuk mengantisipasi ketidakpastian dari 

biaya politik tersebut, manajer di dalam sebuah 

perusahaan besar akan mengambil kebijakan akuntansi 

yang konservatif guna meminimalisir biaya politik 

tersebut. Artinya bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin 

hati-hati dalam proses penyusunan laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan 

semakin konservatif.  
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3.9. Pengaruh Rasio Leverage terhadap Penerapan 

Konservatisme Akuntansi 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 5 tersebut, 

terlihat bahwa variabel rasio leverage menunjukkan 

hasil t-test, diperoleh thitung sebesar 0,298 dan nilai 

signifikan t sebesar 0,766. Nilai signifikan tersebut 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H2 tidak terdukung. Hal ini berarti 

rasio leverage pada perusahaan sektor non finansial 

tahun 2014 tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi.  

Hasil yang tidak signifikan menandakan bahwa 

besarnya rasio total utang dibandingkan dengan aset 

yang dimiliki perusahaan bukanlah merupakan suatu 

faktor yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan 

dalam menerapkan kebijakan akuntansinya. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Nugroho dan 

Mutmainah yang menemukan bahwa debt covenant 

tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi [19]. Hasil tersebut menggambarkan bahwa 

besarnya utang tidak mempengaruhi kebijakan 

manajen untuk menerapkan akuntansi yang 

konservatif, karena pinjaman yang telah diberikan oleh 

kreditur menandakan bahwa kreditur tersebut percaya 

akan keamanan dana yang telah dipinjamkan, karena 

dana tersebut akan dipergunakan dengan baik oleh 

perusahaan demi keberlangsungan kegiatan 

operasionalnya. Perusahaan sektor non finansial yang 

terdaftar di BEI tidak hanya memperoleh sumber dana 

yang besar dari kreditur saja, melainkan juga dapat 

memperoleh sumber dana dari investor yang akan 

menanamkan investasinya kepada perusahaan yang 

bersangkutan, dengan demikian besarnya rasio total 

utang terhadap total aset tidak berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi yang konservatif, namun hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hamdan 

et al. dan Oktomegah yang menunjukkan bahwa 

kontrak utang berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penerapan konservatisme akuntansi [11, 18]. 

 

3.10. Pengaruh Intensitas Modal terhadap 

Penerapan Konservatisme Akuntansi 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 5 tersebut, 

terlihat bahwa variabel intensitas modal menunjukkan 

hasil t-test, diperoleh thitung sebesar -2.244 dan nilai 

signifikan t sebesar 0,026. Nilai signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05, namun koefisien regresi bernilai 

negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

H3 tidak terdukung. Hal ini berarti intensitas modal 

pada perusahaan sektor non finansial tahun 2014 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi. Artinya bahwa semakin besar 

rasio intensitas modal perusahaan, maka perusahaan 

semakin tidak hati-hati dalam proses penyusunan 

laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan semakin tidak konservatif. Hal ini 

disebabkan karena rata-rata perusahaan pada sektor non 

finansial yang terdaftar di BEI tahun 2014 adalah 

perusahaan yang padat modal, sehingga perusahaan 

tersebut cenderung untuk tidak menerapkan prinsip 

yang hati-hati dalam penyajian laporan keuangannya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Agustina et 

al. yang menemukan bukti bahwa intensitas modal 

berpengaruh signifikan negatif terhadap penerapan 

prinsip konservatisme akuntansi [20]. Perusahaan yang 

padat modal tentu membutuhkan modal yang besar dari 

pihak eksternal, dalam hal ini investor yang akan 

menanamkan investasinya. Perusahaan yang padat 

modal akan berupaya untuk menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan harapan investor untuk 

memberikan kepercayaan akan keamanan dana yang 

akan ditanamkan, sehingga demi mencapai tujuan 

tersebut, manajer akan mengambil kebijakan akuntansi 

yang akan menghasilkan laba yang tinggi demi 

mendapat perhatian dan modal yang besar, sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan cenderung optimis 

dan tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan 

akan menjadi rendah. Hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Sari dan Adhariani serta Alfian dan 

Sabeni yang menyimpulkan bahwa intensitas modal 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

konservatisme [21, 22].  

 

3.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage 

serta Intensitas Modal secara simultan terhadap 

Penerapan Konservatisme Akuntansi 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 5 tersebut, 

terlihat bahwa pengujian variabel ukuran perusahaan, 

rasio leverage serta intensitas modal secara simultan, 

diperoleh Fhitung sebesar 2,917 dan nilai signifikan F 

sebesar 0,035. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 

terdukung. Hal ini berarti ukuran perusahaan, rasio 

leverage serta intensitas modal pada perusahaan sektor 

non finansial tahun 2014 secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap penerapan konservatisme 

akuntansi. Perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan 

perusahaan yang besar dan tentulah membutuhkan dana 

yang besar pula baik dari investor yang akan 

menanamkan modal maupun dari kreditur yang akan 

memberikan pinjaman. Modal maupun pinjaman yang 

telah diterima oleh perusahaan akan dipergunakan 

dengan sebaik-baiknya demi kelancaran kegiatan 

operasional perusahaan. 

Perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya tentu 

berhadapan dengan ketidakpastian yang akan terjadi 

dimasa mendatang, tidak terkecuali dengan perusahaan 

yang besar maupun perusahaan yang padat modal. 

Perusahaan yang besar dan padat modal memiliki risiko 

bisnis yang besar, sama halnya dengan perusahaan 

yang memiliki utang yang besar tentu menanggung 

risiko yang besar pula. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut manajer dari perusahaan dapat menentukan 

kebijakan akuntansi yang dibutuhkan bagi perusahaan 

yang bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

beberapa faktor seperti ukuran dari sebuah perusahaan, 

rasio total utang terhadap total aset yang dimiliki serta 

intensitas modal perusahaan secara bersama-sama 
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berpengaruh signifikan terhadap kebijakan akuntansi 

yang akan diterapkan di dalam sebuah perusahaan, 

dalam penelitian ini terbukti bahwa faktor-faktor 

tersebut secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. 

 

4. KESIMPULAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti 

empiris tentang bagaimana pengaruh ukuran 

perusahaan, rasio leverage serta intensitas modal 

terhadap penerapan konservatisme akuntansi pada 

seluruh perusahaan sektor non finansial yang terdaftar 

di BEI tahun 2014. Simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah secara parsial ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi, sedangkan 

intensitas modal berpengaruh negatif signifikan dan 

rasio leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi. Pengujian secara 

simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya yaitu 

penelitian ini dilakukan secara keseluruhan pada sektor 

non finansial yang terdaftar di BEI pada 2014. 

Pengukuran konservatisme akuntansi pada penelitian 

ini hanya menggunakan rasio market-to-book, dan 

hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan, rasio 

leverage serta intensitas modal. Penelitian selanjutnya 

dapat melakukan perbandingan pada tiap sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI, dapat menggunakan 

pengukuran selain rasio market-to-book dan dapat pula 

melakukan perbandingan dari pengukuran yang 

berbeda serta menambah variabel independen lain yang 

diduga berpengaruh dalam penerapan konservatisme 

akuntansi, seperti struktur kepemilikan maupun tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan. 
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Abstrak  –  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran komprehensif dan 

analisis Break Even Point (BEP) pada Salon Ceria. Salon Ceria adalah jenis usaha dibidang jasa kecantikan. Jenis 

sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penyusunan anggaran komprehensif yaitu 

menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan pada serta analisis Break Even Point (BEP) pada Salon 

Ceria. Salon Ceria tidak pernah menyusun anggaran komprehensif sebelumnya, hanya melakukan pencatatan kas 

masuk dan keluar serta pencatatan pendapatan secara manual. Penyusunan anggaran komprehensif sangat 

diperlukan pada Salon Ceria untuk meninjau operasional dan posisi keuangan, sehingga Salon Ceria dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Selain itu analisis Break Even Point  (BEP) juga diperlukan untuk memaksimalkan 

laba pada Salon Ceria.  
 

Kata Kunci : Anggaran Komprehensif, Break Even Point (BEP) 

  

Abstract - This research was conducted to find out how to prepare comprehensive budgeting and Break Even 

Point (BEP) analysis at Salon Ceria. Salon Ceria is the type of beauty service . Types of data sources used in this 

study is primary data and secondary data. Techniques of data collection using interviews and documentation. 

Data analysis techniques the preparation of a comprehensive budget consist of  preparation operational 

budgeting, financial budgeting and break even point (BEP) analysis. Salon Ceria never been prepared a 

comprehensive budgeting before, it just make incoming and outgoing cash records and revenue records manually. 

Comprehensive budgeting is very important in the industry to know the operational and financial position of Salon 

Ceria with the result that Salon Ceria can achieve the company goals. Break Even Point (BEP) analysis is also 

required to maximize profit at Salon Ceria. 

 

Keywords: Comprehensive Budgeting, Break Even Point (BEP) 

 

1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Salon Ceria merupakan salah satu perusahaan 

jasa dibidang kecantikan yang terletak di Pekanbaru, 

Riau. Salon tersebut telah berdiri selama 7 (tujuh) 

tahun. Salon tersebut selama menjalani usahanya tidak 

pernah membuat anggaran. Sehingga perencanaan dan 

pengendalian pada Salon Ceria sangat minim karena 

tidak adanya anggaran yang menjadi dasar akan 

gambaran yang akan terjadi di periode berikutnya serta 

tidak adanya evaluasi kinerja yang menentukan kinerja 

tinggi atau rendah.  

Tidak selayaknya sebuah usaha yang telah 

berdiri lama, Salon Ceria tidak memiliki 

pengembangan usaha yang baik. Dapat dilihat dengan 

jumlah karyawan yang tidak bertambah, dari awal 

berdiri hingga sekarang hanya dua atau tiga orang 

karyawan saja. Selain itu tempat usaha yang tidak 

berkembang seperti jumlah kursi pelanggan hanya lima 

kursi dan tidak adanya cabang usaha.  

Dampak lainnya adalah pemasukan dan 

penggunaan dana yang terjadi. Seringkali keuangan 

dalam salon ini tidak terpisah dengan keuangan pribadi 

pemilik yang tidak dibedakan seperti biaya listrik 

rumah pemilik dan keperluan pribadi lainnya hingga 

mencapai 20% dari pendapatan setiap bulannya.  Hal 

ini tidak akan membuat usaha salon tersebut menjadi 

efektif karena tidak ada pemisahan biaya yang tepat. 

Hal ini membuat Salon Ceria tidak dapat melakukan 

pengembangan usaha yang baik karena laba yang 

dihasilkan tidak maksimal. 

Untuk memaksimalkan laba Salon Ceria maka 

perlu disusun perencanaan laba agar kemampuan yang 

dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara 

terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Sehingga 

perusahaan membutuhkan penyusunan anggaran dan 

juga analisis Break Even Point (BEP). Analisa Break 

Even Point (BEP) merupakan teknik perencanaan laba 

dalam jangka pendek atau dalam satu periode tertentu 

dengan mendasarkan analisisnya pada variabilitas 

penjualan. Dengan analisis Break Even Point (BEP) 

pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan 

harga jual, biaya dan laba.  
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Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas 

maka penulis mengambil judul berikut  “Penyusunan 

Anggaran Komprehensif pada Perusahaan Jasa 

Salon Ceria”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah pada 

penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan pada penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana penerapan anggaran komprehensif pada 

Salon Ceria? 

2. Bagaimana analisa Break Even Point (BEP) pada 

Salon Ceria?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan 

anggaran komprehensif pada Salon Ceria  

2. Dari analisa Break Even Point (BEP) Salon Ceria 

dapat menentukan target laba atau keuntungan yang 

dihasilkan. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

 Jenis sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Adapun data-data yang diperoleh dari perusahaan, 

yaitu data primer  dan data sekunder. Data primer 

antara lain jumlah tenaga kerja dan daftar aset, 

sedangkat data sekunder antara lain data pendapatan 

per bulan dari bulan Oktober 2014 sampai dengan 

Desember 2015, standar upah dan penggunaan tenaga 

kerja langsung, biaya pemakaian listrik dan biaya lain-

lain perusahaan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis adalah menggunakan teknik wawancara, dan 

dokumentasi. Setelah semua bukti-bukti transaksi dan 

data lain yang diperlukan dalam penelitian didapat, 

maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dan 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data perusahaan 

Data perusahaan yang diambil untuk melakukan 

pembuatan anggaran perusahaan yaitu data pendapatan 

per bulan dari Oktober 2014 sampai Desember 2015, 

standar upah dan penggunaan tenaga kerja langsung, 

biaya pemakaian listrik, jumlah tenaga kerja, daftar aset 

dan biaya lain-lain perusahaan. 

2. Forecast penjualan 

Dari data pendapatan Oktober 2014 sampai 

Desember 2015 dapat diramalkan penjualan untuk 

tahun 2016 dengan menggunakan analisis tren garis 

lurus dan analisis tren bukan garis lurus. 

3. Perhitungan standar kesalahan peramalan (SKP).  

Dalam meramalkan pendapatan ada dua analisis yang 

digunakan, yaitu analisis tren garis lurus dan analisis 

tren bukan garis lurus. Untuk menentukan analisis 

mana yang paling sesuai dari kedua analisis tersebut, 

maka digunakanlah Standar Kesalahan Peramalan 

(SKP). Nilai SKP yang terkecil akan menunjukkan 

bahwa peramalan yang disusun mendekati kesesuaian. 

4. Penyusunan anggaran pendapatan 

Anggaran pendapatan merupakan anggaran dasar 

penyusunan anggaran lainnya, umumnya disusun 

terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. 

Dalam penyusunan anggaran yang pertama dihitung 

adalah SKP, dari perhitungan tersebut nilai yang 

digunakan adalah nilai SKP yang terkecil. 

5. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung 

Untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung 

diperlukan data anggaran pendapatan. 

 

6. Penyusunan anggaran beban usaha 

Untuk penyusunan anggaran beban usaha diperlukan 

data anggaran pendapatan. 

7. Penyusunan anggaran laporan laba rugi 

Perhitungan anggaran laba rugi berguna untuk 

menyajikan pendapatan yang dihasilkan dan 

pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan. Anggaran 

laporan laba rugi ini berasal dari anggaran-anggaran 

yang telah disusun sebelumnya yaitu anggaran 

pendapatan, anggaran tenaga kerja langsung dan 

anggaran beban usaha. 

8. Penyusunan anggaran kas 

Perhitungan anggaran kasa tahap pertama adalah 

menyusun taksiran kas yang diterima dan kas yang 

dikeluarkan menurut rencana operasional perusahaan.  

9. Penyusunan anggaran neraca 

Anggaran neraca dibuat berdasarkan anggaran kas, 

aset tetap dan modal sendiri. 

10. Analisa Break Even Point (BEP)  

Analisa ini menempatkan perusahaan dalam keadaan 

tidak laba atau rugi. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Pengertian Anggaran 

[1]Anggaran (Budget) merupakan rencana 

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu 

tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, 

tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. 

[2]Anggaran (Progam Perencanaan dan 

Pengendalian Laba) merupakan alat penting bagi 

manajemen. Anggaran membantu manajemen dalam 

melaksanakan fungsi-fungsinya, mencakup :  

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan 

Manajemen  

Anggaran membantu manajemen melaksanakan 

fungsi perencanaan melalui pengembangan. 

Perencanaan Laba Strategis (jangka panjang) dan 

Perencanaan Laba Taktis (jangka pendek). Kedua jenis 

perencanaan ini mencakup harapan yang bersifat 

moneter (sasaran) untuk aset, kewajiban, laba dan 

pengembalian investasi.  

 

2. Anggaran dalam Fungsi Pengorganisasian dan 

Pengarahan 

Anggaran merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat 
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dilaksanakan selaras dalam tujuan (laba). Anggaran 

penting untuk menyelaraskan (koordinasi) setiap 

bagian kegiatan, seperti bagian pemasaran, bagian 

umum, bagian  produksi dan bagian keuangan. 

3. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 

Anggaran juga merupakan alat pengendalian 

(controlling). Fungsi utama dari pengendalian ini 

adalah untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran 

dan standar perusahaan. Pengendalian memiliki 

beberapa unsur seperti observasi langsung, ekspresi 

lisan, memo tertulis, kebijakan dan prosedur, laporan 

realisasi dan laporan kinerja. Anggaran yang 

komprehensif memfokuskan pada pelaporan kinerja, 

dan evaluasi kinerja untuk menentukan penyebab 

kinerja tinggi dan yang rendah. 

 

2.2 Anggaran Komprehensif 

[3]Anggaran komprehensif (comprehensive 

budget) adalah jaringan kerja yang terdiri dari beberapa 

anggaran terpisah yang saling bergantungan satu sama 

lain. [1]Salah satu bentuk kegunaan penyusunan 

anggaran komprehensif adalah untuk menghitung 

besarnya modal yang diperlukan oleh perusahaan.  

a) Anggaran Operasional (operational budget) adalah 

anggaran untuk menyusun anggaran  laba rugi. 

Anggaran operasional dibagi menjadi a) anggaran 

pendapatan; b) anggaran biaya tenaga kerja 

langsung; c) anggaran beban usaha; d) anggaran 

laporan laba rugi 

b) Anggaran Keuangan (financial budget) adalah 

anggaran untuk menyusun anggaran neraca. 

Anggaran keuangan dibagi menjadi a) anggaran 

kas; b) anggaran neraca 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Penyusunan Anggaran Operasional 

 3.1.1 Forecast Pendapatan  

Langkah pertama yang dilakukan sebelum 

membuat sebuah anggaran adalah menghitung ramalan 

pendapatan. Tujuan dihitungnya ramalan pendapatan 

ini adalah untuk memberikan gambaran jumlah 

pendapatan yang akan terjadi pada tahun 2016. Dalam 

melakukan perhitungan ramalan pendapatan akan 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) analisis tren, 

yaitu analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan 

garis lurus. Dasar dalam menghitung ramalan 

pendapatan diperlukan data pendapatan Salon Ceria 

periode sebelumnya. Jumlah pendapatan Salon Ceria 

dari Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015 

dalah Rp. 177.718.500. 

Dari data pendapatan Oktober 2014 sampai 

dengan Desember 2015, penulis mengelompokkan 

pendapatan menjadi 5 (lima) periode yang dibagi 

menjadi per 3 (tiga) bulan, yaitu : 
Tabel 1. Data Pendapatan per 3 (tiga) bulan Salon Ceria 

(dalam rupiah) 

Periode Pendapatan 

I 38.462.000 

II 53.556.500 

III 26.514.000 

IV 28.309.000 

V 30.877.000 

Total 177.718.500 

 

Dari data tersebut dapat diramalkan pendapatan 

Salon Ceria untuk tahun 2016 dengan menggunakan 

analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis 

lurus.  

1. Analisis Tren Garis Lurus 

Dari perhitungan analisis tren garis lurus dengan 

metode momen, maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

 

 

Dari persamaan diatas, maka ramalan pendapatan 

tahun 2016 dengan analisis tren garis lurus metode 

momen, yaitu sebesar Rp. 53.256.300. 

 

2. Analisis Tren Bukan Garis Lurus 
Dari perhitungan analisis tren bukan garis lurus, 

maka ramalan diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Dari persamaan diatas, maka ramalan pendapatan 

tahun 2016 dengan analisis tren bukan garis lurus 

adalah sebesar Rp. 90.508.371,54. 

 

3.1.2 Perhitungan Standar Kesalahan Peramalan (SKP) 

Setelah menghitung ramalan pendapatan dengan 

menggunakan analisis tren garis lurus dan analisis tren 

bukan garis lurus, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung standar kesalahan peramalan. Tujuan 

dalam perhitungan Standar Kesalahan Peramalan 

(SKP) untuk mengetahui kemungkinan kesalahan yang 

akan terjadi pada sebuah ramalan pendapatan yang 

telah dihitung dimana semakin kecil nilai SKP maka 

semakin kecil pula kemungkinan kesalahan yang akan 

terjadi. 

Setelah dilakukan perhitungan SKP, maka 

diketahui nilai SKP analisis tren garis lurus adalah 

6.724.360,18, sedangkan nilai SKP tren bukan garis 

lurus adalah 6.002.327,62. Dari kedua SKP, analisis 

tren bukan garis lurus memiliki nilai SKP yang terkecil. 

Maka analisis tren bukan garis lurus lebih sesuai 

digunakan untuk perhitungan ramalan pendapatan 

Salon Ceria tahun 2016.  

 

Y = 43.627.200 - 4.041.750(X) 

Y = 35.003.057,14 - 4.041.750(X) + 

270.321,43(X)2 
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3.1.3 Anggaran Pendapatan 

Anggaran pendapatan adalah dasar atau acuan 

untuk menyusun anggaran lainnya. Setelah dilakukan 

ramalan pendapatan dan perhitungan SKP maka 

diketahui ramalan pendapatan Salon Ceria lebih sesuai 

dengan menggunakan analisis tren bukan garis lurus 

yaitu sebesar Rp 90.508.371,54.. Dimana SKP tren 

bukan garis lurus lebih kecil dari tren garis lurus. Maka 

langkah selanjutnya adalah membuat anggaran 

pendapatan.  

Anggaran pendapatan yang akan disusun 

berdasarkan oleh waktu. Maka dalam penyusunan 

anggaran pendapatan dibutuhkan sebuah pola 

penjualan dari Salon Ceria. Pola penjualan pada Salon 

Ceria ditentukan oleh penjualan yang terjadi di tahun 

sebelumnya sesuai dengan kebijakan perusahaan 

karena melihat penjualan yang terjadi setiap tahunnya 

memiliki pola yang sama. Berikut adalah pola 

penjualan dan jumlah ramalan pendapatan Salon Ceria 

tahun 2016 : 
Tabel 2. Tabel Anggaran Pendapatan Tahun 2016 (dalam 

rupiah) 

Bulan Persentase 
Jumlah Ramalan 

Pendapatan 

Januari 13% 11.532.210,64 

Februari 19% 16.850.994,74 

Maret 7% 6.425.306,98 

April 6% 5.326.258,41 

Mei 7% 6.146.482,71 

Juni 6% 5.759.768,40 

Juli 5% 4.660.069,90 

Agustus 8% 6.869.865,95 

September 8% 6.869.216,01 

Oktober 7% 6.453.904,34 

Nopember 7% 6.676.183,82 

Desember 8% 6.938.109,65 

Total 100% 90.508.371,54 

 

3.1.4 Anggaran Tenaga Kerja  

Anggaran tenaga kerja disusun berdasarkan 

anggaran pendapatan. Kebijakan Salon Ceria mengenai 

tenaga kerja adalah karyawan mendapatkan gaji 

sebesar 30% dari hasil pelayanan jasa yang dilakukan. 

Dimana Salon Ceria memiliki 2 (dua) orang karyawan. 

Dikarenakan salah satu karyawan telah bekerja kurang 

lebih selama 5 (lima) tahun, maka karyawan tersebut 

mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 500.000/bulan.   

Maka perhitungan biaya tenaga kerja Salon 

Ceria setiap bulannya adalah biaya variabel yang 

merupakan 30% dari pendapatan pada bulan tersebut 

ditambah dengan gaji pokok karyawan sebesar Rp. 

500.000. Dari hasil perhitungan, Salon Ceria memiliki 

anggaran tenaga kerja sebesar Rp 33.152.511,46 untuk 

tahun 2016. 

 

3.1.5 Anggaran Beban Usaha 

Anggaran beban usaha terdiri dari beban 

listrik, beban konsumsi, perlengkapan dan beban 

lainnya.  Pembebanan listrik yang diperhitungkan oleh 

Salon Ceria selama ini adalah beban listrik yang 

digabung dengan rumah pribadi pemilik Salon. Maka 

dilakukan observasi selama 4 (empat) hari di Salon 

Ceria. Dari hasil observasi diambil rata-rata pemakaian 

perharinya yaitu 41,2 kwH dengan tarif tenaga listrik 

sebesar Rp. 1.364,86/kWh (www.pln.co.id). Sehingga 

dapat dibuat anggaran beban listrik untuk tahun 2016 

yaitu Rp. 20.580.996,91 dengan jumlah pemakaian 

listrik sebesar 15.079,2 kwH dalam 366 hari. 

Salon Ceria memberikan konsumsi kepada 

karyawannya, pemilik memilih catering untuk 

konsumsi yaitu sebesar Rp.800.000/bulan. Hal ini rutin 

setiap bulannya dan merupakan biaya tetap Salon 

Ceria.  

Untuk biaya perlengkapan, Salon Ceria 

kurang lebih satu bulan membeli perlengkapan untuk 

salon seperti shampoo, conditioner, masker SPA, 

creambath buah dan lulur dengan jumlah biaya Rp 

555.000 per bulan. 

Selain itu, setiap bulannya Salon Ceria memiliki 

beban lainnya yang terdiri dari biaya air minum galon, 

keamanan dan uang lembur berjumlah Rp.236.000 per 

bulan. 

Setelah diakumulasikan, Salon Ceria untuk 

tahun 2016 memiliki beban usaha sebesar Rp. 

39.672.996,91.  

 

3.1.6 Anggaran Laba Rugi 

Anggaran laba rugi terdiri dari anggaran 

pendapatan, anggaran tenaga kerja, anggaran beban 

usaha, beban penyusutan dan beban perlengkapan. 

Dikarenakan Salon Ceria tidak pernah menghitung 

pajak penghasilan, maka dalam anggaran laba rugi ini 

tidak akan dihitung pajak penghasilan badan Salon 

Ceria. 
Tabel 3. Anggaran Laba Rugi Tahun 2016 

Salon Ceria 

Anggaran Laba Rugi 

Tahun 2016 

(dalam rupiah) 

Pendapatan  90.508.371,54 

   

Beban Gaji 33.152.511,46  

Beban Usaha 39.672.996,91  

Beban Penyusutan 2.105.208  

Beban 

Perlengkapan 
6.660.000  

Total Beban  (81.590.716,37) 

Laba (Rugi)  8.917.655,17 
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3.2 Penyusunan Anggaran Keuangan Penyusunan 

3.2.1 Anggaran Kas 

 

Tabel 4. Anggaran Kas Tahun 2016 

Salon Ceria 

Anggaran Kas 

Tahun 2016  

(dalam rupiah) 

     

Kas Masuk    

Pendapatan Jasa        90.508.371,54  

Jumlah Kas Masuk (1)    90.508.371,54  

     

Kas Keluar    

Beban Gaji      (33.152.511,46) 

     

Beban Usaha    

- Listrik  20.580.996,91  

 

 

  

- Konsumsi        9.600.000    

- Perlengkapan        6.660.000    

- Lainnya        2.832.000    

       (39.672.996,91) 

Jumlah Kas Keluar (2)   (72.825.508,37) 

Selisih ( 1-2 )    17.682.863,17  

      

 

Dari tabel 4.20 dapat dilihat dari anggaran kas 

Salon Ceria tahun 2016, Salon Ceria memiliki jumlah 

kas masuk sebesar Rp. 90.508.371,54 dan jumlah kas 

keluar sebesar Rp. 39.672.996,91. Maka jumlah kas 

bersih yang dimiliki oleh Salon Ceria untuk tahun 2016 

adalah Rp. 17.682.863,17. 

 

3.2.2 Anggaran Neraca 

 

Tabel 5. Anggaran Neraca Tahun 2016 

Salon Ceria 

Anggaran Neraca 

Per 31 Desember 2016 

(dalam rupiah) 

ASET 

111100 Kas dan Setara Kas   17.682.863 

111200 Perlengkapan   555.000 

121000 Aset Tetap Bersih   15.375.000 

121010 
Akumulasi 

Penyusutan 
  

(7.892.708

) 

TOTAL ASET 25.720.155 

 

 

3.3. Analisa Break Even Point (BEP)  

Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan 

perusahaan dimana jumlah pendapatan sama dengan 

jumlah biaya. Dalam keadaan BEP perusahaan tidak 

memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Semakin 

rendah nilai BEP berarti bahwa semakin cepat 

perusahaan mencapai BEP atau menutup biaya yang 

dikeluarkan, sehingga semakin cepat pula perusahaan 

memperoleh keuntungan. 

 

Berikut adalah proporsi jasa Salon Ceria dalam sebulan 

berdasarkan kebijakan perusahaan : 

 
Tabel 6. Tabel Proporsi Jasa Salon Ceria 

Jenis Pendapatan Proporsi Jasa 

Cuci Rambut 45% 

Creambath 21% 

Masker Rambut 14% 

Lulur 7% 

Gunting Rambut 13% 

 100% 

 

Berikut adalah perhitungan marjin kontribusi untuk 

setiap unit jasanya : 

 
Tabel 7. Marjin Kontribusi Tiap Jasa (dalam rupiah) 

Jenis 

Pendapatan 

Harga 

Per Unit 

Biaya 

Variabel 

(30%) 

Marjin 

Kontribusi 

Cuci Rambut 15.000 4.500 10.500 

Creambath 40.000 12.000 28.000 

Masker Rambut 50.000 15.000 35.000 

Lulur 75.000 22.500 52.500 

Gunting Rambut 40.000 12.000 28.000 

 

Berikut adalah perhitungan biaya variabelnya : 

 
Tabel 7. Biaya Variabel Setiap Jenis Jasa (dalam rupiah) 

Jenis Pendapatan 
Marjin 

Kontribusi 

Biaya 

Variabel 

Cuci Rambut 10.500 4.725 

Creambath 28.000 5.880 

Masker Rambut 35.000 4.900 

Lulur 52.500 3.675 

Gunting Rambut 28.000 3.640 

  22.820 

Salon Ceria 

Anggaran Neraca 

Per 31 Desember 2016 

(dalam rupiah) 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

21110 Utang Usaha    - 

31110 Ekuitas Pemilik    25.720.155 

TOTAL KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 
25.720.155 
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Untuk menghitung BEP (Break Even Point) 

selain marjin kontribusi dan biaya variabel, perusahaan 

diperlukan juga biaya tetap perusahaan. Biaya tetap 

yang terjadi selama sebulan (31 hari) pada Salon Ceria 

yaitu Rp. 4.564.633 

BEP (Break Even Point)  adalah keadaan 

dimana perusahaan tidak menderita laba atau rugi. 

Berikut adalah perhitungan BEP (unit) Salon Ceria 

dalam sebulan (31 hari) ; 

BEP unit  =  
Biaya tetap  

Marjin Kontribusi 
 

BEP unit = 
4.554.633 

22.820 
 

= 200 jasa/bulan 

Untuk 200 unit jasa tersebut terbagi menjadi 

berbagai jenis jasa pendapatannya. Nilai BEP (rupiah) 

dihitung dari proporsi jasa untuk tahun 2016 agar Salon 

Ceria berada dalam keadaan BEP adalah Rp. 

6.520.905. 

Jika dibandingkan dengan nilai BEP dalam 

rupiah  terdapat beberapa bulan yang berada dibawah 

BEP. Bulan-bulan tersebut yaitu pada bulan Maret, 

Mei, Juli dan Oktober 2016. Hal ini menunjukkan pada 

bulan-bulan tersebut jumlah pendapatan Salon Ceria 

lebih kecil dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

bulan tersebut Dengan kata lain Salon Ceria tidak dapat 

menutup biaya-biaya yang terjadi pada bulan tersebut.  

Pada keadaan tersebut dapat dipertimbangkan 

oleh Salon Ceria untuk membuat perencanaan dalam 

mengantisipasinya. Salah satu dampak bagi Salon 

Ceria yang akan terjadi adalah Salon Ceria akan 

mengalami kerugian. Namun dari perhitungan 

anggaran laba rugi Salon Ceria tahun 2016, Salon Ceria 

memiliki laba sebesar Rp. 8.917.655,17. Hal ini dapat 

terjadi dikarenakan pada bulan-bulan tertentu saat 

Salon Ceria berada dibawah BEP ditutupi oleh bulan-

bulan lain saat Salon Ceria berada diatas BEP sehingga 

pada akhir tahun Salon Ceria tetap dalam keadaan laba. 
 

4. KESIMPULAN 
 

Penulis mencoba menarik kesimpulan dari 

penyusunan anggaran komprehensif dan analisis BEP 

yang dilakukan pada Salon Ceria antara lain sebagai 

berikut:  

1) Dengan adanya penyusunan anggaran 

komprehensif ini, Salon Ceria dapat mengetahui 

gambaran secara menyeluruh untuk kegiatan-

kegiatan aktivitas perusahaannya untuk tahun 2016 

serta tahun kedepannya. 

2) Pada tahun 2016 Salon Ceria memiliki anggaran 

pendapatan sebesar Rp. 90.508.371,54 dan total 

anggaran beban sebesar Rp. 81.590.716,37. Beban 

tersebut terdiri dari beban gaji sebesar Rp. 

33.152.511,46, beban usaha sebesar Rp. 

39.672.996,91, beban penyusutan Rp. 2.105.208 

dan beban perlengkapan sebesar Rp. 6.660.000. 

3) Salon Ceria memperoleh laba sebesar Rp. 

8.917.655,17 pada tahun 2016. 

4) Salon Ceria memiliki anggaran kas sebesar Rp. 

17.682.863,17 pada akhir tahun 2016. Dengan 

komposisi aset dan modal sebesar Rp. 25.720.155 

(Salon Ceria tidak memiliki kewajiban). 

5) Untuk berada dalam keadaan BEP dalam sebulan 

(31 hari) Salon Ceria harus mencapai BEP (unit) 

sebesar 200 unit jasa dan BEP (Rupiah) sebesar Rp. 

6.520.905. 

6) Pada bulan Maret, Mei, Juli dan Oktober tahun 

2016, Salon Ceria berada dalam keadaan dibawah 

BEP (untuk bulan yang terdiri dari 31 hari). Untuk 

bulan-bulan tersebut Salon Ceria tidak dapat 

menutupi biaya-biaya yang terjadi. Namun Salon 

Ceria tetap dalam keadaan laba pada akhir tahun 

2016 dikarenakan pada bulan-bulan tertentu saat 

Salon Ceria berada dibawah BEP ditutupi oleh 

bulan-bulan lain saat Salon Ceria berada diatas 

BEP. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis 

mencoba untuk memberikan saran dengan harapan 

dapat bermanfaat bagi Salon Ceria. Adapun saran 

penulis adalah Salon Ceria melakukan perhitungan 

anggaran komprehensif dalam melanjutkan kegiatan 

usahanya untuk membantu Salon Ceria mengetahui 

informasi dan alternatif dalam melakukan perubahan 

hal yang kurang baik atau penyempurnaan dalam 

menjalankan usaha untuk lebih baik kedepan.  
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Abstrak - Agen Pertamina adalah badan usaha yang terjalin atas dasar kontrak dalam bentuk kemitraans bisnis sesuai 

dengan standar dan peraturan yant ditentukan oleh Pertamina dengan izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Batam untuk kegiatan penyaluran. Penelitian ini merancang penilaian kinerja agen berdasarkan kriteria dan alternatif 

keputusan yang berhubungan dengan kinerja agen LPG NPSO 12 kg. Kriteria dan alternatif disusun berdasarkan 

penjelasan ahli Pertamina menggunakan prinsip metode Analytical Hierarchy Process dengan bantuan Excel untuk 

mendapatkan bobot tertinggi dari kriteria dan alternatif keputusan. Selanjutnya menentukan bobot tertinggi 

berdasarkan hasil dari kriteria dan alternatif keputusan. Implikasi dari hasil dari penelitian ini berguna untuk 

Pertamina dalam memprioritaskan kriteria dan alternatif keputusan untuk mendapatkan keseluruhan tujuan yang ingin 

dicapai dari rancangan penilaian kinerja agen LPG NPSO 12 kg. Dari hasil penelitian diperoleh 4 (empat) kriteria 

dalam perancangan penilaian kinerja agen LPG NPSO 12 kg yaitu manusia, metode, lingkungan dan sarana fasilitas, 

kriteria manusia memiliki bobot tertinggi sebesar 0,52. Sedangkan alternatif keputusan yang diprioritaskan dari 

quality, target, process dan control dengan bobot tertinggi adalah quality (0,489). 

 

Kata Kunci : Agen LPG NPSO 12 kg, Rancangan Penilaian Kinerja, Kriteria, Alternatif keputusan, Analytical  

Hierarchy Process. 

  

Abstract - Pertamina agen is an entity that established on the basis of a contract in the form of business partnership 

in accordance with the standards and regulations set by Pertamina with the permission of the Department of Industry 

and Trade of Batam City for distribution acitivities. This study show the performance assessment program accordance 

with critera and decision alternative to interellating with performance of NPSO 12 kg LPG agents. Criteria and 

decision alternatives prepared based on Pertamina Expert Judgement explanations using Analytical Hierarhy 

Process principles with microsoft excel to get the highest weight of criteria and decision alternatives. Furthermore, 

determining the highest weight based on the result of criteria and decision alternatives. The implications of the results 

of this study are useful for Pertamina in prioritizing criteria and decision alternative to get an overall objective to be 

achieved from the agent performance NPSO 12 kg LPG assesment program. The results were obtained 4 (four) 

criteria in the performance assessment program of NPSO 12 kg LPG agent performance are man power, methods, 

environment and infrastructure facilites. And the man power have the highets weight of 0,52. While the decision 

alternatives prioritized of quality, target, process and control with the highest weighting is quality (0,489) 

 

Keywords : NPSO 12 kg LPG Agent, Performance Assesment Program, Criteria, decision alternative, Analytical  

Hierarchy Process.

 
1. PENDAHULUAN 

Meskipun perusahaan BUMN pada umumnya 

beorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, 

tetapi persaingan pada industri perminyakan dan gas 

sudah semakin kompetitif. Terutama bagi perusahaan 

Pertamina yang merupakan perusahaan BUMN No. 1 

di Indonesia. Permasalahan ini terlihat pada industri 

migas khususnya produk LPG. Pertamina memiliki 2 

jenis produk gas yaitu PSO (Product Service 

Obligation) dimana produk ini disubsidi oleh 

pemerintah dan produk NPSO (Non Product Service 

Obligation). 

Produk Non/Bukan Subsidi atau sering disebut dengan 

NPSO (Non Public Service Obligation) terdiri dari 

elpiji 12 kg, 50 kg, bulk dan bright gas sedangkan 

produk LPG PSO terdiri dari elpiji 3 kg. Saat ini 

produk yang terlihat jelas kesenjangannya yaitu 

produk LPG NPSO 12 kg. Produk ini merupakan 

produk umum yang digunakan oleh masyarakat 

seluruh kalangan sebelum elpiji 3 kg diluncurkan pada 
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tahun 2008. Sasaran konsumen produk agen elpiji 12 

kg adalah Hotel, Restoran, Komersial, Industri dan 

Transportasi.  Realisasi volume penjualan produk 

Elpiji NPSO keseluruhan sebesar 84,7% dari target 

2014. Rendahnya realisasi volume penjualan Elpiji 

NPSO keseluruhan disebabkan dampak dari kenaikan 

harga Elpiji 12 Kg per 1 Januari 2014 dan 10 

September 2014 sehingga masyarakat bereaksi 

dengan mengurangi penggunaan LPG 12 Kg. Selain 

itu, beberapa industri pengguna LPG Bulk dan LPG  

50 kg beralih menggunakan bahan bakar lain yang 

lebih murah. Perusahaan melakukan penjualan gas 

LPG NPSO 12 kg kepada masyarakat berdasarkan 

praktik bisnis yang berlaku umum. Pemerintah 

merupakan pihak yang menetapkan batasan tertinggi 

atas harga jual produk tersebut. Setelah 

memperhitungkan biaya-biaya yang tidak 

terhindarkan, penjualan atas elpiji tabung 12 kg 

tersebut mengalami kerugian sebesar US$364.409 

selama tahun 2014. (Annual Report Pertamina, 2014). 

Untuk daerah kepulauan riau, produk non subsidi 12 

kg belum maksimal terhadap peningkatan revenue 

pada target penjualan. Hal tersebut dikarenakan   

upaya agen dalam kegiatan operasional berlangsung 

yang masih monoton secara keseluruhan. Pertamina 

memberikan media diskusi kepada peneliti mengenai 

permasalahan yang terjadi pada agen NPSO 12 kg 

yang terdiri dari segi manusia, metode, lingkungan 

dan sarana fasilitas. Penulis  melakukan rancangan 

penilaian kinerja agen NPSO 12 kg untuk menemukan 

faktor permasalahan yang lebih krusial/prioritas 

dengan metode Analytical Hierarchy Process agar 

agen dapat melakukan tahap awal untuk memperbaiki 

kinerjanya.  Rancangan penilaian kinerja agen NPSO 

12 kg dilakukan dengan menentukan kriteria terkait 

yang terdiri dari manusia, metode, lingkungan dan 

sarana fasilitas, sedangkan alternatif keputusan  dalam 

rancangan penilaian kinerja agen yang meliputi 

quality, target, process dan control sesuai dengan 

fenomena yang terjadi dan berdasarkan studi literatur 

peneliti sebelumnya. Metode Analytical Hierarchy 

Process dilakukan untuk pengambilan keputusan 

dengan hirarki tujuan keseluruhan, kriteria serta 

alternatif keputusan untuk sampel yang akan dinilai 

(Anderson, 2008). Metode Analytic hierarchy process 

ini menggunakan Pairwise Comparisons dengan 

memaksimalkan perhitungan kriteria untuk 

konsistensi pada pertimbangan-pertimbangan yang 

akan menjadi prioritas. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN LITERATUR 

Kinerja  

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksaaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam perencanaan strategis suatu organisasi 

(Mahsun, 2006) 

Pengukuran kinerja (performance measurement) 

adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk 

mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi 

sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. (Mahsun, 2006) 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Menurut Anderson.dkk (2008) mengatakan 

bahwa Analytic Hierarchy Process dikembangkan 

oleh Thomas L saaty untuk menyelesaikan permasalah 

kompleks dalam pengambilan keputusan dengan 

kriteria ganda. Analytical Hierarchy Process 

merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan suatu masalah-

masalah kompleks seperti permasalahan: 

perencanaan, kebijaksanaan, alokasi sumber, 

penentuan kebutuhan, peramalan kebutuhan, 

perencanaan performance, optimasi, dan pemecahan 

konfilk. 

Paul Goodwin & George Wright (2004) mengatakan 

bahwa Critical point pada Analytical Hierarchy 

Process antara lain : 

1. Analytical Hierarchy Process dapat 

mengkonversi permasalahan dari verbal menjadi 

skala angka. Pembuat keputusan dapat 

menggunakan metode verbal dalam penentuan 

permasalahan yang secara otomotasi dapat 

diubah menjadi skala angka, tetapi hanya untuk 

satu skala angka tidak lebih dari dua skala 

perbandingan.  

2. Analytical Hierarchy Process memiliki skala 

perbandingan 1 sampai dengan 9.  

3. Analytical Hierarchy Process dapat menjawab 

pertanyaan dari permasalahan secara jelas. 

Permasalahan yang beragam secara reflek akan 

disesuaikan oleh Analytical Hierarchy Process 

dalam ukuran skala. 

4. Pemilihan alternatif permasalahan baru baiknya 

diperhatikan dalam metode Analytical Hierarchy 

Process. Hal ini untuk menghindari urutan 

kebalikan dari urutan skala yang dapat merubah 

analisis dasar, dikarenakan metode Analytical 

Hierarchy Process merupakan metode yang 

replikatif. 

5. Jumlah perbandingan disesuaikan dengan 

jumlah permasalahan. Atribut penilaian 

hendaknya sama dengan jumlah permasalahan 

yang ada.  

6. Metode Analytical Hierarchy Process sudah 

diuji kebenarannya.  

 

Unsur-Unsur Manajemen  

Menurut Herujito (2001) Manajemen memiliki lima 

unsur (5M) : 

1) Men 

2) Money 

3) Materials 
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4) Machines, and  

5) Methods 

 

Literatur 

Peneliti melakukan rancangan penilaian kinerja agen 

dari metode Lu (2011) untuk mengukur kinerja 

supplier menunjukan bahwa quality, service dan 

delivery merupakan kriteria yang tepat Alasan dalam 

kriteria penilaian tersebut : 

1) Quality. 

Kualitas supplier merupakan salah satu kriteria 

penilaian karena berpengaruh pada rantai 

pasokan dalam kompetitif jangka panjang  

2) Deliver 

Pengiriman barang dilakukan untuk 

pengecekan barang secara langsung sesuai 

dengan kualitas dan spesifikasi produk sehingga 

pengiriman tidak hanya dilakukan untuk 

perpindahan barang dari supplier ke konsumen 

saja.  

3) Service 

Pelayanan terhadap kualitas serta pengiriman 

produk yang tepat waktu dengan melakukan 

pelayanan prima.  

 

Selain itu, Beberapa peneliti terdahulu membuat 

kriteria dan alternatif keputusan penelitian dengan 

metode Analytical Hierarchy Process berdasarkan 

literatur peneliti : 

1. Menurut Wirdianto (2008) menyebukan bahwa 

Setiap perusahaan mempunyai kriteria dalam 

menilai supplier tergantunng dengan tujuan yang 

dicapai. Wirdianto (2008) menyebutkan bahwa 

kriteria supplier hendaknya terdiri dari : 

1) Kondisi perusahaan 

2) Harga 

3) Pengiriman 

4) Kualitas  

5) Pelayanan  

2. Menurut Hummel (2014) Penentuan prioritas 

kinerja baiknya ditentukan sesuai dengan 

eigenvector. Hummel (2014) menyebutkan bahwa 

dalam kelompok pengambilan keputusan rumah 

sakit terdiri dari : 

1) Efektivitas  

2) Kejadian yang tidak dapat diperkirakan  

3) Efisiensi dan prosedur operasi  

3. Saaty (2008) menyebutkan bahwa penentuan 

pekerjaan terbaik dengan metode Analytic 

Hierarchy Process dengan kriteria yang sesuai 

adalah: 

1) Fleksibilitas  

2) Keselamatan 

3) Kemanan 

4) Reputasi  

5) Gaji 

4. Menurut Hariharan (2005) dalam penentuan 

kriteria dalam metode Analytical Hierarchy 

Process dengan mengidentifikasi critical success 

factor dan subfaktor terdiri dari : 

1) Proses dalam menangani pasien  ICU 

2) Stuktur dalam penanganan ICU 

3) Angka Kematian pasien pada ICU 

5. Menurut Mardhikawarih dkk (2012) penentuan 

kriteria dalam pemilihan dan penilaian pemasok 

melalui wawancara dan literatur. Sehingga 

didapatkan kriteria untuk diaplikasikan dalam 

metode Analytical Hierarchy Process adalah 

sebagai berikut  

1) Kualitas 

2) Harga 

3) Delivery  

4) Service 

5) Inovasi 

6) K3 & LK 

7) Fleksibilitas 

8) Organisasi Perusahaan  

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan Ahli 

Responden yang dipilih adalah pakar/ahli yang telah 

berpengalaman dalam bidang kerja Pertamina Unit 

Gas domestik dan terlibat langsung dalam pemasaran 

LPG di kepulauan riau. Kriteria pemilihan ahli adalah 

sebagai berikut : 

1) Pekerja yang terlibat dalam pendisitribusian 

LPG dan memahami tentang kondisi agen LPG 

NPSO 12 kg 

2) Berdasarkan struktur organisasi, minimal jabatan 

staff junior (JR). 

 

Observasi dan wawancara 

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber dan 

jenis data peneliti: 

1. Pengamatan (observation); Observasi yang 

digunakan adalah observasi partisipatif, dimana 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. (Cooper,2008) 

2. Wawancara (interview); Wawancara yang 

dilakukan dengan cara wawancara mendalam 

individu, dimana dipilih bukan karena opini 

melainkan karena pengalaman serta sikap mereka 

yang mencerminkan keseluruhan cakupan isu 

yang sedang dipelajari. (Cooper,2008) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan penilaian agen LPG NPSO 12 kg dilakukan 

dengan beberapa tahap berdasarkan Anderson (2008) : 

1. Perancangan penilaian agen dengan struktur hirarki  

2. Penentuan kriteria 

3. Penentuan alternatif keputusan 

4. Pairwise Comparison Matrix 

5. Sintesis 

6. Konsitensi 

7. Penentuan Rating/bobot 
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Gambar 1. Struktur Hirarki Rancangan Kinerja 

Agen LPG NPSO 12 kg Akhir 

Analisis Kinerja 

Agen 

Manusia
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Metode
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Quality
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Process
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Target
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Control 
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Overall Goal :
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Decision Alternative 

:

Sehingga Penilaian prioritas Kinerja Agen LPG NPSO 

12 kg dirancang dengan hasil : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan 3 (tiga) expert judgement 

terdapat hasil dari kalkulasi kriteria dan alternatif 

keputusan dengan metode analytical hierarchy 

process dengan bantuan excel. Hasil menunjukan 

bahwa faktor manusia memiliki bobot nilai tertinggi 

sebesar 0,52, sedangkan untuk alternatif keputusan 

didapatkan bobot tertinggi pada quality sebesar 0,5. 

Hal –hal yang perlu diprioirtaskan Pertamina dalam 

memaksimalkan kinerja agen LPG NPSO 12 kg 

berdasarkan kriteria : 

1. Manusia – 0,52  

2. Metode – 0,23 

3. Lingkungan– 0,10 

4. Sarana Fasilitas – 0,16 

Hal –hal yang perlu diprioritaskan Pertamina dalam 

alternatif keputusan dalam permasalahan kinerja agen 

LPG NPSO 12 kg berdasarkan kriteria : 

1. Quality – 0,489  

2. Process – 0,224 

3. Target – 0,217  

4. Control – 0,070 

 

Hasil ini dapat dijadikan referensi bagi Pertamina 

dalam Penilaian Kinerja Agen NPSO 12 kg yang 

belum ada serta mempermudah dalam menemukan 

faktor mana yang diutamakan dalam perancangan 

penilaian agen NPSO 12 kg   

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Perancangan penilaian kinerja agen LPG NPSO 

12 kg dengan menggunakan metode analytical 

hierarchy process telah dilaksanakan oleh peneliti, 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Tahap dalam rancangan penilaian agen LPG 

NPSO 12 kg dengan metode Analytical 

Hierarchy Process terdiri dari perancangan 

penilaian agen dengan struktur hirarki, 

penentuan kriteria dan alternatif keputusan, 

pairwise comparison matrix, sintesis, 

konsistensi dan penentuan bobot.  

2. Kriteria yang dipertimbangkan dalam 

permasalahan kinerja agen adalah manusia, 

metode, lingkungan dan sarana fasilias dengan 

bobot tertinggi pada manusia sebesar 0,52. 

Berdasarkan hasil perhitungan analytical 

hierarchy process alternatif keputusan yang 

harus dipertimbangkan Pertamina terhadap 

kinerja agennya dengan prioritas tertinggi pada 

Quality sebesar 0,489.  

3. Berdasarkan hasil perhitungan analytical 

hierarchy process alternatif keputusan yang 

harus dipertimbangkan Pertamina terhadap 

kinerja agennya dengan prioritas tertinggi pada 

Quality sebesar 0,489. Selain itu, terdapat 

hubungan antara kriteria dan alternatif keputusan 

baik itu hubungan antara Quality-manusia, 

Process-metode, Target-sarana fasilitas dan 

Control- lingkungan.  

 

Saran 

1. Pertamina baiknya melakukan langkah awal 

untuk memperhatikan sumber daya manusia 

pada agen LPG NPSO 12 kg serta 

mempertimbangkan metode, lingkungan dan 

sarana fasilitasnya. Hal ini dikarenakan faktor 

manusia akan berhubungan langsung dengan 

faktor lainnnya.  

2. Metode Analytical Hierarcy Process merupakan 

metode akurat yang dapat melakukan rating 

yang akurat serta penetapan keputusan secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis menurut PSAK 69 mengenai 

agrikultur dan perbandingannya dengan perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan. Objek penelitian ini 

adalah peternakan sapi potong yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam 

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kombinasi antara metode analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis perusahaan tidak sesuai dengan 

PSAK 69 mengenai agrikultur dan dengan menggunakan PSAK 69 sebagai dasar dalam menilai aset biologis, nilai 

aset biologis perusahaan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp 9.499.715.000,00 dan pada akhir tahun 2015 

sebesar Rp 10.528.288.775,00. Pengukuran aset biologis dengan mengurangi nilai wajar dengan biaya untuk 

menjual dapat menunjukkan nilai secara wajar dari suatu aset biologis yang salah satu karakteristiknya adalah 

mengalami transformasi biologis. 

Kata kunci: perlakuan akuntansi, aset biologis, PSAK 69 

Abstract 

This research aims at determining accounting treatment for biological assets according to PSAK 69 about 

agriculture and the comparison with the accounting treatment adopted by the company. The object of this research 

is a beef cattle farm located in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. In conducting this research, 

the author uses the combination method between qualitative descriptive analysis method and quantitative method. 

The results showed that the accounting treatment for biological assets in the company did not comply with PSAK 

69 about agriculture and by using PSAK 69 as the base in assessing biological assets , the value of biological assets 

in the company at the end of 2014 was amounting to Rp 9,499,715,000.00 and at the end of year 2015 was 

amounting to Rp 10,528,288,775.00. The measurement of biological assets by reducing the fair value with costs 

to sell can demonstrate the reasonable value from a biological asset that one of its characteristics is going through 

biological transformation. 

Keywords: accounting treatment, biological assets, PSAK 69 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Seperti pernyataan PSAK 69 mengenai agrikultur, 

bahwa aset biologis merupakan aset yang unik, karena 

akan mengalami transformasi pertumbuhan. 

Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, 

degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan 

perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam 

kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Karena 

mengalami transformasi biologis, maka diperlukan 

suatu pengukuran yang dapat menunjukkan nilai aset 

tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Dalam hal perhitungan nilai aset biologis ini, 

perusahaan telah menggunakan metode biaya historis 

karena dasar perhitungan berasal dari harga perolehan. 

Hal yang perlu diketahui metode biaya historis tidak 

mampu menyesuaikan nilai aset dengan kondisi terkini 

yang bisa mempengaruhi kewajaran nilai aset yang 

dimiliki perusahaan. Padahal aset perusahaan 

peternakan ini yaitu sapi hidup mengalami transformasi 

biologis yang memiliki nilai wajar yang berbeda sesuai 

dengan tingkat pertumbuhannya.  

Dalam industri agrikultur, aset biologis memiliki nilai 

yang sangat material, maka diperlukan suatu 

pengukuran yang dapat menunjukkan nilai aset secara 

wajar sesuai dengan kontribusinya dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Apabila aset 

biologis ini tidak dicatat secara tepat, maka informasi 

yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak dapat 

dikatakan andal karena terjadi kesalahan atau 

mailto:dani@pcr.ac.id
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penyimpangan dalam pengakuan, pengukuran, 

pelaporan dan pengungkapannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di 

atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis 

menurut PSAK 69? 

2. Bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi 

aset biologis yang diterapkan perusahaan 

dengan perlakuan akuntansi aset biologis 

menurut PSAK 69 mengenai agrikultur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset 

biologis menurut PSAK 69. 

2. Untuk membandingkan metode perlakuan 

akuntansi aset biologis yang berlaku di PT. Tri 

Bakti Sarimas dengan perlakuan akuntansi 

aset biologis menurut PSAK 69. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Aset biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan 

tumbuhan hidup, seperti yang didefinisikan dalam 

PSAK 69 [2]:  

“Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau 

tanaman hidup”  

Jika dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh 

aset, maka aset biologis dapat dijabarkan sebagai 

tanaman pertanian atau hewan ternak yang dimiliki 

oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa 

lalu. 

Transformasi biologis menghasilkan jenis keluaran 

sebagai berikut:  

1. Perubahan aset melalui pertumbuhan (peningkatan 

kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau 

tanaman), degenerasi (penurunan kuantitas atau 

penurunan kualitas hewan atautanaman), atau 

prokreasi (penciptaan hewan atau tanaman hidup 

tambahan); atau  

2. Produksi produk pertanian seperti getah karet, 

daun teh, wol, dan susu. 

Menurut PSAK 69 mengenai agrikultur, suatu aset 

biologis atau produk pertanian harus diakui oleh suatu 

entitias bilamana hanya semua kondisi berikut 

dipenuhi: 

1. Entitas mengendalikan aset sebagai hasil dari 

peristiwa masa lalu; 

2. Dimungkinkan bahwa manfaat ekonomi masa 

depan daripada aset akan mengalir ke dalam 

entitas; dan 

3. Nilai wajar atau harga perolehan aset dapat diukur 

secara andal 

Dalam kegiatan agrikultur, kontrol dapat dibuktikan 

dengan misalnya kepemilikan hukum dari ternak dan 

branding. Dalam hal peternakan sapi, aset diukur pada 

saat sapi dibeli atau pada saat dilahirkan [1]. 

Dalam PSAK 69, semua aset biologis awalnya diukur 

pada setiap setelah tanggal pelaporan atas dasar nilai 

wajarnya dikurang dengan biaya untuk menjual, 

kecuali dalam hal dimana nilai wajar tidak dapat diukur 

secara andal. Biaya untuk menjual adalah biaya 

inkremental atau tambahan yang dikeluarkan dalam 

menjual aset. Mereka termasuk komisi yang 

dibayarkan kepada broker dan dealer, pajak pengalihan 

tugas dan biaya yang dibayarkan kepada lembaga atau 

bursa komoditas peraturan. Biaya untuk menjual tidak 

termasuk  pajak penghasilan dan beban pembiayaan. 

Perubahan Nilai Wajar bisa terjadi karena perubahan 

fisik dan perubahan harga di pasar. Rekonsiliasi 

perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal 

periode dan akhir periode. Pada saat sapi belum dewasa 

telah memasuki umur sapi dewasa, perlu dilakukan 

rekonsiliasi nilai wajar. Perusahaan didorong untuk 

mempresentasikan secara terpisah dalam rekonsiliasi 

keuntungan dan kerugian dari perusahaan fisik dan 

perubahan harga. Rekonsiliasi ditampilkan secara 

terpisah sebagai hasil dari akuisisi, perubahan fisik, 

perubahan harga, kelahiran anak sapi dan penjualan [4]. 

Dalam PSAK 69 dinyatakan bahwa entitas 

mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan 

yang timbul selama periode berjalan pada saat 

pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, 

dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual aset biologis. Setelah  itu entitas 

mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis dengan 

bentuk deskripsi naratif atau kuantitatif [2]. 

Aset biologis yang dapat dikonsumsi adalah aset 

biologis yang akan dipanen sebagai produk agrikultur 

atau dijual sebagai aset biologis. Contoh aset biologis 

yang dapat dikonsumsi adalah ternak yang 

dimaksudkan untuk memproduksi daging, ternak yang 

dimiliki untuk dijual, ikan yang dibudidayakan, 

tanaman panen seperti jagung dan gandum, produk 

tanaman produktif dan pohon yang ditanam untuk 

menghasilkan potongan kayu. Aset biologis produktif 

adalah aset selain aset biologis yang dapat dikonsumsi; 

sebagai contoh, ternak yang dimaksudkan untuk 
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memproduksi susu, dan pohon buah yang 

menghasilkan buah untuk dipanen. Aset biologis 

produktif bukan merupakan produk agrikultur, tetapi 

dimiliki untuk menghasilkan produk agrikultur [2]. 

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode 

analisis yang digunakan adalah metode kombinasi 

antara metode analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. metode penelitian kombinasi merupakan 

pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan 

atau menghubungkan antara metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan 

filosofis, penggunaan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif, dan mengkombinasika kedua pendekatan 

dalam penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari 

sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis 

data; tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan 

penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan 

penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada 

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendapat lain 

mengatakan bahwa metode penelitian campuran adalah 

suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau 

mengabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif 

untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu 

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih 

komprehensif, valid, reliable dan obyektif. adapun 

langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Melakukan pengumpulan data mengenai 

pencatatan transaksi yang berhubungan dengan 

aset biologis dan data mengenai jumlah aset 

biologis menurut kelompoknya yaitu umur 

2. Menghitung nilai aset biologis menurut PSAK 69; 

3. Melakukan pencatatan transaksi aset biologis 

menurut PSAK 69 : 

a. Melakukan pengukuran berdasarkan nilai wajar 

dikurangi biaya untuk menjual; 

b. Melakukan rekonsiliasi terhadap perubahan nilai 

wajar; 

c. Reklasifikasi sapi belum dewasa (aset tidak 

lancar – sapi belum dewasa) ke sapi dewasa (aset 

tidak lancar – sapi dewasa) ketika umur sapi 

belum dewasa telah masuk ke umur sapi dewasa 

yang siap dijual; 

4.  Menyajikan laporan keuangan menurut PSAK 69 

berupa laporan laba rugi dan neraca yang 

menunjukkan pada bagian aset biologis dan 

persediaan; 

5. Membandingkan perlakuan akuntansi menurut 

PSAK 69 dengan perlakuan akuntansi menurut 

perusahaan; 

6. Penarikan kesimpulan. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengakuan Aset Biologis 

Dalam hal peternakan PT. Tri Bakti Sarimas, aset 

biologis berupa sapi potong diakui pada saat dilahirkan, 

karena sejak tahun 2006 perusahaan sudah tidak 

membeli sapi dan menerapkan sistem breeding dalam 

pengembangbiakkan sapi. Aset biologis pada 

peternakan PT. Tri Bakti Sarimas berupa sapi brahman 

dapat dibagi ke dalam dua kelompok yakni sapi belum 

dewasa (yang terdiri dari anak sapi dan bakalan) dan 

sapi dewasa dengan rata-rata bobot per kelompok 

sebesar  < 350kg (anak sapi), 350 kg (sapi bakalan), dan 

500 kg (sapi dewasa). 

 

3.2 Pengukuran Aset Biologis 

Dalam PSAK 69, semua aset biologis awalnya diukur 

pada setiap setelah tanggal pelaporan atas dasar nilai 

wajarnya dikurang dengan biaya untuk menjual, 

kecuali dalam hal dimana nilai wajar tidak dapat diukur 

secara andal. Pada peternakan, aset biologis diukur 

pada saat dibeli atau dilahirkan, dalam kasus 

peternakan PT. Tri Bakti Sarimas pengukuran aset 

biologis dilakukan pada sapi yang baru dilahirkan 

karena sistem breeding yang sudah diterapkan 

perusahaan sejak tahun 2006. Pengukuran sapi yang 

lahir ini didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual. Nilai wajar merupakan salah satu cara 

untuk mengukur aset. Pengertian nilai wajar menurut 

PSAK 16 Aset Tetap adalah jumlah suatu aset 

dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkeinginan 

dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 

transaksi yang wajar. Dalam hal PT.Tri Bakti Sarimas 

nilai wajar yang diterima perusahaan adalah nilai pasar 

pada saat itu.  

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang 

dikeluarkan dalam menjual aset. Mereka termasuk 

komisi yang dibayarkan kepada broker dan dealer, 

pajak pengalihan tugas dan biaya yang dibayarkan 

kepada lembaga atau bursa komoditas peraturan. 

Dalam kasus peternakan PT. Tri Bakti Sarimas untuk 

biaya menjual penulis menggunakan asumsi sebesar 

5% pada tahun 2014 dan 5,25% pada tahun 2015 dari 

nilai wajar atau dalam hal PT. Tri Bakti Sarimas 

merupakan harga jual per kg bobot hidup.  
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Pencatatan Transaksi 

Secara keseluruhan: 

Aset Biologis (Anak Sapi) 

Aset Biologis (Sapi Bakalan)   

Aset Biologis (Sapi Dewasa)   

 Kas   

 Keuntungan atas penilaian aset biologis 

   

Keterangan: berhubungan dengan sistem breeding 

yang dilakukan perusahaan, maka nilai kas di atas 

adalah perkiraan biaya pakan ternak. 

(jurnal di atas dicatat pada saat opening balance  tahun 

2014) 

Aset Biologis (Anak Sapi)   

 Keuntungan atas penilaian aset biologis 

(jurnal di atas dicatat pada waktu kelahiran anak sapi)  

Aset Biologis (Sapi Bakalan)    

 Aset Biologis (Anak Sapi)    
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 Keuntungan atas penilaian aset biologis 

 (jurnal di atas dicatat pada saat rekasifikasi 

anak sapi ke sapi bakalan) 

Kerugian atas penilaian aset biologis  

 Aset Biologis       

(jurnal di atas dicatat pada saat kematian atau 

pemotongan aset biologis) 

Aset Biologis (anak sapi) 

 Keuntungan atas penilaian aset biologis 

 

(jurnal di atas dicatat waktu terjadi perubahan harga) 

 

Aset Biologis (sapi dewasa) 

Aset Biologis (sapi bakalan)  

 Keuntungan penilaian aset biologis   

(jurnal di atas dicatat pada saat reklasifikasi sapi 

bakalan ke sapi dewasa) 

Kas      

Biaya untuk menjual    

 Penjualan    

 Kerugian penilaian aset biologis  

 Aset Biologis (sapi dewasa)   

 (jurnal di atas dicatat pada saat penjualan sapi 

dewasa) 

3.3 Penyajian 

 

 

 

 

 

 

Nilai-nilai diatas merupakan penjumlahan atau 

pengurangan dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

aset biologis (anak sapi, sapi bakalan, dan sapi dewasa). 

 

 

 

 

 

3.4 Pengungkapan 

1. Operasi dan Kegiatan Utama 

Peternakan Sapi Potong PT. Tri Bakti Sarimas 

bergerak dalam penjualan dan pemeliharaan sapi 

untuk dijual kepada para pelanggan. Pada tanggal 

31 Desember 2014 entitas memiliki 271 ekor anak 

sapi, 446 ekor sapi bakalan, dan 386 ekor sapi 

dewasa.  Pada tanggal 31 Desember 2015, entitas 

memiliki 286 ekor anak sapi, 496 ekor sapi 

bakalan, dan 320 ekor sapi dewasa. Pada tahun 

2014, perusahaan menjual 91 ekor sapi dewasa dan 

pada tahun 2015 perusahaan menjual 109 ekor sapi 

dewasa dengan nilai masing-masing nilai wajar 

dikurangi dengan biaya untuk menjual sebesar Rp 

1.000.000,- dan Rp 1.312.500,-. 

2. Kebijakan Akuntansi 

Penerapan akuntansi pada aset biologis meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. Hewan ternak diakui pada saat 

lahir dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya 

untuk menjual. Nilai wajar hewan ternak 

didasarkan pada harga jual per kg bobot hidup. 

Aset biologis yang dimiliki PT. Tri Bakti Sarimas 

dapat dikelompokkan menjadi aset biologis yang 

dapat dikonsumsi. Aset yang dapat dikonsumsi 

adalah aset biologis yang akan dipanen sebagai 

produk agrikultur atau dijual sebagai aset biologis. 

Contoh aset biologis yang dapat dikonsumsi 

adalah ternak yang dimaksudkan untuk 

memproduksi daging, ternak yang dimiliki untuk 

dijual, ikan yang dibudidayakan, tanaman panen, 

produk tanaman produktif dan pohon yang 

ditanam untuk menghasilkan potongan kayu. 

Dalam hal PT. Tri Bakti Sarimas, aset biologisnya 

dimiliki untuk dijual, sehingga memenuhi salah 

satu kategori aset biologis yang dapat dikonsumsi 

yaitu ternak yang dimiliki untuk dijual. Oleh 

karena itu, sapi dewasa peternakan akan dijual 

sebagai aset biologis, bukan persediaan. 

Tabel 7. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis 

menurut PSAK 69 dan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis 

menurut PT. Tri Bakti Sarimas 

Indikator Menurut PSAK 69 

Menurut 

Peternakan PT. 

Tri Bakti Sarimas 

1. Pengakuan 

dan 

Pengukuran 

a. Aset biologis 

diakui pada saat 

terjadi kelahiran 

(karena sistem 

breeding yang 

Tidak ada 
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diterapkan 

perusahaan). 

b. Aset biologis 

diukur 

berdasarkan nilai 

wajar dikurangi 

dengan biaya 

untuk menjual 

2. Penyajian a. Laporan laba 

rugi menyajikan 

keuntungan atau 

kerugian dari 

penilaian aset 

biologis 

b. Laporan posisi 

keuangan dapat 

menunjukkan 

nilai dari setiap 

kelompok aset 

biologis pada 

akhir periode 

pelaporan 

a. Laporan laba 

rugi hanya 

menyajikan 

penjualan dan 

biaya-biaya 

operasional 

peternakan. 

b. Tidak memiliki 

laporan posisi 

keuangan, 

karena 

persediaan 

peternakan 

dinilai dalam 

bentuk ekor 

atau unit, bukan 

dalam bentuk 

moneter. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peternakan PT. Tri Bakti Sarimas dalam perlakuan 

akuntansi aset biologisnya masih belum sesuai 

dengan PSAK 69 mengenai agrikultur. 

2. Pengukuran aset biologis menurut PSAK 69 

adalah nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk 

menjual. Dalam hal Peternakan PT. Tri Bakti 

Sarimas, nilai wajar merupakan harga jual per kg 

bobot hidup , biaya untuk menjual merupakan 

biaya transportasi. 

3. Perlakuan akuntansi aset biologis menurut PSAK 

69 dapat memberikan informasi yang relevan bagi 

pengguna laporan keuangan karena mampu 

menunjukkan nilai sebenarnya pada aset biologis. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, 

saran-saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan 

hasil penelitian atau pemecahan masalah di  masa yang 

akan datang: 

1. Bagi perusahaan 

Dianjurkan untuk menggunakan PSAK 69 dalam 

perlakukan akuntansi aset biologis terkait 

informasi yang diberikan mampu memberikan 

nilai sebenarnya, disamping itu juga selaras 

dengan PSAK 69 yang telah disahkan oleh Ikatan 

Akuntandi Indonesia, yang efektif mulai tanggal 1 

Januari 2018. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan 

juknis dari IAI tentang bagaimana seharusnya 

penerapan dari PSAK 69 mengenai agrikultur ini 

untuk hasil penelitian yang lebih sempurna untuk 

perkembangan ilmu akuntansi, khususnya aset 

biologis. 
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Abstrak - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan salah satu contoh instansi pemerintahan di tingkat daerah 

khususnya di tingkat kabupaten atau kota. Salah satu tugasnya adalah sebagai fasilitator sarana dan prasarana 

kesehatan bagi puskesmas di lingkungan Kota Pekanbaru. Dengan andil dan tugas yang besar, mengelola aset 

yang jumlahnya banyak bukanlah perkara mudah mengingat hingga tahun 2014 penyusutan atas aset tetap belum 

diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Untuk itu penelitian dan penulisan ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui selain penyusutan, apakah perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07. Penelitian 

ini merupakan kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods). Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, sebelum adanya penyusutan neraca Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menunjukkan saldo 

balance senilai Rp. 143.844.904.694 sedangkan setelah dilakukan perhitungan penyusutan terdapat perbedaan 

senilai Rp. 1.768.074.849 yang merupakan nilai akumulasi penyusutan yang seharusnya dihitung di tahun 2014. 

Secara Keseluruhan, perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan 

PSAP No.07. Namun terkait penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap belum diterapkan di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan inventarisasi aset tetap baru mulai dihitung di tahun 2014 dan 

hingga saat ini inventarisasi masih berlangsung. 

Kata Kunci: akuntansi sektor publik, barang milik negara 

Abstract - Pekanbaru Health Department is one of the local government agencies. Whose duty is as the facilitator 

of health infrastructure for health centers in the city of Pekanbaru. With a large share and tasks, managing a large 

number of assets is not easy, considering until the year of 2014 depreciation of fixed assets has not been applied 

in Pekanbaru Health Department. This study is a combination of qualitative and quantitative research (Mixed 

methods). Based on the research that has been done, before depreciation, the balance sheet in Pekanbaru Health 

Office showed a balance of Rp.143 844 904 694, While after depreciation calculations there is a difference Rp. 

1.768.074.849 which is the value of accumulated depreciation that should be calculated in the year of 2014. 

Overall, the accounting treatment of fixed assets in Pekanbaru Health Department is in conformity with the PSAP 

No.07. However, related to depreciation, decommissioning and disposal of fixed assets have not been applied in 

Pekanbaru Health Department. This is because the new fixed asset is started to calculate in 2014 and now is still 

in progress.  

Keywords: accounting public sektor, state assets 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam mewujudkan pelaporan keuangan  secara 

transparan dan akuntabel harus memiliki standar 

akuntansi. Sebagai salah satu organisasi sektor 

publik, instansi pemerintahan mempunyai standar 

akuntansi yang berbeda dengan organisasi sektor 

publik lainnya.Instansi pemerintahan menggunakan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai 

acuan sedangkan unit-unit pemerintah yang 

bergerak di bidang bisnis menggunakan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan organisasi sektor 

publik non pemerintah menggunakan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang 

organisasi nirlaba. 

 Salah satu komponen penting di dalam 

laporan keuangan yang harus dilaporkan secara 

detail dan jelas adalah aset tetap. Aset tetap berperan 

sebagai penunjang dan pendukung agar aktivitas 

pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor 

publik dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Aset tetap merupakan salah satu komponen dari 

neraca. Aset tetap mempunyai peranan yang penting 

karena memiliki nilai yang cukup signifikan 

dibandingkan dengan aset lainnya. Aset tetap dapat 

berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin maupun 

aset tetap lainnya yang berperan besar demi 

terlaksananya pelayanan yang baik dan memadai.  

 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu contoh instansi pemerintahan 

di tingkat daerah khususnya di tingkat 

kabupaten/kota. Sebagai instansi pemerintahan, 

umumnya pasti memiliki aset tetap yang jumlahnya 

banyak dan beragam. Gedung, kendaraan, alat-alat 

kantor, alat-alat kedokteran, instalasi, jaringan 

merupakan beberapa contoh aset tetap yang berada 
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di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Aset tetap 

tersebut akan mengalami penurunan fungsi dan usia 

manfaat setiap tahun sehingga perlu dilakukan 

penyusutan. Penyusutan dilakukan sebagai bentuk 

upaya pengurangan nilai karena berkurangnya 

potensi manfaat aset seiring dengan pemakaian atau 

penyesuaian nilai karena keusangan dan lain-lain. 

Apabila penyusutan tidak diterapkan pada aset tetap 

yang dimiliki, maka akan berdampak ke tidak 

akuratnya pelaporan keuangan. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

bagaimana “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru” mengingat Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki andil yang 

cukup besar dalam kehidupan masyarakat sebagai 

fasilitator sarana dan prasarana kesehatan di 

lingkungan Kota Pekanbaru. Dengan andil dan tugas 

yang besar, mengelola aset yang jumlahnya tidak 

sedikit bukanlah perkara mudah mengingat hingga 

di tahun 2014 penyusutan atas aset tetap belum 

diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hal 

ini dikarenakan peraturan dan kebijakan penerapan 

penyusutan serta umur manfaat dari masing-masing 

kelompok aset baru ditetapkan setelah Peraturan 

Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 tentang 

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 

pada Entitas Pemerintah Pusat diterbitkan dan baru 

diresmikan di tahun 2013 sekaligus perubahan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dari berbasis kas 

menjadi akrual dengan diterbitkannya PMK No. 

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.  

 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis 

akrual baru diresmikan di tahun 2013. Pada tahun 

2014, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru masih 

belum melaksanakan penyusutan terhadap aset tetap 

yang dimiliki. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru mengacu kepada BPKAD (Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). BPKAD 

merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai 

tugas pokok dalam menyusun dan melaksanakan 

kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan 

dan aset daerah. Di tahun 2014, BPKAD telah 

berupaya melakukan pembenahan dalam 

pengelolaan aset dengan melakukan inventarisasi 

menyeluruh terhadap aset atau barang milik daerah 

di kota pekanbaru. Hal ini terkait opini BPK  RI 

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) 

terhadap validitas laporan keuangan pemerintah 

Kota Pekanbaru turun menjadi WDP (Wajar dengan 

Pengecualian) sejak tahun 2009 dari opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2008 terkait 

pengelolaan aset. Dengan demikian, hal ini akan 

menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat 

apabila dapat mengetahui bagaimana perlakuan 

akuntansi terhadap aset tetap yang ada di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru setelah peraturan tentang 

penerapan penyusutan aset tetap diterbitkan. 

 Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan tersebut, yang menjadi pokok 

permasalahan di dalam penelitian ini adalah: 

1. Selain penyusutan, apakah perlakuan akuntansi 

aset tetap di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

telah sesuai dengan PSAP No. 07? 

2. Bagaimana perbandingan neraca di tahun 2014 

sebelum dilakukan penyusutan dan setelah 

dilakukan penyusutan ? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Patimah (2012 : 60) pada penelitiannya yang 

berjudul “Analisa Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 

Kantor Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru” hasilnya menunjukkan pencatatan 

akuntansi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru belum mengikuti Standar Akuntansi 

Pemerintahan dikarenakan belum diterapkannya 

penyusutan terhadap aset tetap. [1] 

 Misliana (2014 : 12) melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Akuntansi Aset Tetap pada 

Pemerintah Kota Tanjungpinang” hasilnya 

menunjukkan aset tetap yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk aset 

pengadaan telah sesuai dengan SAP kecuali pada 

pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, 

penghentian dan pelepasan serta pengungkapan. [2]  

 Berdasarkan uraian di atas, terdapat 

kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang 

perlakuan akuntansi aset tetap. Perbedaan penelitian 

ini adalah jika peneliti sebelumnya hanya 

melakukan perbandingan saja tanpa melakukan 

perbaikan yang telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, maka penelitian sekarang 

akan membuat perbaikan dengan upaya melakukan 

penyusutan terhadap aset tetap di Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru 

 Menurut Tanjung (2009 : 260) aset tetap 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

No.07 merupakan aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. [3] 

 Aset tetap diklasifikasikan karena memiliki 

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas 

operasi entitas. Menurut PSAP No. 07 aset tetap 

dapat diklasifikasikan sebagai  berikut: 

1. Tanah 

2. Peralatan dan Mesin 

3. Gedung dan Bangunan 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

5. Aset Tetap Lainnya 

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan  

 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu 

aset harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan dengan biaya perolehan yang 

dapat diukur dan tidak dimaksudkan untuk dijual 
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dalam operasi normal entitas melainkan untuk 

dipakai di kegiatan operasional (Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan No. 07, 2010 : 3). [4] 

 Pengukuran aset tetap dinilai berdasarkan 

biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan 

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar 

pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah 

kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh 

suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 

sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan, sedangkan 

nilai wajar merupakan nilai tukar aset atau 

penyelesaian kewajiban antar pihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan 

transaksi wajar. (Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan No. 07, 2005 : 2). 

Biaya yang dapat diatribusikan secara 

langsung menurut PMK No.219/PMK.05/2013 

meliputi: 

1. Biaya persiapan tempat 

2. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan 

biaya simpan dan bongkar muat (handling 

cost) 

3. Biaya pemasangan (instalation cost) 

4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 

5. Biaya konstruksi [5] 

Berdasarkan Buletin Teknis Standar 

Akuntansi Pemerintahan No. 05  (2007 : 3) aset tetap 

merupakan komponen aset pemerintah operasi 

pemerintah yang penting dalam menjalankan 

operasional pemerintahan. [6] 

Aset tetap memiliki sifat yang rentan 

terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan 

penggunaan dan pemanfaatannya. Adanya 

penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk 

setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset 

yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam 

masa beberapa tahun ke depan. Untuk menerapkan 

penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi 

berdasarkan Bultek No. 05 adalah: 

1. Identitas aset yang kapasitasnya menurun 

2. Nilai yang dapat disusutkan 

3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap  

Adapun rumusan perhitungan berdasarkan 

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 

18 (2014 : 12), yaitu:: 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)  

Penyusutan per periode =
Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat
 

2. Metode Saldo Menurun Ganda (Double 

Declining Balance Method)  

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat 

disusutkan – akumulasi penyusutan periode 

sebelumnya) x tarif penyusutan* 

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus =
1

Masa manfaat
 x 100% x 2 

3. Metode Unit Produksi (Unit Production 

Method) 

Penyusutan per periode = Produksi Periode 

Berjalan x Tarif Penyusutan** 

**tarif penyusutan dihitung dengan =
Nilai yang dapat disusutkan

Perkiraan total 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
   

[7]  

 Aset tetap akan dieliminasi dari neraca 

apabila aset tetap tersebut dilepaskan atau bila aset 

secara permanen dihentikan penggunaannya dan 

tidak memiliki manfaat ekonomis masa yang akan 

datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi 

definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai nilai tercatatnya (Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan No. 07, 2005 : 11). 

 Menurut PSAP No. 07 laporan keuangan 

harus mengungkapkan untuk masing-masing aset 

tetap sebagai berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk 

menentukan nilai tercatat (carrying amount) 

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 

akhir periode yang menunjukkan penambahan, 

pelepasan, akumulasi penyusutan dan 

perubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap 

lainnya. 

3. Informsi penyusutan, meliputi nilai 

penyusutan, metode penyusutan yang 

digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan 

yang digunakan, nilai tercatat bruto dan 

akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode. 

4. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset 

tetap. 

5. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang 

berkaitan dengan aset tetap. 

6. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap. 

7. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

 

3. GAMBARAN UMUM DAN 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sejarah Singkat 

 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu instansi pelaksana dan 

bagian dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang 

mempunyai Tugas Pokok melaksanakan 

kewenangan Otonomi Daerah di Bidang 

Kesehatan dan bertanggung jawab kepada 

walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah 

Kota Pekanbaru. Sebagai Instansi yang 

berwenang menangani Bidang Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai 20 

puskesmas yang terdiri dari 15 Puskesmas Rawat 

Jalan dan 5 Puskesmas Rawat Inap. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang penulis 

gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

data primer. Menurut Narimawati (2008 : 98) 

data primer adalah data yang berasal dari sumber 

asli atau pertama. [8] 

 Penulis memperoleh data dalam penelitian 

ini langsung dari Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru berupa daftar inventaris barang dan 

neraca tahun 2014. Data diperoleh melalui 

wawancara dan dokumentasi.  

3.3 Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kombinasi 

(Mixed methods). Menurut Creswell (2010 : 5) 

penelitan campuran merupakan penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. [9] 

 Metode kuantitatif digunakan untuk 

memperoleh informasi yang terukur mengenai 

perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru, sedangkan metode 

kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Klasifikasi Aset Tetap 

Pengklasifikasian aset tetap di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru telah sesuai dengan 

pengklasifikasian aset tetap menurut PSAP No. 

07 yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap 

lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. 

4.2 Pengakuan Aset Tetap 

 Adapun pengakuan aset tetap di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap 

PSAP No. 07 
Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru 

1.Mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan 

1.Mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan 

2.Biaya Perolehan aset 

dapat diukur secara 

andal 

2.Biaya perolehan aset dapat 

diukur secara andal. Nilai 

minimum kapitalisasi aset 

tetap di Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru tahun 2014 

yaitu pengeluaran untuk per 

satuan peralatan dan mesin, 

dan alat olah raga senilai 

sama dengan atau lebih dari 

Rp 300.000 dan 

pengeluaran untuk gedung 

dan bangunan senilai sama 

dengan atau lebih dari 

Rp10.000.000  

3.Tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam 

operasi normal 

entitas 

3.Tidak dimaksudkan untuk 

dijual dalam operasi normal 

entitas 

 

4.Diperoleh atau 

dibangun dengan 

maksud untuk 

digunakan 

4.Bermaksud untuk 

digunakan di dalam 

kegiatan operasional Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru 

 

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa 

pengakuan aset tetap di Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru telah sesuai dengan 

pengakuan aset tetap berdasarkan PSAP 

No. 07. 

4.3 Pengukuran Aset Tetap 

 Sebagaimana diatur dalam PSAP No.07 

bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

Perolehan aset tetap di Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dilakukan melalui pembelian tunai. 

Aset tetap diperoleh dari APBD daerah dengan 

melakukan permintaan pengadaan barang 

terlebih dahulu. Tanah diukur berdasarkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan sampai tanah 

siap untuk digunakan, meliputi harga pembelian, 

biaya memperoleh hak, biaya pengukuran dan 

penimbunan, dan biaya lain yang berhubungan 

dengan perolehan tanah. Dokumen sumber yang 

terkait dengan transaksi pembelian tanah adalah 

SP2D, nota debet bank, dan bukti memorial. 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat nilai 

aset tetap berupa tanah seluas 9900 M2 yang 

diperoleh di tahun 2014 senilai Rp. 

2.796.115.360 sebagai berikut: 

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja modal 

perolehan tanah 

(transaksi ini akan disajikan di Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA)) 

Belanja Modal Tanah Rp. 2.796.115.360 

 RK-PPKD        Rp. 2.796.115.360 

Jurnal korolari (pendamping)  untuk mengakui 

tanah 

(transaksi ini akan disajikan di neraca) 

(Dr) Tanah  Rp. 2.796.115.360  

(Cr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap   

Rp.2.796.115.360 

4.4 Pengukuran Setelah Perolehan Aset 

Tetap 

 Dikarenakan Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru belum pernah melakukan 

penghitungan penyusutan terhadap aset tetap 

sebelumnya, oleh sebab itu penulis mencoba 

menghitung penyusutan aset tetap di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru dengan berpedoman 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

berlaku khususnya PSAP No. 07 yang mengatur 

tentang aset tetap. Penghitungan mengacu dari 

Kartu Inventaris Barang milik Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru tahun perolehan 2014. Metode 

perhitungan penyusutan yang digunakan ialah 

metode garis lurus. Alasan penggunaan metode 
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ini adalah metode ini merupakan metode yang 

ditetapkan oleh PMK No. 1/PMK.06/2013 pasal 

18 ayat 1 serta metode ini merupakan metode 

yang paling sederhana untuk memulai 

melakukan penghitungan penyusutan aset tetap 

di instansi yang belum pernah menerapkannya.  

 Untuk menghitung penyusutan langkah 

pertama yang harus dilakukan ialah menentukan 

usia manfaat dari aset tetap tersebut. Untuk 

menentukan usia manfaat penulis mengacu pada 

Keputusan Menteri Keuangan No 

059/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat 

dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara 

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat 

(Lampiran No. 9). Penghitungan dan pencatatan 

aset tetap dilakukan tanpa memperhitungkan 

nilai sisa, hal ini diatur dalam pasal 21 PMK No. 

01/PMK.06/2013. 

  Setelah usia manfaat diketahui, 

penghitungan penyusutan telah dapat dilakukan. 

Berikut rumus dalam menghitung penyusutan di 

tahun 2014 dengan menggunakan metode garis 

lurus beserta contoh perhitungan: 

Diketahui kendaraan roda 4 senilai Rp 

167.411.960  dengan nomor polisi BM 8267 TP 

diperoleh di awal tahun 2014 dan mempunyai 

usia manfaat 7 tahun. Cara perhitungan 

penyusutannya di tahun 2014 adalah sebagai 

berikut: 

Penyusututan per periode  

=
Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat
 

Penyusutan per periode = 
Rp 167.411.960 

7 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

Penyusutan per periode = Rp 23.915.994  

4.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

 Di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ada 

beberapa aset yang sudah lama rusak atau sudah 

berakhir masa manfaatnya namun sampai saat ini 

belum ada penghapusan aset tetap. Hal ini 

disebabkan inventarisasi baru dilakukan di tahun 

2014 terhitung dari aset tetap yang dimiliki sejak 

tahun 2007. Sebagai contoh lemari dokumen dan 

meja di bagian kepegawaian sudah lama rusak 

namun masih tercatat di neraca. Setelah 

melakukan wawancara dengan pegawai bagian 

pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru diketahui bahwa pihak Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru telah mengirimkan 

surat permohonan penghapusan aset ke BPKAD 

(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) 

untuk aset tetap yang rusak atau masa 

manfaatnya telah berakhir. Namun sampai saat 

ini belum ada tim penilai yang turun untuk 

menilai aset tetap yang akan dihapus, sehingga 

SK Penghapusan dari walikota masih belum 

diterima. 

4.6 Penyajian Aset Tetap dalam Neraca 

Dalam penelitian ini, perhitungan 

penyusutan hanya dilakukan pada aset tetap 

tahun perolehan 2014. Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru menyajikan akun akumulasi 

penyusutan di neraca dalam satu akun 

Akumulasi Penyusutan tanpa membedakan 

berdasarkan jenis aset tetapnya. Penyajian 

tersebut telah sesuai dengan SAP khususnya 

Buletin teknis No. 18 tentang penyusutan.  

Berikut jurnal untuk mencatat penyusutan di 

tahun 2014: 

Beban Penyusutan Rp. 1.768.074.849 

 Akumulasi Penyusutan Rp. 1.768.074.849 

 Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

penyusutan untuk aset tetap tahun perolehan 

2014 senilai Rp. 1.768.074.849namun Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat total aset di 

neraca senilai Rp. 143.844.904.694. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota 

Pekanabaru terlalu tinggi (overvalued) mencatat 

nilai aset tanpa disertai dengan pencatatan 

akumulasi penyusutannya. Neraca Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2014 terlampir 

di lampiran No. 7. 

 Berdasarkan PMK No. 247/PMK.06/2014 

pasal 28A dinyatakan bahwa penyusutan aset 

tetap yang telah dilakukan sebelum 

diberlakukannya kebijakan akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual, dilakukan koreksi 

atas akun Diinvestasikan Pada Aset Tetap 

menjadi akun Ekuitas. Ketentuan ini mulai 

diberlakukan sejak disahkannya PMK ini dan 

saat penyusunan neraca Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru PMK tersebut belum disahkan. 

5. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

penulis lakukan di bab IV, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan atas akuntansi aset tetap 

yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru. Adapun kesimpulan tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru dalam 

pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, 

penilaian kembali, dan penyajian aset tetap 

umumnya sudah sesuai dengan PSAP No. 07 

tentang aset tetap. Namun penyusutan, 

penghentian dan pelepasan belum diterapkan 

dikarenakan inventarisasi atas aset tetap baru 

mulai dihitung ditahun 2014 dan hingga saat 

ini inventarisasi masih berlangsung. 

2. Neraca tahun 2014 menunjukkan saldo 

balance Rp. 143.844.904.694 (seratus empat 

puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh 

empat juta sembilan ratus empat ribu enam 
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ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan 

total aset tetap yang diperoleh tahun 2014 

sebesar Rp. 42.576.947.323 (Empat puluh 

dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta 

sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga 

ratus dua puluh tiga rupiah). Setelah penulis 

menghitung penyusutan aset tetap, diperoleh 

nilai sebesar Rp. 1.768.074.849 (satu miliar 

tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh 

puluh empat ribu delapan ratus emapat puluh 

sembilan rupiah) yang merupakan nilai 

akumulasi penyusutan (seharusnya) untuk 

aset tetap tahun perolehan 2014. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru terlalu tinggi menilai aset 

(overvalued) dikarenakan aset tetap yang 

tercantum di neraca belum dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan aset tetap. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan ialah: 

1. Perlakuan akuntansi aset tetap yang telah 

sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan harus selalu dipertahankan. 

2. Secara umum perlakuan akuntansi di Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru sudah baik, 

namun sebaiknya penerapan penyusutan aset 

tetap harus segera diterapkan mengingat 

peraturan tersebut sudah diterbitkan sejak 

tahun 2013 namun hingga saat ini masih 

belum diterapkan di Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru. 

3. Sebaiknya Kartu Inventaris Barang di KIB C 

(Gedung dan Bangunan) dapat disajikan 

lebih rinci lagi mengenai asal usul perolehan 

serta keterangan aset tetap, sehingga apabila 

ada aset tetap yang telah beralih fungsi 

menjadi aset lainnya mudah ditelusuri. 

4. Perlunya dilakukan pengontrolan penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan  sehingga 

penerapannya bisa dilakukan secara merata 

hingga ke daerah. 

5. Dikarenakan penghentian dan pelepasan 

belum diterapkan karena masih dalam 

pengajuan ke BPKAD, nilai aset tetap di 

neraca tidak menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya karena aset tetap yang telah 

dihentikan dari penggunaan aktif masih 

tercatat di neraca. Penulis tidak dapat 

merincikan daftar aset tetap yang telah 

dihentikan dari penggunaan aktif karena tim 

penilai aset tetap belum diturunkan oleh 

BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah) ke Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru, sehingga belum diketahui daftar 

aset tetap yang disetujui oleh BPKAD untuk 

dihentikan atau dilepaskan sehingga sampai 

saat ini aset tetap belum dapat di eliminasi 

dari neraca. 

6. Dikarenakan penelitian ini masih banyak 

terdapat keterbatasan yang disebabkan oleh 

minimnya informasi mengenai aset tetap 

karena masih dalam proses inventarisasi, 

maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

bisa mengembangkan penelitian ini menjadi 

lebih rinci lagi yaitu menelusuri aset tetap 

yang tercantum di KIB (Kartu Inventaris 

Barang). Hal ini bertujuan untuk memastikan 

kesesuaian data yang tercantum di KIB 

dengan data di dokumen sumbernya serta 

memastikan apakah aset tetap tersebut benar 

digunakan dalam aktivitas operasi atau ada 

yang telah beralih fungsi menjadi aset 

lainnya. Dari penelitian yang telah penulis 

lakukan, informasi mengenai aset tetap yang 

beralih fungsi menjadi aset lainnya tidak 

disebutkan di keterangan namun nilainya 

tercantum di neraca, ini membuat penulis 

kesulitan dalam menelusurinya. 
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Abstrak  – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik 

terhadap kepatuhan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 Negara di Dunia dan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda dan pengujian statistik menggunkan program SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kontrol korupsi dan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan stabilitas politik 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
 
Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Kontrol Korupsi, Birokrasi, Stabilitas Politik 

 

 

 

Abstract - This study aims to determine the impact of control corruption, bureaucracy and political stability on 

tax compliance. Data used in this study are 111 country in the world and used quantitative approach. The analysis 

technique applied multiple linier regression and the statistic test using program SPSS 17. The result of this study 

indicate that control corruption and bureaucracy have positive impact and significant on tax compliance, and 

political stability have negative impact and not significant on tax compliance. 

 

Keywords: Tax Compliance, Control Corruption, Bureaucracy, Political Stability 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Pajak sangat penting bagi kemajuan suatu negara 

karena pajak digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain 

(James & Aley, 1999). Saat ini masih banyak potensi 

pajak negara di dunia yang belum diterima secara 

maksimal. Masalah yang dihadapi pemerintah setiap 

negara saat ini adalah tingkat kepatuhan pajak yang 

masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak yang masih 

rendah membuat pemerintah harus mempersiapkan 

strategi peningkatan kepatuhan pajak setiap tahunnya 

(Batrancea, Nichita, & Batrancea, 2012).  

Upaya pengelakan pajak menjadi salah satu penyebab 

rendahnya tingkat kepatuhan pajak di setiap negara 

(Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Pengelakan 

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

dan badan dapat dibagi menjadi dua perilaku. Perilaku 

pertama adalah pengelakan pajak dengan tidak 

melanggar peraturan atau undang-undang yang 

diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut tax 

avoidance. Perilaku kedua adalah pengelakan pajak 

dengan melanggar peraturan atau undang-undang yang 

diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut tax 

evasion (Santoso & Rahayu, 2013).    

Selain tax avoidance dan tax evasion, tingkat 

kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh tindakan dan 

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Pemerintah berkuasa bertanggung jawab 

penuh atas penyediaan semua kebutuhan rakyatnya dan 

tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun dan lembaga 

manapun (Irianto, 2014). Tindakan pemerintah 

meliputi pengendalian terhadap korupsi, efisiensi 

birokrasi dan menjaga stabilitas politik (Ritsatos, 

2014).   

Pengendalian terhadap korupsi sangat penting 

dilakukan oleh pemerintah karena korupsi dapat 

berdampak pada kehancuran suatu negara. Melihat dari 

sejarah di dunia hancurnya kerajaan Roma dan VOC 

disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh 

pejabatnya. Melihat kondisi negara di dunia saat ini, 

negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia 

saat ini telah menjadi negara miskin. Jika pemerintah 

tidak dapat mengatasi kasus korupsi di negaranya 

bukan tidak mungkin negara tersebut akan menjadi 

negara yang miskin.  

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik dan 

birokrasi di negaranya. Stabilitas politik juga dapat 

menghancurkan suatu negara, dengan melihat 

fenomena yang tejadi saat ini pada negara-negara timur 

tengah yang hancur dikarenakan gejolak politik yang 

terjadi di negaranya. Selanjutnya adalah birokrasi, 

birokrasi suatu negara dapat mempengaruhi perilaku 

investor sebagai wajib pajak, jika birokrasi disuatu 
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negara sangat tinggi membuat investor enggan untuk 

berinvestasi di negara tersebut sehingga berdampak 

pada pengurangan pendapatan negara. Birokrasi yang 

kurang efektif juga berdampak pada ketidakpedulian 

wajib pajak dalam negeri terhadap pembayaran dan 

pelaporan pajak.    

Peran pemerintah dalam proses pengendalian korupsi 

adalah dengan meningkatkan kontrol terhadap korupsi. 

Semakin tinggi kontrol korupsi yang dilakukan oleh 

pemerintah suatu negara menunjukkan bahwa 

pemerintah negara tersebut serius dalam hal 

penanggulangan permasalahan korupsi. Pemerintah 

harus meningkatkan kontrol terhadap korupsi karena 

korupsi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan 

pajak (Alon & Hageman, 2013).  Tindakan selanjutnya 

yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi 

birokrasi. Menurut American Heritage Dictionary dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Effendi 

(2013), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang 

dijalankan oleh pegawai pemerintah. Tugas pemerintah 

adalah menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, 

membuat seluruh proses pelayanan kepada rakyat dapat 

berjalan lancar.  

Peneliti terdahulu menemukan bahwa efisiensi 

terhadap birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan 

pajak (Picur & Belkaoui, 2006). Menjaga stabilitas 

politik juga merupakan tugas dari pemerintah. 

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dapat 

digunakan untuk mempengaruhi proses politik dengan 

maksimal dalam rangka memperoleh sumber 

pembiayaan politik pemerintah yang didasarkan pada 

ketentuan perundangan yang sah (Irianto, 2014). 

Penelitian ini melanjutkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Ronald & Ahmed 

(2006) yang meneliti pengaruh birokrasi dan korupsi 

terhadap kepatuhan pajak serta Alon & Hageman 

(2013) yang meneliti pengaruh korupsi terhadap 

kepatuhan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

ditemukan bahwa kontrol korupsi memiliki dampak 

positif terhadap kepatuhan pajak dan birokrasi yang 

tinggi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan 

pajak. Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu 

stabilitas politik sebagai variabel independen. Frey & 

Torgler dalam Ritsatos (2014) mengungkapkan bahwa 

stabilitas politik merupakan salah satu faktor terbesar 

yang mempengaruhi kepatuhan pajak.   

Penambahan stabilitas politik sebagai variabel 

independen dalam penelitian ini karena stabilitas 

merupakan salah satu tindakan yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan 

keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain 

berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman suatu 

negara stabilitas politik juga berpengaruh terhadap 

perekonomian. Sebagaimana telah dilakukan penelitian 

oleh peneliti terdahulu bahwa instabilitas politik 

memiliki pengaruh pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Ari & Fras, 2010). Selanjutnya 

Schneider & Frey (1985), Rodrik (1989), Barro (1991) 

dalam Dimitraki (2010) menyebutkan bahwa salah satu 

penyebab turunnya investasi suatu negara adalah 

kondisi politik yang tidak stabil. Jika investasi suatu 

negara berkurang maka akan berdampak buruk pada 

perekonomian di Negara tersebut 

Andreoni (1998) dalam Alon & Hageman (2013) 

menyebutkan bahwa saat ini kepatuhan pajak 

merupakan isu yang sangat penting bagi negara-negara 

di dunia. Kepatuhan pajak masih menjadi salah satu 

masalah utama yang harus diselesaikan oleh 

pemerintah masing-masing negara di dunia. Hal ini 

sebabkan karena pajak merupakan tulang punggung 

bagi perekonomian suatu Negara. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan di atas maka pertanyaan 

penelitian yang akan diajukan, bagaimana pengaruh 

antara kontrol korupsi terhadap kepatuhan pajak; 

bagaimana pengaruh antara birokrasi terhadap 

kepatuhan pajak; bagaimana pengaruh antara stabilitas 

politik terhadap kepatuhan pajak.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada 

rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh tindakan pemerintah yang 

ditunjukkan dengan kontrol korupsi, efisiensi birokrasi 

dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak.  

 

2. LANDASAN TEORI  

Model Pencegahan Ekonomi (Economic Deterrence 

Model) 

Model ini dikembangkan oleh Alligham & Sandmo 

(1972), mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat 

pinalti dan deteksi akan menyebabkan efek jera dan 

menyebabkan pendapatan lebih besar. Model ini 

berpendapat bahwa kesediaan wajib pajak untuk 

melaporkan pendapatan dalam SPT nya (declared 

income) bergantung pada pendapatan, tarif, 

kemungkinan pemeriksaan (audit) dan sanksi. 

Pelaporan pendapatan akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya probabilitas audit deteksi fiskus atau 

sanksi (penalty rate) yang akan dikenakan. Sedangkan 

dampak dari besarnya tarif dan pendapatan bergantung 

perilaku individu terhadap resiko. Pemahaman ini 

mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat 

ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak 

didasarkan pada keinginan memaksimalkan utilitas 

yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada 

individu bersedia membayar pajak secara sukarela 

(voluntary compliance) (Devos, 2014).  

Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak 

tergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan 

dilakukan pemeriksaan (audit) dan potensi terkena 
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sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian 

penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan 

dengan semakin tingginya denda dan sanksi. Sementara 

pengaruh besarnya pendapatan dan tarif pajak masih 

samar-samar. Oleh karena itu, individu akan selalu 

menentang untuk membayar pajak dengan benar (risk 

aversion), dan karenanya harus dilakukan pemeriksaan 

(Devos, 2014).  

Teori Psikologi Fiskal  (Fiscal Psychology Theory) 

Teori psikologi fiskal pertama kali 

diperkenalkan oleh Schmolders (1959), yang 

menekankan kurangnya motivasi bagi wajib pajak 

untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan 

nyata dari manfaat pembayaran pajak. Teori ini 

didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini 

menggambarkan suatu model yang memperhitungkan 

biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari 

suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan 

kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan 

ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang 

terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi 

komitmennya terhadap tindakan ilegal. Seseorang akan 

berusaha untuk menghindari segala bentuk potensial 

akibat tindakan melanggar aturan (Devos, 2014).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kerangka Pemikiran 

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi 

variabel independen adalah variabel stabilitas politik, 

birokrasi dan kontrol korupsi. Variabel stabilitas politik 

diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Dimitraki (2010). Variabel birokrasi dan kontrol 

korupsi diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Picur & Belkaoui (2006) serta Alon & Hageman 

(2013). Variabel kontrol korupsi dinilai berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Corruption Perception 

Index. Variabel birokrasi dinilai berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh Doing Business Report Overview 

yang tertuang dalam laporan tahunan. Birokrasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan 

yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu peraturan 

yang mengatur proses pembayaran dan pelaporan pajak 

di masing-masing negara. Variabel stabilitas politik 

dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global 

Innovation Index yang tertuang dalam laporan tahunan. 

Stabilitas politik yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan dan 

terorisme suatu negara. 

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi variabel 

dependen adalah variabel kepatuhan pajak. Variabel 

kepatuhan pajak diambil berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Picur & Belkaoui (2006) serta Alon & 

Hageman (2013). Kepatuhan pajak dilihat dari jumlah 

pembayar pajak, tarif pajak dan waktu yang dibutuhkan 

wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban 

perpajakannya. Variabel kepatuhan pajak dinilai 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh PWC Paying 

Taxes yang tertuang didalam laporan tahunan. 

 

Hipotesis 

Kontrol Korupsi  dan Kepatuhan Pajak  

Kontrol korupsi merupakan tindakan pemerintah suatu 

negara untuk mengurangi jumlah kasus korupsi yang 

terjadi di negaranya. Jika kasus korupsi suatu negara 

dapat ditekan maka kepercayaan masyarakat kepada 

negara akan meningkat, sehingga masyarakat tidak 

ragu mengeluarkan pajak untuk kepentingan negara 

bukan untuk kepentingan indvidu atau kelompok. 

Masalah yang berkembang saat ini adalah keengganan 

masyarakat membayar pajak karena adanya aparat-

aparat penegak hukum dan pemerintah yang 

menggunakan dana pajak untuk kepentingan masing-

masing. Hal-hal di atas selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Belkaoui (2006), Alon & Hageman 

(2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahawa 

kontrol korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan 

tingkat korupsi suatu negara berdampak terhadap 

kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas 

peneliti memunculkan hipotesis yaitu: 

H1: Kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak 

 

Birokrasi dan Kepatuhan Pajak  

Pada era globalisasi saat ini, wajib pajak tidak memiliki 

waktu yang banyak untuk melakukan pembayaran dan 

pelaporan pajak dengan sistem manual, dimana wajib 

pajak harus membayar dan melapor pajak dengan 

mendatangi secara langsung bank persepsi dan kantor 

pelayanan pajak. Hal tersebut sangat menghabiskan 

banyak waktu, karena wajib pajak harus antri berjam-

jam hanya untuk melakukan pembayaran dan pelaporan 

pajak. Oleh karena itu pemerintah setiap negara harus 

mempersiapkan sistem birokrasi yang mempermudah 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan 

pelaporan pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui 

(2006) menemukan bahwa efisiensi terhadap birokrasi 

dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki 

birokrasi yang mudah atau regulasinya tidak rumit 

menghasilkan kepatuhan pajak yang tinggi, sebaliknya 

birokrasi yang sulit atau regulasinya rumit 

menghasilkan kepatuhan pajak yang rendah. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memunculkan 

hipotesis yaitu: 
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H2: Birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak 

 

Stabilitas Politik dan Kepatuhan Pajak  

 

Kestabilan politik disuatu negara sangat berpengaruh 

terhadap kondisi rakyatnya. Jika kondisi politik disuatu 

negara dapat dikendalikan oleh pemerintah maka 

kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan 

lancar sehingga wajib pajak dapat melakukan 

kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika 

kondisi politik suatu negara tidak dapat dikendalikan 

oleh pemerintah maka kondisi negara tersebut menjadi 

tidak aman, sehingga membuat kegiatan ekonomi 

disuatu negara menjadi terhambat. Kondisi ekonomi 

negara yang tidak aman membuat wajib pajak tidak 

dapat melakukan kewajiban perpajaknnya sehingga 

berdampak pada pendapatan negara menjadi 

berkurang. Instabilitas politik memiliki pengaruh 

pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ari 

& Fras, 2010). Selanjutnya Schneider & Frey (1985), 

Rodrik (1989), Barro (1991) dalam Dimitraki (2010) 

menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya 

investasi disuatu negara adalah kondisi politik yang 

tidak stabil.  

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa 

faktor politik berpengaruh signifikan terdahap pajak. 

Melo (2011) dalam penelitiannya mengidentifikasi 

faktor yang menentukan perpajakan, seperti: PDB per 

kapita, pemegang kewenangan kebijakan perpajakan, 

moral pajak dan rezim politik.  Penelitian terdahulu 

memiliki dua pandangan terhadap hubungan antara 

stabilitas politik dan pajak. Pandangan pertama 

menemukan bahwa level perpajakan menentukan 

stabilitas politik, pandangan ini diungkapkan oleh Feng 

(1997), Devereux & Wen (1998), Bell (2001), Palan 

(2002), Carmignani (2003), Collier (2009a), (2009b), 

Ghura & Mercereau (2004), Nkurunziza (2005), Elgin 

(2010) dan Estrada (2011). Pandangan kedua 

menemukan bahwa stabilitas politik menentukan level 

perpajakan, pandangan ini diungkapkan oleh 

Cukierman (1992), Volkerink & De Haan (1999), Bohn 

(2002), Aizenmana & Jinjarak (2008), Azzimonti 

(2010), Melo (2011) dan Rich (2011). Mutascu, Tiwari, 

& Estrada, (2012) meneliti 59 Negara periode 2002 

sampai 2008, dalam penelitiannya ditemukan bahwa 

stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap pajak. 

Stabilitas politik tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di 

atas peneliti memunculkan hipotesis yaitu: 

 

H3: Stabilitas politik berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak 

 

Metodologi Riset 

Jenis dan Sumber Data 

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data  
Variabel Sumber Data Tahun 

Kepatuhan 

Pajak 

PWC Paying Taxes  2015 

Kontrol 

Korupsi 

Corruption Perception Index 2014 

Birokrasi Doing Business Report Overview 2015 

Stabilitas 

Politik  

Global Innovation Index 2014 

 

Variabel Kepatuhan Pajak 

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan PWC Paying Taxes 2015. Penilaian yang 

digunakan dalam laporan tahunan PWC Paying Taxes 

2015 adalah dengan mengkalkulasikan nilai dengan 

beberapa indikator yaitu: jumlah pembayar pajak, 

waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dan tarif 

pajak. Perhitungan ketiga indikator tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perhitungan Total Waktu Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 
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Gambar 2 Perhitungan Total Pembayar 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Perhitungan Total Tarif Pajak 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

 

Nilai yang telah dihasilkan oleh ketiga indikator di atas 

untuk selanjutnya akan dikalkulasikan dan akan 

menghasilkan nilai kepatuhan pajak. Gambar berikut 

akan menjelaskan pengkalkulasian nilai kepatuhan 

pajak beberapa negara: 

 

 
Gambar 4 Perhitungan Nilai Kepatuhan Pajak 

Sumber: PWC Paying Taxes 2015 

 

Variabel Kontrol Korupsi  

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan Corruption Perception Index   tahun 

2014. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai 

kontrol korupsi masing-masing negara adalah dengan 

kuesioner, adapun tahapan-tahapan yang dilakuan 

sebagai berikut ini: 

1. Menyeleksi sumber data 

2. Menstandarisasi sumber data 

3. Menggabungkan data  

4. Melaporkan hasil pengukuran  

 

 

Variabel Birokrasi 

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan  Doing Business Report Overview tahun 2015. 

Metode yang digunakan untuk menghitung nilai 

birokrasi masing-masing negara adalah dengan 

menggunakan kuesioner. 

   

Variabel Stabilitas Politik  

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan 

tahunan Global Innovation Index tahun 2014. Data 

dalam laporan tersebut berasal dari Worldwide 

Governance Indicators. Tahapan-tahapan penilaian 

dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: 

1. Assigning data from individual sources to the six 

aggregate indicators. 

2. Preliminary rescaling of the individual source 

data to run from 0 to 1. 

3. Using an Unobserved Compenents Model (UCM) 

to Contruct a weighted average of the individual 

indicators for each source.  
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Kepatuhan pajak dinilai dari 0 sampai 100, semakin 

tinggi nilai yang didapat suatu negara menunjukkan 

semakin patuh negara tersebut terhadap pajak, 

sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu 

negara menunjukkan semakin tidak patuh warga negara 

tersebut terhadap pajak. Kontrol korupsi dinilai dari 0 

sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu 

Negara menunjukkan keseriusan negara tersebut dalam 

memberantas korupsi, sebaliknya semakin rendah nilai 

yang didapat suatu negara menunjukkan ketidak 

seriusan Negara tersebut dalam memberantas korupsi. 

Birokrasi dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai 

yang didapat suatu negara menunjukkan semakin 

mudah birokrasi diNegara tersebut, sebaliknya semakin 

rendah nilai yang didapat suatu negara menunjukkan 

semakin sulit birokrasi di negara tersebut. Stabilitas 

dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang 

didapat suatu negara menunjukkan semakin aman 

kondisi negara tersebut, sebaliknya semakin rendah 

nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin 

tidak aman negara tersebut.  

 

Teknik Penarikan Sampel 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara 

sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan. Populasi pada penelitian ini adalah negara 

yang ada di dunia. Sampel yang digunakan adalah 

negara di dunia yang datanya masuk ke dalam laporan 

tahunan PWC Paying Taxes, Corruption Perception 

Index, Doing Business Report Overview, Global 

Innovation Index. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah teknik pengumpulan data di basis 

data. Mengumpulkan data yang bersumber dari 

website. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 111 negara. 

 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama melakukan 

pengumpulan dan perorganisasian data. Tahap kedua 

melakukan uji asumsi klasik. Tahap ketiga melakukan 

uji hipotesis. 

 

Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 2 Analisis Linier Berganda  
 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) -

3.09

9 

7.404  -.419 .676 

Kontrol 

Korupsi  

.195 .098 .224 1.987 .049 

Birokrasi .972 .145 .605 6.699 .000 

Stabilitas 

Politik 

-.005 .072 -.006 -.065 .948 

  

 

Dari tabel di atas maka dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 

 Y = -3,099 + 0,195 + 0,972 – 0,005 + E 

 

 Dari persamaan di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Constant = -3,099, artinya apabila ada 

kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas 

politik konstan atau tetap maka rata-rata 

kepatuhan pajak sebesar -3,099. 

b. Koefisien regresi kontrol korupsi sebesar 

0,195, artinya apabila kontrol korupsi 

meningkat 1% maka akan diikuti 

peningkatan kepatuhan pajak sebesar 

0,195. 

c. Koefisien regresi birokrasi sebesar 0,972, 

artinya apabila birokrasi meningkat 1% 

maka akan diikuti peningkatan kepatuhan 

pajak sebesar 0,972. 

d. Koefisien regresi stabilitas politik sebesar 

-0,005, artinya apabila stabilitas 

meningkat meningkat 1% maka akan 

diikuti penurunan kepatuhan pajak 

sebesar 0,005. 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik 

t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa 

jauh variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian 

parsial antara variabel kontrol korupsi, birokrasi dan 

stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
 

Tabel 3 Uji Partial 

Variabel  

 

Nilai t Sig. 

Kontrol Korupsi  

 

1.987 .049 

Birokrasi  

 

6.699 .000 

Stabilitas Politik 

 

-.065 .948 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t,  variabel kontrol korupsi 

memperoleh nilai thitung sebesar 1,987 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi yang 
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dihasilkan oleh variabel kontrol korupsi berada 

dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak dan signifikan.  

Berdasarkan tabel 3 uji t, variabel birokrasi 

memperoleh thitung  sebesar 6,699 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi yang 

dihasilkan oleh variabel birokrasi berada dibawah 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan 

signifikan.  

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t,  variabel 

stabilitas politik memperoleh thitung sebesar  -0,065 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,948. Nilai 

signifikansi yang dihasilkan oleh variabel stabilitas 

politik berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. 

 

Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil 

pengujian maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4 Koefisien Determinasi 
Model R Square 

 

1 

 

.611 

 

 Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 0,611. Hasil pengujian 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa 61,1% variasi 

dari kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel kontrol 

korupsi, birokrasi dan stabilitas politik dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain.   

 

Analisis Data 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda 

dengan jumlah sampel 111 negara, periode yang 

digunakan tahun 2014 dengan menggunakan program 

SPSS 17 maka hasil pengujian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel  5 Ringkasan Hasil Uji Statistik 
No Hipotesis Sig Ket. 

1 

Kontrol korupsi berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan 

pajak 

.049 Diterima 

2 Birokrasi berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pajak 

.000 Diterima 

3 Stabilitas Politik berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan 
pajak 

.948 Ditolak 

 

Pengaruh kontrol korupsi terhadap kepatuhan 

pajak  

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh kontrol korupsi 

terhadap kepatuhan pajak. Kontrol korupsi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

pajak, maka hipotesis 1 diteima. Semakin baik kontrol 

korupsi suatu negara semakin baik juga kepatuhan 

pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Picur & 

Belkaoui (2006) dan Alon & Hageman (2013).  

Pemerintah disetiap negara perlu meningkatkan kontrol 

korupsi di Negaranya. Tingkat korupsi yang tinggi 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

pajak. Masyarakat menjadi enggan untuk membayar 

pajak karena berfikir bahwa uang yang disetor ke 

Negara digunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori psikologi 

fiskal, dimana wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya jika mendapatkan manfaat 

dari apa yang telah dilaksanakannya. Kontrol korupsi 

yang tinggi menunjukkan bahwa dana pajak yang telah 

dibayarkan oleh wajib pajak benar-benar digunakan 

untuk kesejahteraan rakyat. Teori selanjutnya yang 

mendukung penelitian ini adalah teori keagenan 

dimana hubungan antara wajib dan pemerintah dalam 

proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana 

wajib pajak yang memberikan hasil melalui 

penghasilannya kepada pemerintah. 

 

Pengaruh birokrasi terhadap kepatuhan pajak 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh birokrasi terhadap 

kepatuhan pajak. Birokrasi berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak dan signifikan, maka 

hipotesis 2 diterima. Semakin baik birokrasi suatu 

negara semakin baik juga kepatuhan pajaknya. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui 

(2006). 

Birokrasi berpengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan 

pajak. Birokrasi yang rumit membuat wajib pajak 

enggan untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya, 

karena hal tersebut menghabiskan waktu cukup 

banyak. Di era globaliasi saat ini masyarakat dunia 

memiliki aktivitas yang sangat sibuk sehingga 

membutuhkan system yang tidak rumit. Pemerintah 

dapat memperbaiki birokrasi seperti dengan 

mempermudah proses pembuatan npwp, pembayaran 

pajak, pelaporan pajak dan lain-lain. Saat ini sudah 

banyak Negara-Negara didunia yang sudah 

menerapkan sistem e-electronic seperti Singapur, UK, 

USA dan lain-lain. Dengan diterapkan e-electronic di 

Negara-Negara tersebut menghasilkan tingkat 

kepatuhan pajak yang tinggi.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan model pencegahan 

ekonomi, dimana wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajaknnya jika birokrasi yang diterapkan 

dinegara tersebut jelas. Wajib pajak juga akan jera jika 

diberi sanksi yang berat jika melanggar aturan 

perpajakan. Teori selanjutnya yang mendukung 

penelitian ini adalah teori keagenan dimana hubungan 

antara wajib dan pemerintah dalam proses pemenuhan 

kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak yang 

memberikan hasil melalui penghasilannya kepada 

pemerintah.  

 

Pengaruh stabilitas politik terhadap kepatuhan 

pajak 

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa 

faktor politik berpengaruh signifikan terdahap pajak. 

Melo (2011) dalam penelitiannya mengidentifikasi 

faktor yang menentukan perpajakan, seperti: PDB per 

kapita, pemegang kewenangan kebijakan perpajakan, 

moral pajak dan rezim politik.  Penelitian terdahulu 

memiliki dua pandangan terhadap hubungan antara 

stabilitas politik dan pajak. Pandangan pertama 

menemukan bahwa level perpajakan menentukan 

stabilitas politik, pandangan ini diungkapkan oleh Feng 

(1997), Devereux & Wen (1998), Bell (2001), Palan 

(2002), Carmignani (2003), Collier (2009a), (2009b), 

Ghura & Mercereau (2004), Nkurunziza (2005), Elgin 

(2010) dan Estrada (2011). Pandangan kedua 

menemukan bahwa stabilitas politik menentukan level 

perpajakan, pandangan ini diungkapkan oleh 

Cukierman (1992), Volkerink & De Haan (1999), Bohn 

(2002), Aizenmana & Jinjarak (2008), Azzimonti 

(2010), Melo (2011) dan Rich (2011).                      

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa stabilitas politik berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan pajak dan tidak signifikan, 

maka hipotesis 3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutascu, 

Tiwari, & Estrada, (2012). Mutascu, Tiwari, & Estrada, 

(2012) meneliti 59 Negara periode 2002 sampai 2008, 

dalam penelitiannya ditemukan bahwa stabilitas politik 

tidak berpengaruh terhadap pajak. Stabilitas politik 

tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan 

pajak.  

Stabilitas politik dalam penelitian ini berdasarkan data-

data keamanan negara atau tingkat kekerasan yang 

terjadi di masing-masing negara. Ketika terjadi 

ketidakstabilan politik di setiap negara, pemerintah 

tetap mempertahankan kebijakan pajak sehingga tidak 

terjadi kenaikan atau penurunan tarif pajak. Ketika 

pemerintah tidak merubah kebijakan perpajakan maka 

rakyat tetap harus melaksanakan kewajiban 

perpajakannya seperti pembayaran dan pelaporan 

pajak.   

Melihat sampel pada penelitian ini, negara yang 

memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak 

berbanding lurus dengan stabilitas politik di negaranya. 

Negara Bahrain memiliki nilai kepatuhan pajak sebesar 

93,88 sedangkan untuk stabilitas politik Negara 

Bahrain hanya memperoleh nilai sebesar 38,00. Selain 

Bahrain ada beberapa negara lagi yang tingkat 

kepatuhan pajaknya tidak berbanding lurus dengan 

stabilitas politik, seperti Macedonia dan Georgia. 

Negara Macedonia memiliki tingkat kepatuhan pajak 

yang cukup tinggi yaitu 94,17 dan memiliki nilai 

stabilitas politik yang cukup rendah yaitu 54,80. 

Selanjutnya adalah Negara Georgia memiliki nilai 

kepatuhan pajak sebesar 82,76 dan nilai stabilitas 

politik sebesar 49,20.  

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh stabilitas 

politik namun tidak secara langsung. Masih ada faktor-

faktor politik yang lain yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan pajak, seperti dinamika politik yang terjadi 

dalam suatu pemerintahan (Mutascu, Tiwari, & Estrada 

2012).  

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik terhadap 

kepatuhan pajak pada negara-negara di dunia dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kontrol korupsi dan birokrasi 

berpengaruh positif dan signifikan, untuk stabilitas 

politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

Pemerintah masing-masing negara perlu meningkatkan 

pendapatan negara melalui pajak, dengan berfokus 

pada perbaikan terhadap birokrasi dan peningkatan 

terhadap kontrol korupsi. Birokrasi pada penelitian ini 

berpengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan pajak. 

Birokrasi yang tidak rumit, memberi kemudahan dalam 

pembayaran dan pelaporan pajak dapat meningkatkan 

kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya setiap bulan dan setiap tahun. Selain 

birokrasi kemauan masyarakat untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh 

tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. 

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menimbulkan rasa 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dalam mengelolah penerimaan negara yang berasal dari 

pajak. Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor 

politik yang nantinya dapat mempengaruhi kepatuhan 

pajak.  

 

Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

sehingga perlu perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini hanya menggunakan data periode tahun 

2014 dengan jumlah sampel 111 dengan pengujian 

regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan 

hanya berasal dari beberapa sumber. Pada penetilian ini 

variabel pajak ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak 

di masing-masing negara.  

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh kontrol korupsi 

terhadap kepatuhan pajak, maka pemetintah masing-
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masing negara dapat meningkatkan kontrol korupsi 

dengan membuat regulasi yang membuat pelaku 

koruptor jera. Dengan adanya regulasi yang jelas 

terhadap para koruptor akan meningkatkan tingkat 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam 

mengelola dana yang dihasilkan dari pajak. Kemudian 

pemerintah juga perlu memperbaiki birokrasi di 

negaranya dengan memberikan kemudahan dalam 

proses pembayaran dan pelaporan pajak karena dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian pemerintah 

juga perlu memeprhatikan stabilitas politik di negarnya 

karena sewaktu-waktu dapat berdampak pada 

penurunan kepatuhan pajak.  

Peneliti selanjutnya dapat menilai variabel pajak dari 

tarif pajak (tax rate) dan struktur pajak (tax structure). 

Peneliti dapat menentukan faktor ketidakstabilan 

politik yang lain seperti gejolak perpolitikan 

pemerintah. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menambahkan jumlah periode penelitian, agar hasil 

yang muncul dapat mencerminkan populasi.  
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Abstrak  –  Indonesia memiliki kekayaan keragaman budaya, salah satunya keragaman alat musik.  Alat musik 

dapat dibedakan salah satunya dari bahan pembuatannya yaitu dari kayu, logam, atau kulit hewan. Kebutuhan  

media  simulasi  permainan  musik  angklung meningkat seiring dengan semakin langkanya akses terhadap alat 

musik tradisional. Dengan menggunakan perangkat pendeteksi gerak Leap Motion, pengguna dapat memainkan 

angklung menggunakan perangkat komputer. Perangkat tersebut dapat mendeteksi tangan sehingga pengguna 

dapat memainkan angklung sesuai dengan cara bermain alat musik sebenarnya. Simulasi ini dibangun 

menggunakan perangkat lunak Blender, Unity, dan Leap Motion Core Asset sebagai Library untuk 

menghubungkan perangkat dengan Unity. Simulasi ini dapat menampilkan angklung sesuai dengan bentuk 

aslinya berdasarkan hasil kuesioner sebesar 84% oleh pengguna umum, dan pemain angklung sebesar 82%. 

Simulasi ini juga dapat menghasilkan nada yang sesuai dengan nada aslinya yang dapat dilihat pada hasil 

pengujian dan kuesioner. Sehingga simulasi dapat dijadikan sebagai alternatif memainkan angklung berdasarkan 

hasil kuesioner sebesar 74% pengguna umum dan pemain angklung sebesar 65% dengan penilaian yang baik.  

 

Kata Kunci : Angklung, Alat Musik Tradisional, 3D, Leap Motion. 

  

Abstract - Indonesia has a rich culture diversity, one of them is musical instruments. Musical instruments can be 

grouped by material production, such as wood, metal, or animal skin. The necessity of music simulation media 

likes angklung is increases with the scarcity access of traditional musical instruments. By using the motion sensing 

Leap Motion device, users can play angklung using computer device. The device can detect the hand so users can 

play angklung in accordance with how to play it in reality. This simulation software is built using Blender, Unity, 

and Leap Motion Core Asset Library to connect devices with Unity. This simulation can display angklung 

according to the original form based on questionnaires result with value 84% by general users, 89 %by angklung 

students and 75% by music experts. The simulation also can produce tones that match with original tone that can 

be seen from testing results and questionnaires. It means, this simulation can be used as an alternative for playing 

angklung based on questionnaire result with value 74% by general users, student angklung and 88% of specialists 

with good value. 

 

Keywords: Angklung, Traditional Music Instrument, 3D, Leap Motion. 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki kekayaan keragaman budaya, salah 

satunya keragaman alat musik.  Alat musik dapat 

dibedakan salah satunya dari bahan pembuatannya 

yaitu dari kayu, logam, atau kulit hewan. Masing-

masing bahan memiliki kelebihan. Namun alat musik 

yang terbuat dari bambu memiliki kelebihan tersendiri 

yaitu sifatnya mudah dibentuk , ringan, lebih awet, 

kemudian dari bentuknya yang menyerupai tabung dan 

mempunyai rongga sendiri sehingga dapat 

menghasilkan suara yang indah serta dilihat sangat 

menarik. 

Menurut Jatnika, pemimpin Yayasan Bambu Indonesia 

dalam artikel Litbang Kompas, Spesies Bambu Dunia 

ada Di Jawa Barat oleh Mang Kabayan (2009) 

menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu 

daerah bagian dari Negara Indonesia yang banyak 

terdapat spesies tumbuhan bambu. Terbukti 90 dari 127 

spesies tanaman bambu ada di Jawa Barat, hal ini 

menjadikan pemakaian bambu oleh masyarakat sekitar 

yang kita kenal dengan masyarakat Sunda pun sangat 

melekat dalam kehidupan sehari-hari bahkan sejak 

berabad silam. Alat musik bambu yang terdapat di Jawa 

Barat sangat beragam yaitu seperti angklung, calung, 

karinding, celempung, suling, kohkol, dan sebagainya. 

Dan alat musik bambu yang paling berkembang serta 

dikenal masyarakat adalah angklung. Angklung 

merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari 

bambu dan merupakan warisan budaya bangsa 

Indonesia selama berabad-abad yang bahkan sekarang 

sudah dikenal sampai mancanegara. [1]. 

Untuk itu diperlukanlah sebuah simulasi yang dapat 

menampilkan instrumen angklung yang lebih 
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mendekati kepada alat musik sebenarnya. Yaitu 

menggunakan teknologi pendeteksi gerak bernama 

Leap Motion. Alat ini mendeteksi tangan manusia 

sesuai dengan gerak dan bentuknya. Sehingga simulasi 

ini akan menjadikan tangan manusia sebagai sarana 

pada instrumen angklung. Tentunya akan lebih sesuai 

dengan bentuk dan gaya asli memainkannya.. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

Aplikasi Virtual Alat Musik Grup Band Menggunakan 

Flash Programming Penelitian yang dilakukan oleh 

Aditya [2]. Lazuardi, mahasiswa Universitas Kristen 

Maranatha yang berjudul Perancangan Aplikasi virtual 

Angklung Berbasis Windows Phone [3]. Perdana, 

mahasiswa Politeknik Caltex Riau yang berjudul 

Implementasi Pembelajaran Alat Musik Tradisional 

(Talempong) dengan Pendeteksi Gerak [4]. 

Kata “animasi” merupakan penyesuaian dari kata 

“animation” yang memiliki kata dasar “to animate”. 

Kata tersebut di dalam kamus umum Inggris-Indonesia 

berarti menghidupkan (Wojowasito, 1997) [6]. 

Animasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu animasi 2D, 

animasi 3D dan animasi tanah liat (clay animation) 

(Syahfitri, 2011, hal 3) [7]. 

Angklung adalah alat musik terbuat dari dua tabung 

bambu yang ditancapkan pada sebuah bingkai yang 

juga terbuat dari bambu. Angklung ternyata 

mempunyai beberapa jenis yang berbeda bedasarkan 

daerahnya masing-masing dengan bentuk berbeda. 

Beberapa jenis angklung itu di antaranya adalah 

Angklung Kanekes, Angklung Dogdog Lojor, 

Angklung Badeng, Angklung Padaeng dan lain 

sebagainya.  

Pada penelitian ini virtualisasi alat musik angklung 

dimainkan dengan pendeteksi gerak yaitu leap motion. 

Leap Motion merupakan alat tambahan yang dapat 

dihubungkan ke komputer dan kemudian dapat 

digunakan untuk menggantikan fungsi mouse maupun 

keyboard karena pasalnya Leap Motion dapat 

membantu penggunanya mengendalikan komputer 

hanya dengan gerakan tangan maupun jari di udara.  

Alat musik angklung dibuat dalam bentuk virtual 

menjadi objek animasi 3 dimensi. Untuk memainkan 

alat musik angklung ini dibutuhkan gesture atau pola 

gerakan tangan yang diposisikan diatas leap motion. 

Pola gerakan yang dikenali oleh software Leap Motion 

yaitu circle, swipe, key tap dan screen tap.  
 

3. METODOLOGI 
 
Aplikasi yang akan dibangun pada proyek akhir ini 

adalah sebuah aplikas virtual angklung 3D yang 

memanfaatkan sensor tangan pada leap motion untuk 

memainkan alat musik angklung. 

 
Gambar 2 Arsitektur sistem cara pemakaian 

Gambar 1 Pengguna menghubungakan leap motion ke 

perangkat komputer setelah terhubung dengan 

komputer maka pengguna bermain alat musik 

angklung virtual dan speaker mengeluarkan suara. 

 

 
Gambar 3 Bemain Angklung 

Gambar 2 Menampilkan alat musik angklung dan 

posisi tangan bisa menggerakan angklung bukan 

hanya satu tetapi bisa dua sekaligus dengan ritme yang 

berbeda.  

4. HASIL DAN ANALISIS 
 
Bedasarkan perancangan yang dilakukan pada bagian 

sebelumnya maka diterapkan untuk menghasilkan 

sebuah aplikasi sesuai dengan perancangan. Aplikasi 

ini dapat menampilkan angklung sesuai bentuk 

aslinya dengan penilaian yang sangat baik. Namun 

aplikasi ini belum dapat digunakan untuk memainkan 

sebuah lagu dengan sempurna dan para pakar 

mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat 

Leap Motion untuk memainkan lagu. Hal ini 

disebabkan oleh adanya jeda antara pergerakan tangan 

dengan animasi yang dihasilkan pada aplikasi. 

Sehingga perangkat Leap Motion tidak dapat 

digunakan untuk memainkan lagu secara cepat seperti 

memainkan angklung sebenarnya. Ini ditandai dengan 

penilaian oleh pakar sebesar 65% atau cukup baik. 

Simulasi ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

memainkan angklung dengan memiliki penilaian yang 

baik oleh pakar.  

 

4.1 Hasil Implementasi 

Implementasi penggunaan perangkat Leap Motion 

dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara. Yaitu 

menggunakan jari tangan yang diposisikan di atas Leap 

Motion. 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 118 
 

 
Gambar 4 Tampilan Menu Utama 

Gambar 3 Pada tampilan menu utama, akan muncul 

beberapa tombol, tombol bermain, tombol petunjuk, 

tombol menu sejarah angklung dan tombol keluar. 

 
Gambar 5 Tampilan Memainkan angklung 

Gambar 4 Pada Gambar menampilkan objek angklung. 

Pada bagian samping terdapat tombol menu yang dapat 

di-klik menggunakan mouse tombol tersebut untuk 

menampilkan pilihan oktaf untuk dimainkan. Tombol 

kembali ke menu, dan tombol semua untuk melihat 

keseluruhan tampilan angklung. 

 
Gambar 6 Tampilan Petunjuk 

Gambar 5 Pada tampilan petunjuk terdapat tombol 

kembali ke menu utama. 

Pada bagian ini berisi tentang skenario pengujian dan 

hasil pengujian terhadap aplikasi simulasi angklung 

menggunakan leap motion yang telah dibangun. 

4.2 Pengujian dan Analisis 

Pengujian menggunakan metode Black-Box dilakukan 

dengan cara menguji fungsi-fungsi pada aplikasi 

apakah berjalan sesuai dengan seharusnya atau tidak. 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menjalankan 

aplikasi dan memainkan angklung. 

Pengujian keluaran suara dilakukan dengan 

membandingkan nada yang dihasilkan oleh aplikasi 

dengan nada dari alat musik sebenarnya. Pengujian ini 

dibantu dengan menggunakan tools best tuner sehingga 

menghasilkan data yang didapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan hasil Oktaf Satu dan Dua 

Oktaf Satu 

Nada 
Nada 

Asli 

Nada 

Aplikasi 

Ketidak 

Cocokan 

Do 492 523 6.30% 

Re 1325 988 25.43% 

Mi 1325 439 66.87% 

Fa 1424 790 44.52% 

Sol 1567 831 46.97% 

La 1798 806 55.17% 

Si 998 586 41.28% 

Do' 2100 599 71.48% 

Oktaf Dua 

Do' 2100 599 71.48% 

Re' 1174 1176 0.17% 

Mi' 1318 692 47.50% 

Fa' 1409 1399 0.71% 

Sol' 1569 1768 12.68% 

La' 1748 657 62.41% 

Si' 1963 1173 40.24% 

Do' 2084 1987 4.65% 

Rata-Rata 37.37% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbandingan nilai oktaf 

satu dan oktaf dua dengan nada asli dan nada aplikasi  

rata-rata keseluruhan nada sebesar 37.37%  maka nada 

dari aplikasi  kurang baik. 

Selain melakukan pengujian terhadap fungsional 

aplikasi pengujian dilakukan juga terhadap pengguna, 

pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan umpan 

balik dari pengguna. Untuk mengetahui tanggapan 

pengguna aplikasi simulasi ini maka dilakukan survei 

menggunakan kuesioner terhadap 40 responden yang 

telah menggunakan aplikasi ini, terdiri dari 30 

responden pengguna umum 10 orang mengerti musik 

diantaranya 5 pelajar alat musik angklung dan 5 pakar 

musik. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengisian 

kuesioner yang berisikan 15 pertanyaan bagi pengguna 

dan 5 pertanyaan bagi pakar. Kuesioner untuk 

pengguna terbagi dalam empat aspek penilaian Aspek 

tampilan aplikasi,interaksi pengguna dengan aplikasi, 

keluaran yang dihasilkan dan penilaian secara 

keseluruhan. 

Hasil dari survey yang dilakukan, dapat dilihat pada 

gambar 6 dan gambar 7. 
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Gambar 7 Persentase Kuesioner Pengguna Umum 

Gambar 6 Rekapitulasi dari persentase keseluruhan 

pengguna umum diantaranya terdiri dari beberapa 

aspek Aspek Tampilan, Aspek Interaksi, Aspek 

Keluaran, Aspek Penilaian Keseluruhan. 

 
Gambar 8 Persentase Keseluruhan Pemain Angklung 

Gambar 7 Rekapitulasi dari persentase keseluruhan 

pakar musik diantaranya terdiri dari beberapa aspek 

Aspek Tampilan, Aspek Interaksi, Aspek Keluaran 

yang dihasilkan 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Setelah melakukan pengujian dan analisa dari aplikasi 

yang telah dibuat dapat diambil beberapa kesimpulan, 

Aplikasi simulasi dapat menampilkan angklung dalam 

bentuk simulasi yang sesuai dengan sebenarnya. Nada 

yang dihasilkan sudah sesuai dengan nada alat musik 

angklung yang sebenarnya. Aplikasi ini dapat dijadikan 

sebagai alternatif memainkan angklung. Perangkat 

Leap Motion belum dapat diimplementasikan secara 

sempurna untuk memainkan sebuah lagu karena 

perangkat tersebut tidak dapat digunakan untuk 

mengikuti gerakan yang cepat.  

Untuk Pengembangan kedeoan Aplikasi ini dapat 

dikembangkan dengan menambahkan seluruh jenis 

angklung dan lebih banyak nada atau oktaf. 

Menggunakan perangkat pendeteksi gerak yang lebih 

akurat sehingga dapat digunakan untuk memainkan 

sebuah lagu dengan tempo yang lebih cepat. 
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Abstrak – Sistem operasi komputer telah berkembang dari yang bersifat standalone menjadi sistem operasi yang 

didukung oleh Cloud Computing. Perkembangan ini memudahkan pengguna dalam mengakses data dan aplikasi 

di dalam sistem operasi. Pengguna dapat menyimpan data, mengolah data, dan menggunakan berbagai aplikasi 

hanya dengan akses internet dan web browser. Salah satu kategori sistem operasi yang dijalankan diatas Cloud 

Computing adalah sistem Cloud Computing Software as Service (SaaS). eyeOS dan Lucid Desktop adalah dua 

contoh sistem Cloud Computing SaaS. Publikasi ini akan membahas hasil analisis komparasi dari dua sistem 

Cloud Computing, eyeOS dan Lucid Desktop. Analisis komparasi akan dilakukan berdasarkan tiga metode 

pengujian yaitu user experience, performance, dan compatibility. Pengujian user experience dilakukan dengan 

melakukan survei kepada 20 pengguna eyeOS dan Lucid Desktop terkait kepuasan pengguna dalam 

menggunakan dua sistem Cloud Computing tersebut. Pengujian performance dilakukan dengan mengukur 

kemampuan masing-masing sistem dalam mengelola sumber daya dengan variasi jumlah pengguna, kepadatan 

transaksi, dan ukuran data yang diproses. Sedangkan pengujian compatibility dilakukan dengan memvariasikan 

jenis webbrowser yang digunakan terhadap variasi aplikasi yang dijalankan. Hasil analisis menunjukkan eyeOS 

lebih unggul dalam hal user experience dengan persentase rata-rata 83.75% dan Lucid Desktop memiliki 

performa lebih baik dalam hal response time, CPU utilization, dan memoryutilization. Sedangkan dalam hal 

compatibility antara browser yang digunakan dan aplikasi, eyeOS lebih unggul daripada Lucid Desktop. Hasil 

komparasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih sistem Cloud Computing SaaS mana yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

KataKunci : SaaS, eyeOS, Lucid Desktop 

  

Abstract - Computer operating system has been developed from standalone system to cloud computing based 

operating system. The development enables user to access their data and application in operating system easily 

with aid of internet access and web browser. Software as Service (SaaS) is one of operating system that runs over 

cloud computing. Among others, eyeOS and Lucid Desktop are two of operating system that can be categorized 

as SaaS. This research performs analysis to compare eyeOS and Lucid Desktop. The analysis is conducted based 

on three evaluation procedures that are user experience, performance, and compatibility. User experience 

evaluation is performed through survey that involves 20 eyeOS and Lucid Desktop users. The evaluation will study 

user satisfaction while using eyeOS and Lucid Desktop. Performance evaluation is performed to measure 

capability of the SaaS OS in managing their resource with variety of user, payload, and processed data size. On 

the other hand, compatibility evaluation is performed by varying the browser and application. Result of the analysis 

shows that eyeOS achieve better user experience with average of 83.75% and Lucid Desktop has better 

performance in term of response time, CPU utilization, and memory utilization. In case of compatibility between 

browser and application, eyeOS is better that Lucid Desktop. The analysis result is aimed to assist user in deciding 

which SaaS cloud computing system is suitable with user requirement.  

 

Keywords: SaaS, eyeOS, Lucid Desktop 
 

1.PENDAHULUAN 
 

Istilah Cloud Computing muncul pada tahun 2000. 

Menurut [1], Cloud Computing adalah bentuk evolusi 

lanjutan dari internet yang menggabungkan 

pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan 

berbasis internet. Cloud Computing merupakan sebuah 

konsep yang mengedepankan komputasi secara 

bersamaan oleh beberapa pengguna (client) dari sebuah 

sistem komputer (server).  

Salah satu kategori layanan pada Cloud Computing 

adalah Software as Service (SaaS). Menurut [2], SaaS 

adalah layanan Cloud Computing dimana pengguna 

dapat menggunakan perangkat lunak yang telah 

disediakan oleh penyedia layanan tanpa harus 

memasang aplikasi di sistem operasi komputer. Dengan 

menggunakan SaaS, pengguna dapat mengakses serta 

mengelola data mereka, dimanapun dan kapanpun 

dengan syarat daerah tersebut memiliki koneksi 

internet. 

mailto:yoanda@pcr.ac.id
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ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 121 

Dua contoh sistem Cloud Computing SaaS adalah 

eyeOS dan Lucid Desktop. eyeOS dan Lucid Desktop 

adalah sistem operasi open source yang berbasis web. 

eyeOS dan Lucid Desktop memiliki beberapa fitur 

aplikasi seperti kalender, kalkulator, word processor, 

spreadsheet dan text editor 

Kedua sistem Cloud Computing tersebut memiliki 

keunikan, kelebihan dan kekurangan sehingga perlu 

sehingga perlu dilakukan analisis komparasi untuk 

membantu pengguna dalam memilih sistem Cloud 

Computing yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, publikasi ini akan 

menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

memasang, menguji, dan melakukan analisa komparasi 

terhadap eyeOS dan Lucid Desktop. Untuk melakukan 

komparasi, pengujian eyeOS dan Lucid Desktop 

dilakukan berdasarkan user experience, performance, 

dan compatibility.  

Publikasi ini akan disusun dalam empat bagian yang 

dimulai dengan bagian pendahuluan. Bagian kedua 

akan membahas teori yang dijadikan landasan dalam 

penelitian ini. Bagian ketiga akan memaparkan hasil 

pengujian dan pembahasan analisis komparasi. Bagian 

akhir dari publikasi ini akan berisi kesimpulan akhir 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1.Cloud Computing 

Menurut [3], Cloud Computing adalah model 

komputasi, dimana sumber daya seperti processor, 

computing power, storage, network, dan software 

menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di 

jaringan menggunakan pola akses remote. Gambar 1 

menunjukkan arsitektur Cloud Computing. 

 

 
Gambar 1: Arsitektur Cloud Computing [4] 

 

Terdapat lima karakteristik Cloud Computing yaitu 

On-demand self-service, broad network access, 

resource pooling, rapid elasticity, dan measured 

service [5]. Tiga bentuk layanan Cloud Computing 

adalah Software as a Service (SaaS), Platform as a 

Service (PaaS), dan Infrastructure as a Service 

(IaaS). 

Beberapa penelitian terdahulu seperti [6]-[9] telah 

membahas penerapan Cloud Computing SaaS 

khususnya yang menggunakan eyeOS dan Lucid 

Desktop. Penelitian-penelitian ini dilakukan pada 

berbagai sistem operasi seperti Ubuntu Server dan 

CentOS. Penelitian ini juga masih terbatas pada 

analisis kemampuan file sharing dari kedua sistem 

Cloud Computing tersebut. 

 

2.2.eyeOS dan Lucid Desktop 

eyeOS merupakan sistem operasi open source 

berbasis web. Dibuat dengan gabungan bahasa PHP, 

XML dan Java Script, sehingga eyeOS menjadi 

bersifat multiplatform. eyeOS dijalankan dengan 

menggunakan browser (Mozilla Firefox, Safari, 

Opera, Internet Explore, dan Google Chrome). 

eyeOS memiliki beberapa aplikasi seperti kalender, 

text editor, kalkulator, word processor, dan 

spreadsheet. 

Lucid Desktop adalah sistem operasi open source 

berbasis web yang dibuat menggunakan PHP 

MySQL dan Javascript Framework. Aplikasi yang 

sudah terpasang dalam sistem operasi berbasis web 

ini adalah word processor, text editor, calculator, dan 

browser.  

 

2.3. OpenVZ 

OpenVZ adalah sebuah otomasi server lengkap dan 

solusi virtualisasi yang dikembangkan oleh Swsoft. 

OpenVZ menciptakan berbagai Virtual Private 

Server (VPS) yang terisolasi pada satu server fisik, 

berbagi perangkat keras dan manajemen penguna 

dengan efisiensi maksimum. Setiap VPS melakukan 

dan mengeksekusi persis seperti server yang berdiri 

sendiri, untuk para pengguna aplikasi dapat reboot 

secara independen dan memiliki akses root, user, 

alamat IP, memori, proses, file, aplikasi, sistem 

perpustakaan, dan file konfigurasi. Keunggulan dari 

desain yang efisien dari OpenVZ membuatnya 

menjadi virtualisasi pilihan yang tepat untuk server 

produksi dengan live aplikasi dan live data. 

 

2.4 Simple Network Management Protocol ( 

SNMP) 

SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk 

memberikan kemampuan kepada pengguna untuk 

memantau dan mengatur jaringan komputernya 

secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu 

pusat kontrol saja. Dengan menggunakan protokol 

ini kita bisa mendapatkan informasi tentang status 

dan keadaan dari suatu jaringan. 
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3.METODOLOGI PENELITIAN 

Gambar 2 menunjukkan metodologi penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini. 

 

 
Gambar 2: Metodologi Penelitian 

 

Penelitian dimulai dengan studi literatur terkait eyeOS 

dan Lucid Desktop. Kemudian, proses instalasi eyeOS 

dan Lucid Desktop dilakukan. Setelah kedua aplikasi 

tersebut terpasang, maka dilakukan pengujian user 

experience, performance, dan compatibility. Hasil 

pengujian ini kemudian dijadikan bahan analisa 

komparasi yang dituangkan dalam bentuk laporan. 

 

4.HASILDANPEMBAHASAN 
 
4.1.Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini dibangun sebuah layanan SaaS 

berbasis Cloud Computing menggunakan platform 

CentOS mengunakan jaringan publik. Dalam sebuah 

server fisik dibuat 2 node dengan media virtualisasi 

OpenVz. Kemudian di dalam node tersebut dipasang 

eyeOS dan Lucid Desktop serta dengan minimal host 

30. Untuk mengakses eyeOS dan Lucid Desktop maka 

pengguna harus mengetikkan alamat web yang 

digunakan dalam web browser yang digunakan. Maka 

web browser akan mengirim permintaan ke web 

server. Kemudian akan dicari file web yang ada di 

dalam server sesuai permintaan. Setelah ditemukan 

maka server akan mengembalikan web yang diminta 

ke user melalui protokol HTTP Response. Selanjutnya 

pengguna bisa mengakases web yang diterimanya. 

SaaS ini diakses menggunakan DNS, kemudian 

diarahkan ke node yang ada web server di dalamnya. 

Gambar 3 menunjukkan topologi jaringan Cloud 

Computing yang digunakan pada penelitian ini.  

 

 
Gambar 3: Topologi Jaringan 

 

Tabel 1 menunjukkan konfigurasi yang digunakan 

pada Gambar 1. 
Tabel 1. Rancangan Konfigurasi 

Device IP Address Subnet Mask Keterangan 

Server 

Fisik 
103.19.208.73 255.255.255.0 CentOS 

VM 1 103.19.208.74 255.255.255.0 
Lucid 

Desktop 

VM 2 103.19.208.75 255.255.255.0 eyeOS 

 

Gambar 4 menunjukkan arsitektur perancangan 

Cloud Computing yang akan dibangun.Pada sisi 

Cloud Computing, terdapat sebuah server fisik yang 

dipasangkan software virtualisasi. Sebelum 

membuat virtualisasi maka kita harus memiliki 

template OS. Template OS yang digunakan pada 

penelitian ini adalah OpenVZ. Setelah template OS 

terpasang maka node 1 dan node 2 bisa dibuat. Pada 

penelitian ini, node 1 dipasang Lucid Desktop dan 

node 2 dipasang EyeOS. Sehingga, ketika ada user 

yang melakukan request untuk menggunakan 

layanan dari SaaS, maka akan diarahkan ke node 

virtualisasi untuk melayani user tersebut. Pada sisi 

client menggunakan sistem operasi Windows yang 

dapat diakses menggunakan jaringan public. 

 

 
Gambar 4: Arsitektur Perancangan Cloud Computing 

 

4.2.Metode Pengujian 

Analisis komparasi akan dilakukan berdasarkan tiga 

metode pengujian yaitu user experience, 

performance, dan compatibility. Pengujian user 

experience dilakukan dalam bentuk survei 

menggunakan kuesioner mengenai kepuasan 

pengguna. Dari kuesioner tersebut dilakukan 

perhitungan untuk dapat mengambil kesimpulan 

terhadap penilaian pengguna. Adapun sampel yang 

digunakan pada pengujian ini sebanyak 20 sampel. 

Pernyataan dalam kuesioner ditampilkan pada Tabel 

2. Untuk setiap peryataan, pengguna diminta untuk 

memberi skor 1 sampai 5 berdasarkan skala Likert 

dengan skor 1 berarti Sangat Tidak Setuju dan 5 

adalah Sangat Setuju. 
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Tabel 2. Pernyataan dalam Kuesioner 

Pernyataan 

1.Interface Lucid Desktop menarik 

2.Interface eyeOS menarik 

3.Tidak pernah terjadi gangguan (error) pada aplikasi 

Lucid Desktop 

4.Tidak pernah terjadi gangguan (error) pada aplikasi 

eyeOS 

5.Akses login cepat pada aplikasi Lucid Desktop 

6.Akses login cepat pada aplikasi eyeOS 

7.Waktu mengakses tiap fitur Lucid Desktop cepat dan 

stabil 

8.Waktu mengakses tiap fitur eyeOS cepat dan stabil 

 

Pengujian performance dilakukan untuk mengetahui 

apakah sumber daya dapat berbagi kinerja secara 

tepat kepada masing-masing mesin virtual. Pengujian 

dilakukan dari segi performance hardware dan 

performance jaringan terhadap host. Kondisi 

pengujian ditentukan oleh variabel seperti jumlah 

pengguna pada saat bersamaan (N), jumlah transaksi 

online per satuan waktu (T), dan ukuran data yang 

diproses server per transaksi (D). Pengujian 

dilakukan pada jaringan public. 

Berikut adalah skenario pengujian tiap komponen 

terhadap host. 

1. Pengujian Response Time: pengujian ini akan 

melihat besaran waktu yang dibutuhkan dari 

request yang dikirim hingga response diterima. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat besaran 

waktu saat service dijalankan dan diakses oleh 

client secara bersamaan.  

2. Pengujian CPU (CPU Utilization): pengujian ini 

akan melihat persentase penggunaan processor 

saat service dijalankan dan diakses oleh client.  

3. Pengujian Memori (Memory Utilization): 

pengujian ini akan melihat persentase 

penggunaan memori saat service dijalankan dan 

diakses oleh client. 

Pengujian kompatibilitas adalah jenis pengujian 

perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan 

kompatibilitas lingkungan sistem yang dibangun. 

Pengujian compatibility dilakukan dengan 

memvariasikan jenis web browser yang digunakan 

terhadap variasi aplikasi yang dijalankan. Tabel 3 

merangkum pengujian compatibility yang dilakukan. 
 

Tabel 3. Variasi web browser dan aplikasi 

Cloud OS Client OS Browser Aplikasi 

eyeOS Windows Chrome, 

Mozila, 

Baidu 

Browser 

Dokumen 

Word, 

Text 

Editor 

Lucid 

Desktop 
Windows 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Hasil Pengujian 

Berikut hasil pengujian user experience: 

1. Berdasarkan pernyataan point 1, 68% 

responden menyatakan bahwa interface Lucid 

Desktop menarik.  

2. Berdasarkan pernyataan point 2, 89% 

responden menyatakan bahwa interface 

eyeOSDesktop menarik. 

3. Berdasarkan pernyataan point 3, 70% 

responden menyatakan tidak pernah terjadi 

gangguan (error) pada aplikasi Lucid Desktop,  

4. Berdasarkan pernyataan point 4, 73% 

responden menyatakan tidak pernah terjadi 

gangguan (error) pada aplikasi eyeOS. 

5. Berdasarkan pernyataan point 5, 88% 

responden menyatakan akses login cepat pada 

aplikasi Lucid Desktop. 

6. Berdasarkan pernyataan point 6, 88% 

responden menyatakan akses login cepat pada 

aplikasi eyeOS. 

7. Berdasarkan pernyataan point 7, 80% 

responden menyatakan waktu mengakses tiap 

fitur Lucid Desktop cepat dan stabil. 

8. Berdasarkan pernyataan point 8, 85% 

responden menyatakan waktu mengakses tiap 

fitur eyeOS cepat dan stabil. 

 

Tabel 4 menampilkan rangkuman hasil pengujian 

performance. Pengujian dilakukan dengan 3 tahap 

yaitu 30 pengguna, 40 pengguna dan 50 pengguna 

sebanyak 3 kali percobaan. Durasi tiap pengujian 

selama 5 menit, dan 1 menit durasi untuk menetralkan 

pengujian setiap kali percobaan. Protokol SNMP 

digunakan selama pengujian ini. 
 

Tabel 4. Hasil pengujian performance 

 
 

Hasil pengujian compatibilitybrowser ditampilkan 

pada Tabel 5. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengakses Lucid Desktop dan eyeOS melalui 

berbagai jenis browser. 

30 40 50 30 40 50

Load 2 7.3 11.3 21 34.3 35.3

Login 2.3 7.3 12.7 22.7 35.3 35.7

Aplikasi Word 4 9.3 24 36 37.3 41.7

Aplikasi Text Editor 3.3 8 12 23 32.3 34

Browser 5.3 12.3 23.7 26.7 38.7 43.3

Load 1.7 2.7 3.7 4 4.3 6

Login 2 3 4.3 4.7 6.3 7.3

Aplikasi Word 3.7 4.3 5.3 7 8.3 10

Aplikasi Text Editor 2.7 3.7 4.7 6.7 7 8.3

Browser 7.7 9 9.7 8.3 11.3 12.7

Load 10.7 11.3 12 10.7 12 13

Login 11 12.3 13 11 12.7 13.7

Aplikasi Word 14 15.3 16 14.7 17.7 18.7

Aplikasi Text Editor 12 12.3 13.3 12.7 14.3 17

Browser 22.3 26.3 34.7 24.3 28.3 38.3

CPU 

Utilization 

(%)

Memory 

Utilization 

(%)

Jumlah Pengguna

Lucid Desktop EyeOS

Proses Uji
Jenis 

Pengujian

Response 

Time (ms)
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Tabel 5. Hasil pengujian compatibility browser 

Aplikas

i 

Chrome Mozila Baidu IE 

Ye

s 

N

o 

Ye

s 

N

o 

Ye

s 

N

o 

Ye

s 

N

o 

Lucid 

Deskto

p 

√ - √ - √ - √ - 

eyeOS √ - √ - √ - √ - 

 

Pengujian compatibility OS dilakukan dengan uji 

beberapa aplikasi bawaan Lucid Desktop dan eyeOS 

untuk kemudian di jalankan pada OS Windows. 

Aplikasi yang akan diuji adalah word processor dan 

text editor. Berdasarkan hasil pengujian, word 

processor eyeOS dan Lucid Desktop tidak 

kompatibel dengan Microsoft Word yang ada di 

Windows. Kemudian pengujian juga dilakukan pada 

text editor dengan membuat tag HTML. Berdasarkan 

pengujian, eyeOS dan Lucid Desktop berhasil 

menjalankan tulisan yang telah dibuat text editor ke 

dalam web standar. Pada pengujian fitur browser 

bawaan eyeOS menunjukkan bahwa browser bisa 

akses internet. Namun, pengujian fitur browser pada 

Lucid Desktop hanya bisa di jalankan dengan baik 

jika diakses menggunakan browser jenis Firefox 3+, 

Safari 3+ dan Chrome 1+. Jika diakses dengan jenis 

browser yang lain maka browser tidak dapat 

mengakses internet dikarenakan isu compatibility. 

 

4.4.Analisa Komparasi 

Setelah dilakukan pengujian maka diperoleh analisa 

sebagai berikut :  

1. Penggunaan eyeOS dan Lucid Desktop mudah 

dilakukan karena cukup user friendly sehingga 

user mempelajari pengoperasiannya tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 

2. Berdasarkan pengujian user experience bahwa 

eyeOS lebih baik dari pada Lucid Desktop dalam 

hal interface, gangguan error, serta kecepatan 

dan kestabilan dalam mengakses fitur-fitur. 

3. Berdasarkan pengujian performance, Lucid 

Desktop memiliki performa paling baik dari segi 

response time, cpu utilization dan memory 

utilization. 

4. Berdasarkan pengujian compatibilitybrowser 

bahwa eyeOS dan Lucid Desktop dapat berjalan 

dengan baik pada berbagai browser. 

5. Berdasarkan pengujian compatibility OS, word 

processor eyeOS dan Lucid desktop tidak 

berjalan baik di Microsoft Office yang ada di 

Windows.  

6. Pengujian text editor yang di uji dengan 

membuat tag HTML, eyeOS dan Lucid Desktop 

dapat menjalankan tag HTML. Namun untuk 

Lucid Desktop harus dibuka dengan browser 

firefox 3+ , chrome 1+ dan safari 3+. 

7. Setelah diuji, text editor kompatibel dijalankan 

di platformdefault eyeOS dan Notepad yang ada 

di Windows serta dapat menjalankan web 

standar HTML, sedangkan Lucid Desktop tidak 

sukses. 

8. Berdasarkan pengujian fitur browser, browser 

default eyeOS dan Lucid Desktop bisa berjalan 

layaknya browser yang ada di Windows untuk 

akses internet meskipun belum sebaik browser 

yang umum digunakan.  

9. Khusus fitur browserdefault Lucid Desktop, 

hanya dapat menjalankan fungsinya apabila 

Lucid Desktop dibuka menggunakan browser 

firefox 3+ , chrome 1+ dan safari 3+. Selain 

browser tersebut fitur broswerdefault Lucid 

Desktop tidak dapat dijalankan. 

 

5.KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

eyeOS dan Lucid Desktop merupakan dua sistem 

Cloud Computing berbasis SaaS yang mudah 

digunakan dan dipelajari dengan sifatnya yang user 

friendly. 

Selain itu, berikut kesimpulan penelitian berdasarkan 

analisa komparasi yang telah dilakukan: 

1. eyeOS lebih unggul dalam hal user experience 

dengan persentase rata-rata 83.75% dari 8 

pertanyaan kuesioner. 

2. Lucid Desktop memiliki performa lebih baik 

dalam hal response time, CPU utilization, dan 

memory utilization.  

3. Dalam hal compatibility antara browser yang 

digunakan dan aplikasi, eyeOS lebih unggul 

daripada Lucid Desktop. 

 

Sehingga dapat disimpulkan, jika pengguna lebih 

tertarik pada kemudahan penggunaan dan 

compatibility, maka disarankan untuk menggunakan 

eyeOS. Untuk pengguna yang mengutamakan 

kemampuan Cloud Computing yang handal untuk 

pekerjaan-pekerjaan dengan beban besar, maka 

disarankan utuk menggunakan Lucid Desktop. 

Untuk penelitian selanjutnya, menarik sekali jika 

analisa komparasi juga dilakukan dalam aspek 

keamanan, error handling, dan desain secara lebih 

spesifik. 
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Analisa Perfomansi Mail Server dengan Cloud Computing 
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Abstrak – Teknologi surat elektronik (e-mail) sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan lagi bagi 

pengguna internet baik dalam ruang lingkup industri, pendidikan maupun instansi lainya. Untuk menjalankan surat 

elektronik dibutuhkan sebuah mail server yang akan mengatur penerimaan maupun pengiriman email tersebut. 

Pada saat sekarang ini begitu banyak mail server open source yang dapat digunakan  untuk membuat mail sendiri. 

Pembuatan ini memanfaatkan teknologi cloud computing, namun banyak pihak yang tidak mengetahui bagaimana 

kinerja dari mail server yang mereka bangun tersebut. Tidak semua mail server akan bekerja secara maksimal jika 

di implementasikan kedalam jaringan cloud, karena masing-masing mail sever mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Mail server yang dibangun yaitu sendmail, qmail dan postfix. Mail server tersebut telah di uji dan 

dianalisa berdasarkan parameter-parameter qos(Quality of Service)pada procol imap dan pop3, availability, 

penggunaan resource, persentase penggunaan cpu dan persentase penggunaan memori. Hasil yang di peroleh yaitu 

sendmail lebih unggul dibandingkan dengan qmail dan postfix dari segi rata-rata delay yaitu 3ms pop3 dan 34,9ms 

imap, throughput 123kbps pop3 dan 16,363 kbps imap, persentase penggunaan cpu 0% dan persentase penggunaan 

disk 5%.  

 

Kata kunci: e-mail, mail server, cloud computing, Quality of Service 

  

Abstract - Electronic mail (e-mail) technology has become a necessity that can not be separated for Internet users 

for industrial, educational and other institutions. To run the electronic mail requires a mail server that will control 

the receipt and delivery of the email. In these time there are so many open source mail server that can be used to 

make the mail itself. This manufacturing technology utilize using cloud computing. But many people do not know 

how the performance of mail servers that they build. Though not all mail servers will work optimally if implemented 

into the network cloud, because each mail servers has advantages and disadvantages. Mail server that going to 

be built are sendmail, qmail and postfix. All three mail servers have been tested and analyzed depend on 

parameters of QoS (Quality of Service) on Procol imap, and pop3, availability, resource usage, cpu usage 

percentage and the percentage of memory usage. The results obtained that sendmail are more superior compared 

to the qmail and postfix, in terms of average delay 3ms pop3 and 34,9 imaps, troughput 123kbps pop3 and 16,336 

imaps, the percentage of CPU usage 0% and disk usage percentage 5%. 

 

Keywords: e-mail, mail server, cloud computing, Quality of Service 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi, 

khususnya dibidang informasi membuat internet 

menjadi salah satu kebutuhan primer yang tidak bisa 

dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Internet 

semakin memainkan peran yang signifikan dalam 

bidang informasi. Teknologi surat elektronik atau yang 

biasa disebut e-mail merupakan salah satu contohnya. 

Dengan email, jarak sudah tidak menjadi alasan bagi 

pengguna di berbagai belahan dunia untuk saling 

bertukar informasi dengan waktu yang sangat cepat. 

Dibalik kehebatan teknologi ini, tentu ada sesuatu yang 

menjadi pusat pengendali agar teknologi ini dapat 

berjalan dengan baik.  Pusat kendali e-mail ini disebut 

mail server. 

 

Banyak mail server yang bersifat open sources yang 

dapat digunakan untuk membangun mail server sendiri. 

Pembangunan ini dapat memanfaatkan teknologi cloud 

computing. Cloud computing merupakan komputasi 

berbasis internet, dimana server merupakan komputasi 

berbasis internet, dimana server yang dibagi bersama 

menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan 

informasi untuk komputer dan perangkat lain sesuai 

permintaan. Cloud computing merupakan evolusi alami 

dari luas adopsi virtualisasi, arsitektur berorientasi 

layanan dan komputasi utilitas. 
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Ketika user membangun sebuah mail server berbasis 

cloud, user akan memilih satu dari sekian banyak 

software mail server yang ada tanpa mengetahui kinerja 

dari mail server tersebut jika di implementasikan ke 

dalam jaringan cloud. Padahal tidak semua mail server 

akan bekerja secara maksimal jika di implementasikan 

kedalam jaringan cloud, karena masing-masing mail 

sever mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

 

Melalui penelitian ini beberapa software mail server 

seperti qmail, sendmail dan postfix akan 

diimplementasikan ke dalam jaringan cloud computing 

yang berjalan di atas sistem operasi Linux. 

Pengimplementasian ini akan diterapkan menggunakan 

teknologi virtualisasi OpenVZ. Selanjutnya, akan 

dilakukan penganalisaan mengenai kinerja dari setiap 

software mail server tersebut dengan mengunakan 

parameter-parameter QoS(Quality of Service), 

availability, penggunaan resource, persentase 

penggunaan cpu dan persentase penggunaan memori. 

Dengan penganalisaan ini, maka akan didapatkan 

sebuah mail server yang handal jika dipasangkan ke 

dalam jaringan cloud computing. Sehingga akan 

membantu pihak-pihak terkait dalam memilih software 

mail server untuk membangun mail server berbasis 

cloud computing. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh salah seorang 
tamatan mahasiswa program diploma tiga teknik 
komputer dari Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru yang 
berjudul “Pengujian Email Server Menggunakan Xen 
Hypervisor Berbasis Cloud”[1]. Pada penelitian ini 
mail server yang digunakan postfix, sistem operasi 
yang digunakan ubuntu server 12.04 dan virtualisasi 
mengunakan xen hypervisor. 
 
Penelitian selanjutnya di lakukan oleh salah seorang 
mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
Dan Komputer AMIKOM, Yogyakarta yang berjudul 
“Membangun Mail Server Berbasis Linux 
Menggunakan Postfix Dengan Client Squirellmail”[2]. 
Pada penelitian ini mail server yang digunakan adalah 
postfix yang di akses melalui mail client squirellmail. 
Sistem operasi yang digunakankan adalah slackware 
13. 
 
Selanjutnya penelitian di lakukan oleh salah seorang 
mahasiswa jurusan teknik elektro-FT dari UNSRAT, 
Manado yang berjudul “Analisa dan Perancangan 
Keamanan Mail Server Zimbra pada Sistem Operasi 
Ubuntu 8.04”[3]. Pada penilitian ini mail server yang 
digunakan adalah zimbra dan menggunakan sistem 
operasi ubuntu 8.0.4. 
Pada penelitian tugas akhir ini akan mengunakan 3 mail 
server yaitu postfix, qmail dan sendmail serta sistem 
operasi yang digunakan yaitu centos dan mengunakan 
virtualisasi openvz dan selanjutnya di analisa 
berdasarkan perfomance, downtime dan reliability 

sehingga menghasilkan kesimpulan mail server yang 
paling tepat di implementasikan kedalam cloud 
computing. 
 
2.2 Cloud Computing 

Cloud computing adalah sebuah Cloud computing 
adalah komputasi berbasis internet, dimana server yang 
dibagi bersama menyediakan sumber daya, perangkat 
lunak, dan informasi untuk komputer dan perangkat 
lain sesuai permintaan. Cloud computing merupakan 
evolusi alami dari luas adopsi virtualisasi, arsitektur 
berorientasi layanan dan komputasi utilitas. Penyedia 
cloud computing memberikan aplikasi bisnis yang 
umum online yang diakses dari yang lain layanan web 
atau perangkat lunak seperti web browser, sedangkan 
perangkat lunak dan data disimpan di server. 
Ketersediaan on-demand sesuai kebutuhan, mudah 
untuk dikontrol, dinamis dan skalabilitas yang hampir 
tanpa limit adalah beberapa atribut penting dari cloud 
computing[4]. 
 
2.3 CentOs 

Metode CentOS adalah sebuah komunitas pendukung 
distribusi yang berasal dari sumber bebas yang 
diberikan ke publik oleh RedHat dari Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL). Dengan demikian, Linux 
CentOS ditujukan untuk fungsional dan compatible 
dengan RHEL. Linux CentOS bebas biaya dan bebas 
untuk di sebarluaskan. Setiap versi dari CentOS 
dipertahankan hingga 10 tahun. Sebuah versi CentOS 
baru dirilis kira-kira setiap 2 tahun dan setiap versi 
CentOS diperbarui secara berkala (kira-kira setiap 6 
bulan) untuk mendukung hardware yang lebih baru. 
Hal dimaksudkan agar aman, mudah dalam 
pemeliharaan, handal, dapat diprediksi dan 
direproduksi lingkungan linux[5]. 
 
2.4 Open Vz 

OpenVZ adalah program virtualisasi berbasis container 
untuk sistem operasi Linux. OpenVZ membentuk 
beberapa kontainer yang aman dan terisolasi, atau yang 
bisa disebut dengan Virtual Environtment (VE) atau 
Virtual Private Server (VPS), dalam sebuah server fisik 
tunggal, memperbolehkan penggunaan server yang 
lebih baik dan memastikan setiap aplikasi yang 
dijalankan tidak saling bertabrakan. Setiap kontainer 
berfungsi dan berjalan sama seperti layaknya server 
fisik pada aslinya, kontainer tersebut dapat dihidupkan 
ulang secara independen dan tidak memiliki akses root, 
user, alamat IP, memori, proses, file, aplikasi, sistem 
library, dan file konfigurasi pada server fisik[6]. 
 

3. PERANCAGAN 

 

Pada penelitian ini dibangun 3 buah mail server 

berbasis cloud computing. Di dalam sebuah server fisik 

akan dibuat beberapa VPS (Virtual Private Server) 

dengan media virtualisasinya OpenVz. Kemudian di 

dalam VPS tersebut akan dipasang 3 aplikasi mail 

server dengan menggunakan yaitu postfix, sendmail 

dan qmail. 
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Untuk pengujian akan digunakan 30 buah PC sebagai 

client yang nantinya akan mengakses mail server yang 

ada di dalam server cloud. Switch berfungsi untuk 

menghubungkan client. Sedangkan router berfungsi 

untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. 

 

 

Client 1- 30

Router SwicthSwicth

Server postfix

Server Sendmail

Server Qmail

Node 1 -3

Node 4 dan 5

Node 6 dan 7

Internet

 
Gambar 9 Topologi Jaringan 

Berdasarkan topologi jaringan di atas, mail server 

yang dibangun pada VPS-VPS tersebut adalah jenis 

mail sever yang menggunakan sistem back-up. 

Dimana pada node 1 hanya dipasang DNS dan pada 

node 2 dan node 3 dipasang mail server postfix 

selanjutnya pada node ke 4 dan 5 dipasang mail server 

qmail dan pada node 6 dan 7 dipasang mail server 

sendmail. Node 2, node 4 dan 6 berfungsi sebagai mail 

server utama yang bisa diakses oleh beberapa client 

dan node 3, node 5 dan node 7 berfungsi sebagai back-

up mail server. Jadi, apabila terjadi kerusakan pada 

satu node maka client tetap bisa mengakses mail pada 

server dan apabila semua node aktif maka yang akan 

melayani client adalah mail server utama. 

 

Mail server postfix dibangun menggunakan iredmail 

dengan menggunakan database mysql dan webmail 

roundcube untk proses instalisasinya dapat dilihat 

pada lampiran. Mail server qmail dibangun 

menggunakan packet qmailrock dengan 

menggunakan database mysql dan webmail 

roundcube. Pada mail server sendmail di pasang 

webmail roundcube dan menggunakan database 

mysql. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil  

 

Proses pengakses client dapat dilihat pada gambar 2 

Client tidak langsung berhubungan dengan mail 

server utama, client hanya dapat berhubungan dengan 

virtual ip dari heartbeat. Heartbeat akan mengarahkan 

ke mail server utama. Jika mail server utama 

mengalami gangguan maka heartbeat akan 

mengalihkan ke mail server backup. 

 

Mail Server utama

103.19.208.63

Mail server Backup

103.19.208.64

Server Fisik

Client

Heartbeat
Postfix.surya.pcr.ac.id/

103.19.208.62

 
Gambar 10 Skema pengakses mail oleh client 

 

4.2 Pengujian dan Analisa 

 

4.2.1 Pengujian Persentase Penguunaan CPU, 

Memory dan Hardisk 
 

Hasil pengujian persentase penggunaan cpu pada mail 

server sendmail, saat kondisi digunakan oleh 10, 20 

dan 30 client memiliki presentasi rata-rata 

penggunaan CPU 0%. Pada mail server qmail saat 

digunakan oleh 10 client presentasi rata-rata 

penggunaan cpu yaitu 0%, sedangkan saat digunakan 

oleh 20 client yaitu 0,5 % dan 30 client memiliki 

presentasi rata-rata 3,2%. Pada mail server postfix 

penggunan persentase CPU ketika digunakan oleh 10 

client memiliki presentasi penggunaan sebesar 2,5%, 

sedangkan ketika digunakan oleh 20 client presentasi 

penggunaan yaitu sebanyak 3% dan 30 client memiliki 

presentasi penggunaan CPU sebanyak 6,9 %. 

 

Hasil dari pengujian penggunaan persentase memory 

pada mail server sendmail persentase rata-rata 

pengunaan memory ketika digunakan oleh 10 client 

yaitu 14% sedangkan ketika digunakan oleh 20 dan 30 

client yaitu 15%. Pada mail server qmail persentase 

rata-rata penggunaan memory ketika digunakan oleh 

10 client yaitu 6%, sedangkan ketika digunakan oleh 

20 client 7% dan ketika digunakan oleh 30 client yaitu 

8%. Dan pada mail server postfix persentase rata-rata 

penggunaan memory yaitu ketika digunakan oleh 10 

client yaitu 25%, 20 client 25,4 % dan 30 client 

26.2%. 

 

Hasil pengujian disk pada mail mail server sendmail 

persentase rata-rata penggunaan disk yaitu 5%. Pada 

mail server qmail persentase rata-rata penggunaan 

disk yaitu 6%. Dan pada mail server postfix 

persentase rata-rata penggunaan disk yaitu 11%. 
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4.2.2 Pengujian Parameter QoS Delay, 

Throughput dan Packet Loss 

 

Hasil pengujian delay pada mail server sendmail 

memiliki rata-rata delay protocol pop3 yaitu 3 ms 

sedangkan protocol imap memiliki rata-rata delay 

34,9 ms. Pada mail server qmail protocol pop3 

memiliki rata-rata delay sebesar 25, 8 ms sedangkan 

protocol imap memliki rata-rata delay 68,1 ms. Dan 

pada mail server postix protocol pop3 memiliki rata-

rata delay 48,3 ms sedangkan protocol imap memiliki 

rata-rata delay sebesar 57,4 ms.  

Hasil pengujian throughput pada mail server sendmail 

protocol pop3 yaitu 123,34 kbps sedangkan protocol 

imap yaitu 16,336 kbps. Pada mail server qmail rata-

rata throughput yang diperoleh protocol pop3 yaitu 

19,727 kbps sedangkan protocol imap yaitu 7,155 

kbps. Dan pada mail server postfix rata-rata 

throughput yang diperoleh dari protocol pop3 yaitu 

sebesar 18,206 kbps dan imap 10,322 kbps. 

Hasil pengujian packet loss pada masing-masing mail 

server memiliki rata-rata packet loss yang sama yaitu 

0%. 

 

4.2.3 Pengujian Availability 

 

Hasil pengujian availability pada masing-masing mail 

server memiliki availability sebesar 100%. 

 

4.2.4 Pengujian Parameter QoS Delay, 

Throughput dan Packet Loss Ketika Mail Server 

Utama Down 

 

Hasil pengujian delay disaat mail server utama dalam 

keadaan down pada mail server sendmail memiliki 

delay sebesar 3 ms pada protocol pop3 dan 30,7 ms 

protocol imap. Mail server qmail memiliki besaran 

delay 30,8 ms protcol pop 3 dan 34,2 protocol imap. 

Dan mail server postfix memiliki besaran delay 45,6 

ms protocol pop3 dan 95,4 protocol imap. 

Hasil pengujian trhoughput disaat mail server utama 

dalam keadaan down pada mail server sendmail 

memiliki besaran throughput 133,203 kbps protocol 

pop3 dan 47,689 kbps protocol imap. Mail server 

qmail memiliki besaran throughput 13,313 kbps 

protocol pop3 dan 20,410 protcol imap. Dan mail 

server postfix memiliki besaran throughput 22,527 

protocol pop3 dan 8,679 protocol imap. 

 

Hasil pengujian packet loss ketika mail server utama 

dalam keadaan down pada masing-masing mail server 

memiliki packet loss 0% baik pada protocol pop3 

maupun protocol imap. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Analisa 

 

Setelah dilakukan pengujian maka dapat dianalisa 

sebagai berikut :   

 

1. Mail server postfix memiliki persentase 

penggunaan cpu, memory dan disk tersebesar di 

bandingkan mail server lainya ini dakeranakan banyak 

packet yang di install pada saat membangun mail 

server postfix. 

2. Mail server sendmail memiliki persentase 

penggunaan cpu dan disk terkecil dibandingkan mail 

server lainya ini karenakan pada saat proses 

membangun mail server sendmail hanya 

menggunakan mysql, dovecot, roundcube dan 

sendmail. 

3. Mail server qmail memiliki persentase 

penggunaan memory terkecil dibandingkan dengan 

mail server lainya ini dikarenakan packet-packet yang 

berjalan hanya membutuhkan ram yang kecil untuk 

menjalankannya. 

4. Pada saat proses pengiriman email sendmail 

lebih unggul dibandingkan dengan mail server qmail 

dan postfix. Sendmail memiliki rata-rata delay lebih 

kecil dibandingkan dengan mail server lainya baik itu 

dari segi protocol pop3 maupun protocol imap. 

5. Pada pengujian throughput sendmail lebih 

unggul dibandingkan dengan qmail maupun postfix 

karena semakin besar throughput yang dihasilkan 

maka semakin kecil delay yang didapatkan. 

6. Setiap mail server memili availability yang 

tinggi yaitu 100% dikarenakan ketika mail server 

utama mengalami down mail server backup akan 

langsung mengambil alih kerja dari mail server utama 

dan client tetap bisa menggunakan mail. 

7. Pada saat mail server keadaan down sendmail 

tetap lebih unggul dibandingkan dengan qmail dan 

postfix karena sendmail memiliki rata-rata delay yang 

lebih kecil dan througput yang lebih besar 

dibandingkan dengan qmail dan postfix.  

8. Pada pengujian packet loss disaat mail server 

utama dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan 

down setiap mail server memiliki packet loss 0% 

dikarenakan mail server merupakan protocol smtp 

yang termasuk salah satu dari protocol TCP dimana 

ketika mengirim sebuah pesan atau data jika ada data 

yang hilang maka server penerima akan merequest 

kembali data yang hilang tersebut sehingga tidak ada 

data yang hilang pada saat proses pengiriman data 

atau pun pesan. 
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5. KESIMPULAN 
 
Setelah sistem diuji dan dianalisa, maka 

kesimpulannya: 

1. Sendmail lebih unggul dibandingkan dengan qmail 

dan postfix dari segi presentasi penggunaan cpu, 

disk, rata-rata delay dan rata-rata throughput. 

2. Untuk presentasi penggunaan memory qmail lebih 

unggul dibandingkan dengan mail server sendmail 

dan postfix. 

3. Setelah diuji dan dianalisa maka sendmail 

dapat menjadi rekomendasi untuk di implementasikan 

kedalam jaringan cloud computing dikarenakan 

sendmail memiliki keungulan lebih banyak di 

bandingkan dengan qmail dan postfix. 

 

Saran 

Adapun saran yang penulis berikan guna 

pengembangan penelitian selanjutnya yaitu  mail server 

diterapakan kedalam public cloud. 
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Menggunakan Fluke 810 Vibration Tester Berbasis Neural Network 
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Abstrak - Agar dapat menentukan jenis penyebab getaran (vibration) yang mucul pada pompa sentrifugal, maka 

pendeteksi spektrum getaran yang dibuat harus memiliki sistem sebaik mungkin. Fluke 810 Vibration Tester akan 

menghasilkan spektrum berupa citra (image) dan kemudian diproses menggunakan pengolahan citra untuk 

menentukan penyebab vibrasi yang mucul. Untuk mengambil keputusan penyebab getaran yang terjadi digunakan 

kecerdasan buatan yaitu neural network backpropagation  yaitu dengan mendeteksi warna biru pada area yang 

telah ditentukan. Kondisi pompa yang diukur adalah dengan kondisi ketidaksumbuan (misalignment), kondisi 

pondasi yang longgar dan masalah pada coupling. Pada penelitan ini penggunaan neural network dengan 

menggunakan 1 hidden layer pada toleransi eror 0,0001 dengan jumlah node 14 dan nilai learning rate 0,9 dapat 

menghasilkan sistem yang cerdas dengan tingkat keberhasilan 100% untuk masing-masing pengujian penyebab 

getaran. Untuk tingkat keberhasilan terendah masing-masing penyebab getaran adalah sebesar 83,3% untuk 

pendeteksian kondisi misalignment dan masalah pada dudukan longgar dan 91,7% pada pengujian masalah pada 

coupling. 

 

Kata kunci : Getaran, Spektrum, Neural Network 

 

Abstract - In order to determine the type of cause of vibration that appears on the centrifugal pump, the vibration 

spectrum detection must to have the best possible system. Fluke 810 Vibration Tester will produce a spectrum in 

the form of the image and then processed using image processing to determine the cause vibrations that appear. 

To take decisions of cause vibrations the system use artificial intelligence that is back-propagation neural network 

by detecting the color blue in a predetermined area. In this research the condition of the pump measured are 

misalignment condition, a loose foundation conditions and problems in the coupling. On this research, the system 

can produce an intelligent system with 100% success rate for each test on vibration with using one hidden layer, 

14 nodes and error tolerances 0.0001 and the lowest success rate is 83.3% for case misalignment and 91.7% for 

the case coupling problem.   

 

Keywords : Vibration, Spectrum, Neural Network 

 

1.  PENDAHULUAN 

Dalam proses pengolahan produksi di industri 

pengolahan kimia, biasanya menggunakan pompa 

sentrifugal untuk memompa bahan dari step satu ke step 

lainya. Teknisi maintenence bertugas untuk memastikan 

pompa bekerja dengan baik. Agar dapat memastikan 

pompa bekerja dalam keadaan baik, maka teknisi 

melakukan pengecekan secara rutin kondisi dari pompa 

sentrifugal tersebut. Pengecekan dilakukan meliputi 

pengecekan oli, suhu, tingkat kebisingan, dan getaran 

(vibrasi) pompa. Permasalahan umum yang muncul 

adalah banyaknya pompa sentrifugal yang mengalami 

gangguan geteran dan teknisi yang melakukan 

pengecekan diharapkan dapat memastikan penyebab 

umum dari getaran yang terjadi. 

 

2. DASAR TEORI 

Analisa Getaran (Vibration) 

Getaran (vibration) adalah gerakan osilasi dari suatu 

benda dari keadaan diamnya. Getaran yang muncul 

menghasilkan sinyal getaran yang biasa disebut 

waveform. Sinyal getaran akan ditransformasikan 

menggunakan alat Fluke 810 Vibration Tester menjadi 

sinyal yang berbetuk spektrum getaran dengan metode 

FFT (Fast Fourier Transform). Proses perubahan 

menjadi spektrum bertujuan untuk memudahkan 

pembacaan sinyal getaran yang semula berbentuk acak 

menjadi sinyal sederhana [1]. Gambar 1 menunjukan 

perbedaan sinyal waveform dengan spektrum yang 

dirubah dengan metode FFT. 

 

Gambar 11. Sinyal Getaran Berbentuk Waveform dan 

Spectrum dengan FFT 

Dalam analisa getaran (vibration), spektrum yang 

dihasilkan mewakili penyebab vibrasi yang terjadi pada 

pompa sentrifugal. Masing-masing penyebab getaran 

memiliki spektrum vibrasi yang berbeda-beda. Maka 

dengan menganalisa spektrum yang dihasilkan dapat 

menentukan penyebab dari getaran yang muncul. Tabel 

1 berikut adalah beberapa penyebab getaran (vibration) 

pada pompa yang memiliki spektrum getaran yang 

berbeda-beda. 

mailto:suhendrasembiring03@gmail.com1


 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 132 

Tabel  1. Typical Spectrum Vibration 

Sumber : File Training Condition Monitoring and Vibration 

Fundamental 

KETERANGANFASEFREKUENSIAMPLITUDOPENYEBAB GAMBAR SPECTRUM

Kondisi sering

ditemui

Single 

reference 

mark

1 x rpmSebanding dgn 

ketidak balance, 

dominan pd 

radial (2x aksial) 

1. Unbalance A

f
1x

Ditandai timbulnya vibrasi 

aksial. Gunakan alat laser-

alignment. Apabila mesin 

baru dipasang terjadi 

vibrasi, maka kemungkinan 

besar karena misalignment.

Single

double

triple

Sering 1 x & 2 x  

rpm. Kadang 3 x 

rpm

Dominan pd 

aksial, 50% 

atau lebih dari 

arah radial

2. Misalignment 

kopling atau 

poros bengkok

A

f
1x 2x

Vibrasi akan timbul 

apabila bearing sdh 

parah. Gunakan 

enveloping & 

shockpulse

Tdk tentu,

Berubah-

rubah

Sangat tinggi, 

beberapa kali

Rpm, 1x, 2x, 3x,

4x … 10x… x

Tidak stabil, 

ukur acceleration 

untuk freq. 

tinggi

3. Anti friction 

bearing buruk

A

f
1x 2x 3x 4x

pd rodagigi vibrasi segaris 

dengan pusat kontak. pd 

motor/gen vibrasi hilang 

bila mesin dimatikan. pd 

pompa/blower 

kemungkinan unbalance

Single1 x rpm, seolah-

olah seperti 

unbalance

Tidak besar, 

aksial

lebih tinggi

4. Sleeve, metal, 

Jurnal bearing 

(friction 

bearing)

A

f
1x

Tdk tentuSangat tinggi

Jumlah gigi x

rpm

Rendah, ukur 

kecepatan & 

percepatan, 

gunakan accel.

5. Rodagigi 

buruk atau 

bersuara

A

f
1x 2x 3x 4x

tooth

Awal rusak bersuara, 

semakin lama keras.

Vibrasi biasanya 

dalam toleransi.

 
KETERANGANFASEFREKUENSIAMPLITUDOPENYEBAB GAMBAR SPECTRUM

Sering terjadi 

pada saat 

pemasangan

Tdk

tentu

Sangat tinggi

Jumlah gigi x

rpm

Rendah, ukur 

kecepatan &

percepatan, 

gunakan accel.

6. Gear mesh 

buruk atau 

bersuara pada 

saat start/stop

A

f
1x 2x 3x 4x

Sering 

bersamaan dgn 

unbalance / 

misalignment

2 referensi 

agak kacau

2 x rpmTinggi pada 

aksial

7. Mechanical 

looseness 

(Housing 

bearing aus)

A

f
2x

Kurang dari 

1 x rpm

Tinggi pada 

vertikal

8. Mechanical 

Looseness (Pondasi 

kendor – dudukan 

lemah/karatan –

baut kendor)

A

f

<1x

Tdk tentu Kencangkan baut

Untuk memastikan

Sering 

bersamaan dgn 

unbalance / 

misalignment

2 referensi 

agak kacau

2 x rpmTinggi pada 

vertikal, 

horizontal & 

aksial

9. Mechanical 

looseness 

(Pondasi 

melengkung)

A

f
2x

1 atau 2 

tergantung 

frekuensi, 

tdk tetap

1,2,3 

atau 4 x 

rpm belt

Tdk 

tentu/berpulsa

10. Drive belt 

buruk

A

f
1x 2x 3x 4x

Biasanya terjadi

karena belt tdk berada

pada tempatnya secara

sempurna.  

Fluke 810 Vibration tester adalah salah satu alat yang 

dapat mengidetifikasi permasalahan penyebab getaran 

(vibration) yang terjadi, dengan cara menampilkan 

spektrum-spektrum yang diambil pada saat pengukuran. 

Berikut contoh spktrum yang dihasilkan oleh Fluke 810 

Vibration Tester. 

1. Misalignment 

Misalignment adalah kondisi dimana terjadinya ketidak 

sumbuan antara mesin yang diposisikan pada saat 

kondisi dicouple. Kondisi misalignment adalah salah 

satu penyebab getaran (vibration) pada umumnya. [2] 

Gambar 2 dan Gambar 3 dibawah ini adalah contoh 

kondisi misalignment dan jenis spektrum getarannya. 

 

Gambar 12. Kondisi Misalignment Antara Motor dan Pompa 

Orde
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Gambar 13. Spektrum Kondisi Misalignment Pada Fluke 

810 Vibration Tester 

2. Dudukan Longgar 

Dudukan longgar (soft foot) adalah kondisi dimana 

terjadi kelonggaran pada kaki-kaki mesin. Penyebab 

diantara adalah karena dudukan mesin tersebut 

mengalami korosi dan juga karena material yang 

digunakan tidak tahan terhadap lingkungannya. Gambar 

4 dibawah ini adalah kondisi dudukan longgar pada 

suatu mesin. [3] 

 

Gambar 14. Kondisi Dudukan Longgar (Soft Foot) 

Untuk spektrum getaranya dapat dilihat pada Gambar 5. 

berikut 
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Gambar 15. Spektrum Kondisi Dudukan Longgar Pada 
Fluke 810 Vibration Tester 

3. Masalah Pada Coupling 

Masalah pada Coupling terjadi akibat terjadinya 

keausan karet (rubber) yang merupakan bagian dari 

coupling. Biasanya coupling dilengkapi dengan karet 

(rubber) untuk mencegah terjadinya sentuhan material 

baja secara langsung antara coupling motor dan pompa. 

Pada Gambar 6 berikut merupakan spektrum yang 

dihasilkan jika kondisi penyebab vibrasi adalah masalah 

pada coupling-nya. 
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Gambar 16. Spektrum Kondisi Coupling Problem Pada 

Fluke 810 Vibration Tester 

Hue, Saturation dan Brightness 

Derajat hue adalah derajat warna yang diukur mulai dari 

arah yang sesuai dengan warna merah murni. Derajat 

hue memiliki range dari 0-360°, artinya setiap 
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perubahan nilai hue akan mempengaruhi perubahan 

warna pada citra. [4]  

Saturation atau Chroma merujuk kepada tingkat 

kemurnian warna atau tingkat kejenuhan yang 

mendeskripsikan kecenderungan sebuah warna dalam 

menjauhi kelabu.  

Brighness atau Value menunjukkan seberapa banyak 

tingkat kecerahan dan kegelapan. Perubahan pada 

brightness dapat dilakukan dengan mencampurkan 

sebuah warna dengan warna hitam atau putih. Nilai hue, 

saturation dan brightness dapat dilihat pada Gambar 7 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 17. Derajat Hue, Saturation and Brightness 

Dengan menggunakan HSV ini bertujuan untuk 

menghilangkan objek atau warna-warna yang tidak 

dibutuhkan dalam pengolahan suatu citra. Berikut 

contoh citra perubahan nilai hue, saturation dan 

brightness yang diaplikasikan pada citra spektrum 

vibrasi. Gambar 8 merupakan perbandingan antara citra 

RGB dan citra yang telah difilter nilai HSV. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 18. (a) Citra RGB Spektrum Getaran dan (b) Citra 

Yang Telah Difilter Dengan HSV 

3. CARA KERJA SISTEM 

Secara garis besar sistem pendeteksian spektrum 

getaran pada pompa sentrifugal ini adalah spektrum 

dalam bentuk citra yang dihasilkan oleh Fluke 810 

Vibration Tester ini dijadikan sebagai input. Kemudian 

citra ini akan diproses melalui pengolahan citra 

selanjutnya akan diolah menggunakan neural network 

sebagai pengambil keputusan penyebab masalah 

getaran yang terjadi. Gambar 9 berikut adalah diagram 

blok perancangan sistem. 

 

Fluke 810 Vibration 
Tester

KomputerUSB kabel

Pompa

Tampilan Kondisi dudukan 
longgar

Tampilan Kondisi 
Ketidaksumbuan 

(Misaligment)

Pengolahan Citra (deteksi warna)

Tampilan Kondisi Coupling 
Problem

 

Gambar 19. Diagram Blok Perancangan Sistem 

Untuk memudahkan perancangan sistem maka terlebih 

dahulu dibuat diagram alir. Diagram alir perancangan 

sistem pendeteksi masalah getaran pada pompa 

sentrifugal menggunakan neural network dapat dilihat 

pada Gambar 10 berikut. 

Start

Ambil data vibrasi 
pompa menggunakan 

Fluke

Pompa dalam 
Vibrasi ?

Diagnosis data 
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Unduh data ke 
PC

Croping spektrum

Spektrum dalam 
bentuk citra?

A

A

Pengolahan citra

Data deteksi 
warna biru

Pengolahan data 
warna biru 

menggunakan 
Neural Network

Data Pelatihan

Identifikasi Jenis 
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Tidak

Ya

Tidak

Ya
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Gambar 20. Diagram Alir Sistem 
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Cara kerja alat ini adalah dengan terlebih dahulu 

mengambil terlebih dahulu spektrum getaran 

menggunakan Fluke 810 Vibration Tester, selanjutnya 

data didiagnosa, hasil diagnosa tersebut diunduh 

kekomputer. Data yang diunduh kekomputer adalah 

spektrum berupa citra. Citra tersebut dilakukan 

cropping, dan hasilnya disimpan didalam drive 

penyimpanan komputer. Citra hasil cropping tersebut 

selanjutya diolah menggunakan pengolahan citra yang 

dibuat dengan tujuan mendapatkan warna biru saja. 

Selanjutnya data warna biru tersebut menjadi masukan 

neural network, neural network ini dibuat sebagai 

pengambil keputusan apakah masalah penyebab 

terjadinya getaran pada pompa tersebut dengan terlebih 

dahulu diajari dengan data pelatihan. Gambar 11 berikut 

adalah skema neural network dengan single layer yang 

digunakan sebagai pengambail keputusan masalah 

penyebab getaran pada pompa sentrifugal. 
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Crop Area 3
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1

0
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Gambar 21. Skema Neural Network Backpropagation 

Hasil keseluruhan sistem dikembangkan dengan 

membuat program aplikasi menggunakan visual studio 

seperti pada Gambar 12 berikut, 

 

 

Gambar 22. Tampilan Pendeteksi Penyebab Getaran Pada 

Pompa Sentrifugal 

Bagian-bagian dari tampilan aplikasi pendeteksi penyebab 

getaran sebagai berikut: 

1. Label A : Citra spektrum vibrasi awal 

2. Label B: Tombol kontrol pengujian 

3. Label C: Tombol kontrol data pembelajaran 

4. Label D: Tampilan hasil analisa penyebab getaran 

5. Label E: Citra hasil pengolahan citra. 

6. Label F: Trackbar untuk mengatur posisi cropping 

7. Label G: Textbox untuk mengatur ukuran citra hasil 

cropping 

4. HASIL DAN ANALISA 

Pengujian deteksi spektrum getaran (vibration) berbasis 

image dengan metode neural network ini dilakukan 

dengan merubah jumlah node, nilai learning rate dan 

nilai eror pada setiap sampel yang diambil 

menggunakan Fluke 810 Vibration Tester pada kondisi 

misalignment, dudukan longgar dan kondisi coupling 

bermasalah  

 

Hasil Pengujian Nilai Learning Rate dan Jumlah Node 

Untuk mengetahui pengaruh learning rate pada unjuk 

kerja neural network dilakukan dengan cara 

membandingkan learning rate dari 0,1 sampai 0,9 

dengan jumlah node dan nilai toleransi eror yang 

diubah-ubah. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai 

learning rate, jumlah node dan nilai eror yang sesuai 

agar mendapatkan nilai bobot yang tepat. 

Berikut merupakan hasil pengujian pembelajaran dari 

jumlah sampel sebanyak 20 buah, dengan 6 buah sampel 

dengan kondisi masalah pada coupling, 6 buah sampel 

dengan kondisi masalah pada kondisi dudukan yang 

longgar dan 7 buah sampel dengan kondisi 

misalignment. Tabel 4.3  

Pada Gambar 13 adalah nilai itarasi dengan 

membandingkan nilai learning rate dan jumlah node 

dengan tolerasi eror 0,0001.  

 

 

Gambar 23. Grafik Jumlah Iterasi 

Pada pengujian menggunakan jumlah sempel sebanyak 

20 buah ini terlihat perbedaan penggunaan nilai 

learning rate dan jumlah node. Pada prinsipnya nilai 

learning rate berbanding terbalik dengan jumlah iterasi 

yang dihasilkan untuk mendapatkan nilai bobot. 

Maksudnya berbanding terbalik disini adalah semakin 

kecil nilai learning rate maka semakin tinggi nilai 

iterasi yang dihasilkan untuk mendapatkan nilai bobot 

yang diingikan. Dapat dilihat pada learning rate 0,1 

nilai iterasi tertinggi diperoleh sebesar 12316 pada 

penggunaan jumlah node 13 buah, sedangkan pada 

learning rate 0,9 nilai iterasi tertinggi diperoleh sebesar 

1165 juga pada penggunaan dengan jumlah node 

sebanyak 13 buah.  

  

Hasil Pengujian Terhadap Kondisi Misalignment 

Pada pengujian alat ini dilakukan dengan menguji 12 

sampel dengan kondisi penyebab getarannya adalah 

misalignment. Pengujian yang dilakukan adalah 

membandingkan hasil data uji dengan menggunakan 
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bobot yang diperoleh dari perubahan nilai toleransi 

erornya. Pada gambar 14 berikut adalah pengujian 

kondisi misalignment dengan toleransi eror 0.001.  

 

 

Gambar 24. Grafik Hasil Pengujian Kondisi Misalignment 

Dengan Toleransi Eror 0.001 

Dengan menggunakan toleransi eror sebesar 0,001, 

tingkat keberhasilan terendah adalah sebesar 91,7%. 

Nilai tingkat keberhasilan yang tetap pada 91,7% 

terdapat pada penggunaan jumlah node sebanyak 14 

buah. Tingkat keberhasilan tertinggi yaitu sebesar 100% 

pada penggunaan nilai learning rate 0,9 pada jumlah 

node 12, 13 dan 15. Nilai learning rate terendah yang 

menghasilkan tingkat keberhasilan 100% adalah dengan 

learning rate 0,7 pada jumlah node 13. Tetapi tingkat 

keberhasilan pada jumlah node 13 ini mengalami 

penurunan ketika menggunakan nilai learning rate 0,8, 

dan kembali menghasilkan tingkat keberhasilan 

tertinggi pada penggunaan learning rate 0,9 yaitu 

sebesar 100%. 

Pada gambar 15 berikut adalah pengujian kondisi 

misalignment dengan toleransi eror 0.0001. 

 

 

Gambar 25 Grafik Hasil Pengujian Kondisi Misalignment 

Dengan Toleransi Eror 0.0001 

Dengan menggunakan toleransi eror sebesar 0,0001 

tingkat keberhasilan terendah adalah sebesar 83,3% 

pada penggunaan jumlah node 13 dan dengan nilai 

learning rate 0,1. tingkat keberhasilan sebesar 91,7% 

sama pada setiap penggunaan jumlah node 12, 13, 14 

dan 15 untuk nilai learning rate 0,2 sampai 0,7. Terdapat 

perbedaan tingkat keberhasilan pada nilai learning rate 

0.8, untuk penggunaan jumlah node 12, 13 dan 15 

menghasilkan tingkat keberhasilan sebesar 91,7% 

sedangkan untuk penggunaan jumlah node 14 

menghasilkan tingkat keberhasilan tertinggi yaitu 

100%. Pada penggunaan nilai learning rate terbesar 

yaitu 0,9 hanya node 13 dan 14 yang menghasilkan 

tingkat keberhasilan terbesar yaitu 100%. 

Hasil Pengujian Terhadap Kondisi Dudukan Longgar 

Dengan menggunakan toleransi eror yang sama dengan 

pengujian terhadap kondisi misalignment, tingkat 

keberhasilan tertinggi pengujian kondisi dudukan 

longgar dengan jumlah sampel sebanyak 12 pada 

jumlah dengan toleransi eror 0.001 dapat dilihat pada 

gambar 16 berikut. 

  

Gambar 26 Grafik Hasil Pengujian Kondisi Dudukan 

Longgar Dengan Toleransi Eror 0.001 

Pada pengujian pada kondisi dudukan longgar dengan 

menggunakan toleransi eror 0,001, tingkat keberhasilan 

terendah adalah sebesar 83,3% yaitu pada penggunaan 

jumlah node 15 dan nilai learning rate 0,3. Tingkat 

keberhasilan tertinggi adalah sebesar 100% yaitu untuk 

setiap penggunaan jumlah node dan nilai learning rate, 

kecuali pada penggunaan node sebanyak 12 buah dan  

nilai learning rate 0,2 menghasilkan tingkat 

keberhasilan sebesar 91,7% 

Untuk pengujian kondisi dudukan longgar dengan 

penggunaan toleransi eror 0.0001 dapat dilihat pada 

gambar 17 berikut. 

 

 

Gambar 27 Grafik Hasil Pengujian Kondisi Dudukan 

Longgar Dengan Toleransi Eror 0.0001 

Hasil Pengujian Terhadap Kondisi Masalah Pada 

Coupling 

Pada pengujian spektrum getaran dengan masalah pada 

coupling digunakan 12 buah sampel. Pada penggunaan 

toleransi eror 0.001 dapat dilihat pada gambar 18 

berikut. 
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Gambar 28 Grafik Hasil Pengujian Kondisi Masalah 

Coupling  Dengan Toleransi Eror 0.001 

Pada pengujian kondisi penyebab getaran masalah pada 

coupling dengan menggunakan toleransi eror 0,001 

pada masing-masing learning rate dan jumlah node 

tingkat keberhasilan terendah dan tertinggi adalah 

sebesar 91,7%. 

Pada pengujian kondisi masalah pada coupling 

menggunakan toleransi eror 0.0001 dapat dilihat pada 

gambar 19 berikut. 

 

 

Gambar 29 Grafik Hasil Pengujian Kondisi Masalah 

Coupling  Dengan Toleransi Eror 0.0001 

Pada pengujian kondisi coupling problem dengan 

toleransi eror sebesar 0,0001 tidak terjadi kesalahan 

pembacaan kondisi pada masing-masing jumlah node 

dan learning rate. Secara keseluruhan tingkat 

keberhasilan pada pengujian kondisi coupling problem 

ini adalah sebesar 100% 

 

5. KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan:  

1. Teknik pengolahan citra yang digunankan pada 

citra spektrum getaran ini adalah hue, 

saturation dan brightness yang berfungsi untuk 

memfilter citra sehingga hanya memunculkan 

citra warna biru. 

2. Penggunaan neural network dengan 

menggunakan 1 hidden layer pada toleransi eror 

0,0001 dengan jumlah node 14 dan nilai 

learning rate 0,9 dapat menghasilkan sistem 

yang cerdas dengan tingkat keberhasilan 100% 

untuk masing-masing pengujian penyebab 

getaran. 

3. Pada pangujian misalignment dan dudukan 

longgar, tingkat keberhasilan paling rendah 

adalah sebesar 83,3% dengan jumlah data yang 

ditest sebanyak 12 buah. 

4. Pada pengujian kondisi coupling problem 

tingkat keberhasilan paling rendah adalah 

sebesar 91,7% dengan jumlah data yang diuji 

sebanyak 12 buah. 

5. Nilai learning rate, jumlah node dan toleransi 

eror mempengaruhi hasil keputusan dari neural 

network. 
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Abstrak  –  Teknik-teknik data mining yang digabungkan dengan kemampuan dalam mengelola dan mengolah 

database, statistika dan kecerdasan buatan telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Penerapannya beragam, 

tergantung pada bagaimana data itu didistribusikan dan dimanfaatkan. Ada yang diterapkan di bidang kemiliteran, 

pendidikan, kesehatan, keuangan dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk 

menganalisis jumlah kasus HIV/AIDS yang ada di Indonesia dengan penyebaran di 33 provinsi. Data yang 

dijadikan sumber berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Ditjen PP & PL Kemenkes RI). Analisis didukung dengan teknik 

clustering dengan pemilihan algoritma k-means dalam mengidenfitikasi similaritas antar data. 

 

Kata Kunci : Clustering, Data Mining, HIV/AIDS, Kesehatan, k-Means. 

  

Abstract – Data mining techniques which combined with database management knowledge, statistics, and 

artificial intelligence have been applied into many research disciplines. Its application is much various, depends 

on how the data distributed and used to. Some of them are applied into military, educational research, health, 

finance and many other which can be applied in. The main purpose of this research is to analyze number of 

HIV/AIDS cases in Indonesia from 33 provinces. Data source is legally acquired from The Directorate General 

of Disease Control and Environtmental Sanitation of The Ministry of Health of Republic of Indonesia. Analyzing 

is supported by one of data mining methods, clustering, which is using k-means algorithm to identify data 

similarities. 

 

Keywords: Clustering, Data Mining, HIV/AIDS, Health, k-Means. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

HIV/AIDS atau human immunodeficiency 

virus/aquired immune deficiency syndrome adalah 

suatu spektrum kondisi yang disebabkan oleh infeksi 

virus HIV. Diawali dengan adanya infeksi tersebut, 

seseorang yang terkena virus ini akan mengalami 

sakit seperti influenza. Hal tersebut biasanya diikuti 

dengan tanpa gejala yang cukup berkepanjangan. 

Selama infeksi tersebut berjalan, ia akan 

mengganggu dan merenggut sistem imun korban, 

sehingga hal tersebut akan mengurangi daya tahan 

tubuh korban dan korban akan dengan lebih mudah 

terinfeksi oleh virus dan penyakit lainnya seperti 

TBC, yang mana itu tidak mempengaruhi orang yang 

memiliki sistem imun yang berjalan dengan baik. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki potensi kenaikan jumlah kasus HIV/AIDS 

tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari data yang 

diperoleh dari tahun 1987-2014 untuk AIDS dan dari 

tahun 2005-2014 untuk HIV. Kenaikan signifikan 

terjadi di hampir seluruh provinsi yang ada di 

Indonesia. Bukan hanya itu, kasus penderita yang 

meninggal akibat AIDS juga menjadi faktor penentu 

kenaikan potensi tersebut. Apabila pemerintah tidak 

menanggulangi kejadian ini, dikhawatirkan ke 

depannya Indonesia akan menjadi salah satu negara 

penyumbang terbesar penderita HIV/AIDS. 

Data mining merupakan suatu disiplin ilmu dalam 

ilmu komputer yang digunakan untuk tujuan 

menggali informasi tersembunyi dari sekumpulan 

data set untuk kemudian digunakan dalam 

pengambilan keputusan maupun kebijakan yang 

berguna dalam bidang-bidang tertentu. Merujuk 

kepada kasus HIV/AIDS yang ada di Indonesia, dan 

dengan tersedianya data mentah yang dapat diolah, 

penelitian ini dapat dikembangkan untuk membantu 

pemerintah dalam melihat daerah atau provinsi 

dengan potensi HIV/AIDS terburuk. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan metode clustering dalam data 

mining, penelitian ini akan memberikan gambaran 

bagaimana pemerintah seharusnya bertindak, atau 

minimal, masyarakat sekitar itu sendiri. 
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2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Data Mining 
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, kemampuan 

pengelolaan database, statistika, matematika, 

visualisasi data, machine learning dan artificial 

intelligence (Han dan Kamber, 2006)[1]. 

 

Terlepas dari definisi-definisi data mining di atas, 

masih banyak peneliti yang memperdebatkan 

penamaan yang cocok untuk aktifitas ini. Karena, 

jika dianalogikan ke dalam contoh aktifitas 

penggalian dalam kehidupan nyata seperti 

penggalian emas, istilah data mining dirasa kurang 

tepat. Emas merupakan hasil yang diinginkan atau 

yang ingin dicapai dari sekumpulan aktifitas 

penggalian emas. Untuk mencapainya, diperlukan 

usaha yang besar untuk menggali bebatuan yang ada 

di sekitarnya. Aktifitas ini tidak disebut dengan rock 

mining ataupun sand mining, namun tetap disebut 

sebagai gold mining. Karena pada dasarnya, emas 

lah yang menjadi capaian akhir dari aktifitas 

tersebut. Oleh karena itu, beberapa peneliti 

memberikan nama lain untuk data mining sebagai 

ganti untuk istilah yang menurut mereka kurang 

tepat tersebut, diantara lain, ada yang menyebut 

dengan Knowledge Discovery in Data (KDD), 

knowledge mining, knowledge extraction, dan 

data/pattern analysis (Han dan Kamber, 2006)[2]. 

 
 

Gambar 1. Skema tahapan dalam Knowledge 

Discovery in Database 

2.2 Clustering 

 

Clustering atau juga dikenal dengan istilah cluster 

analysis adalah salah satu metode atau teknik dalam 

data mining yang tepat digunakan untuk mengolah 

data yang tidak diketahui label atau kelasnya. Cara 

kerja teknik ini ialah mengelompokkan sekumpulan 

data ke dalam kelas-kelas atau kluster-kluster, yang 

mana objek-objek yang ada pada kelas tersebut 

memiliki similaritas yang tinggi jika dibandingkan 

dengan objek lain yang ada dalam kelas tersebut, 

namun memiliki similaritas yang rendah jika 

dibandingkan dengan objek yang ada di kelas/kluster 

lain (Han dan Kamber, 2006)[3]. 

 

Dalam sekelompok data, akan ada beberapa objek 

data yang ditempatkan ke dalam kluster yang sama 

berdasarkan sifat dan karakteristik data tersebut. 

Namun, dalam kasus tertentu, akan ada suatu objek 

data yang memiliki karakteristik dan sifat yang 

sangat berlainan dengan data lain, dan biasanya, data 

ini ditempatkan ke dalam kluster tersendiri. Jumlah 

anggota kluster yang menempati kluster itu biasanya 

sangat sedikit jika dibandingkan dengan rasio jumlah 

data yang ada.  Data tersebut dikenal dengan istilah 

data anomali atau outlier. Salah satu keunggulan 

teknik clustering ialah dapat mendeteksi data outlier 

(outlier detection) karena tidak adanya label/kelas 

ketika data ini pertama kali diolah (Han dan Kamber, 

2006)[4]. 

 

2.3 Euclidean Distance 

 

Euclidean Distance merupakan algoritma pengukur 

interval jarak antara satu data dengan data yang lain. 

Selain algoritma ini, juga ada algoritma Manhattan 

Block yang juga memiliki fungsi yang sama. Namun, 

algoritma k-means yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan euclidean distance untuk 

mengukur similaritas antar data. Formulanya dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

𝑑(𝑖, 𝑗) = √(𝑥𝑖1 − 𝑥𝑗1)
2
+. . . +(𝑥𝑖𝑥 − 𝑥𝑗𝑥)

2
             (1) 

 

Keterangan: 

 

d: Distance/jarak antara objek i ke objek j. 

xi: variabel objek i. 

xj: variabel objek j. 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, semakin rendah 

nilai distance antar objek data, maka akan semakin 

tinggi similaritasnya[5]. 

 

2.4 K-means 
Algoritma k-means menggunakan masukan berupa 

parameter, jumlah k, dan sekumpulan data set dari 

sekian objek untuk dimasukkan ke dalam k 
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kelas/kluster sehingga similaritas intrakluster 

semakin tinggi sedangkan similaritas antarkluster 

semakin rendah. Similaritas kluster diukur 

berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan objek 

yang ada di kluster tersebut, yang bisa dipandang 

sebagai pusat kluster. 

 

Cara kerja k-means adalah sebagai berikut. Pertama, 

algoritma ini akan memilih sejumlah k objek dari 

beberapa objek yang ada pada sekumpulan data. 

Masing-masing objek yang terpilih, 

merepresentasikan nilai rata-rata dari sejumlah k 

kluster. Kemudian objek yang tersisa, masing-

masing akan di-assign ke dalam kluster yang sudah 

ditentukan berdasarkan similaritasnya dengan nilai 

rata-rata masing-masing kluster. Setelah itu, 

dilakukan perubahan nilai rata-rata kluster yang 

sudah menjadi beberapa anggota kluster. Ketiga 

langkah di atas dilakukan secara iteratif (berulang) 

hingga tidak ada lagi perubahan nilai rata-rata dan 

seluruh data sudah didistribusikan ke masing-masing 

kluster yang ada[6]. 

 

 
 

Gambar 2. Hasil analisis kluster dengan algoritma k-

means 

 
 

3. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Pemilihan Atribut 

 

Pemilihan atribut dilakukan agar dalam analisis 

kluster hanya atribut yang memiliki nilai keterkaitan 

paling tinggi sajalah yang akan diproses. Atribut-

atribut yang dianggap tidak mewakili objek data 

tidak akan digunakan dalam proses analisis. Berikut 

ini adalah gambar yang diambil dari rapidminer 

ketika melakukan pemilihan atribut. 

 

 
Gambar 3. Pemilihan Atribut 

 

Atribut-atribut yang dipilih sebagai predictor 

variable adalah sebagai berikut: Kasus pada tahun 

1987-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 

jumlah korban meninggal. Sementara provinsi hanya 

digunakan sebagai kolom ID. 

 

3.2. Preprocessing 

 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah 

preprocessing. Tahap preprocessing merupakan 

proses pengolahan data mentah menjadi data yang 

siap diproses, yaitu data yang bersih dari outlier, 

noise  dan redundansi data. Data yang telah diproses 

pada tahap preprocessing ini disebut dengan data 

preprocessing. Tahap preprocessing juga digunakan 

dalam pengenalan atribut-atribut yang akan 

digunakan dalam proses data mining. Tahap ini 

harus dilakukan sebelum memasuki proses data 

mining. 

 

Sumber data terdiri dari beberapa sheet, namun 

hanya digunakan 2 sheet saja sebagai data mentah 

untuk diolah. Kasus untuk HIV-AIDS dipisahkan 

untuk masing-masing sheet. Untuk kasus AIDS, 

datanya terdiri dari tahun 1987 hingga 2014, 

sementara untuk kasus HIV,  dari tahun 2005 hingga 

2014. Keduanya menggunakan provinsi-provinsi di 

Indonesia sebagai objek data. 

 

Dari sekian objek data yang ada pada 2 sheet yang 

ada, terdapat beberapa objek data yang tidak 

memiliki nilai, dalam tahap preprocessing, data 

tersebut bisa diabaikan, atau digantikan dengan nilai 

rata-rata pada atribut yang objek data tersebut missed 

di dalamnya. Namun, itu juga bisa diisi secara 

manual nilai apa yang akan menempati atribut yang 

missed tersebut. 

 

Penelitian kali ini memilih untuk menggantikan 

atribut yang kosong pada beberapa objek data 

dengan nilai nol. 
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Gambar 4. Replacing Missing Values 

 

3.3. Implementasi algoritma k-means 

 

Gambar di bawah ini menampilkan informasi dan 

opsi yang diatur sedemikian rupa untuk memproses 

data yang sudah dibersihkan pada tahap 

preprocessing. 

 
 

Gambar 5. Implementasi algoritma k-means 

 

Opsi add cluster atribut secara default sudah terpilih 

sejak pengambilan operator k-means ke dalam bagan 

proses. Sementara opsi add as label digunakan 

apabila ingin menjadikan kluster tersebut sebagai 

label bagi proses selanjutnya. Kolom k pada gambar 

di atas merepresentasikan jumlah kluster yang objek-

objek data akan didistribusikan ke dalamnya. Kolom 

max runs adalah jumlah iterasi maksimal yang boleh 

dilakukan dalam proses analisis kluster. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah kluster yang ditentukan dalam implementasi 

algoritma k-means adalah 3 kluster. Masing-masing 

kluster memiliki nilai rata-rata yang berbeda. 

Sebagai langkah identifikasi awal, apabila diamati 

masing-masing kluster, maka peneliti bisa 

mengasumsikan masing-masing kluster itu sebagai 

label tingkat kerawanan terjadinya HIV di provinsi-

provinsi di Indonesia. Data dengan bar terendah 

mewakili kluster 1. Memiliki karakteristik data 

dengan anggota-anggota data yang jumlah kasus 

HIV-nya sedang. Data dengan bar menengah 

mewakili kluster 2. Karakteristiknya, jumlah kasus 

pada tiap anggota kluster adalah yang terendah di 

antara yang lain. Sementara bar tertinggi mewakili 

kluster 3 yang karakteristik datanya menunjukkan 

jumlah kasus HIV terbesar. Berikut ini adalah grafik 

dari hasil perhitungan manual k-means dengan 

aplikasi pengolah angka LibreOffice Calc 4.4. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik hasil analisis kluster manual pada 

kasus HIV 

 

Untuk menghasilkan grafik di atas, dibutuhkan 

iterasi manual algoritma k-means sebanyak 4 kali 

sehingga tiap data secara konsisten berada pada 

masing-masing klusternya. 

 

Sementara itu, hasil dari analisis kluster dengan k-

means menggunakan aplikasi RapidMiner v5.3 

adalah sebagai berikut: 

 
 
Gambar 7. Grafik hasil analisis kluster kasus HIV dengan 

aplikasi RapidMiner 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah dan 

sebaran data untuk masing-masing kluster adalah 

sama dengan hasil analisis kluster manual yang 

dilakukan pada aplikasi pengolah angka. Provinsi 

DKI Jakarta, Jawa Timur dan Papua sama-sama 

berada pada kluster dengan ciri jumlah kasus HIV 

terbanyak di Indonesia. Begitu pula provinsi-

provinsi yang menjadi anggota kluster dengan 

jumlah kasus terendah dan sedang. 

 

Sementara itu, hasil perhitungan manual k-means 

pada kasus AIDS di Indonesia dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini. 
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Gambar 8. Grafik hasil analisis kluster manual pada 

kasus AIDS 

 

Data dengan bar terendah adalah provinsi-provinsi 

yang memiliki jumlah kasus AIDS terendah. Lalu, 

data dengan bar sedang adalah provinsi-provinsi 

dengan jumlah kasus AIDS tertinggi. Terakhir, data 

dengan bar tertinggi adalah provinsi-provinsi 

dengan  

jumlah kasus AIDS menengah. Untuk menghasilkan 

grafik seperti di atas, diperlukan proses k-means 

manual sebanyak 3 kali iterasi. 

 
Gambar 9. Grafik hasil analisis kluster kasus AIDS 

dengan aplikasi RapidMiner 

 

Berbeda halnya dengan hasil yang didapatkan dari 

analisis kluster dengan aplikasi RapidMiner pada 

kasus AIDS, pada grafik di bawah ini, hanya kluster 

dengan jumlah kasus tertinggi saja lah yang 

anggotanya konsisten dengan grafik dari hasil 

manual. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan 

Papua berada pada kluster dengan jumlah kasus 

terbanyak di antara provinsi lain. Sementara untuk 

kluster lain, ada beberapa anggota kluster yang tidak 

konsisten dengan keanggotaannya. Berikut tabel 

yang menunjukkan perbedaan antara hasil manual 

dengan RapidMiner: 

 
 

Tabel 1. Perbandingan hasil manual terhadap RapidMiner 

pada kasus AIDS 

 

 Manual RapidMiner 

Cluster 'Ringan' - Papua 

Barat 

N/A 

- Sulawesi 

Selatan 

- Sumatera 

Utara 

Cluster 'Menengah' N/A - Papua Barat 

- Sulawesi 

Selatan 

- Sumatera 

Utara 

Cluster 'Terbanyak' N/A N/A 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil diketahui 

bahwa, pada kluster dengan kasus AIDS paling 

ringan, hasil manual berlebih 3 objek data, yang 

mana objek-objek data tersebut justru berada di 

kluster menengah pada hasil dengan RapidMiner. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis kluster pada data kasus 

HIV dan AIDS yang ada di Indonesia, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa provinsi DKI Jakarta, Jawa 

Timur dan Papua berada dalam kondisi yang 

sangat kritis dan sangat rentan akan penyebaran 

virus HIV/AIDS. Hal itu dikarenakan jumlah 

kasus HIV dan AIDS terbanyak ada pada ketiga 

provinsi tersebut. Untuk itu, kampanye dan 

kebijakan pemerintah dapat difokuskan secara 

langsung kepada ketiga provinsi itu. 
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Abstrak  –  Metode standar dalam imaging seismik umumnya menggunakan dua tahap pemrosesan, yaitu tahap 

penentuan model kecepatan (velocity model) dan tahap rekonstruksi reflektor melalui migrasi. Pada struktur yang 

relatif homogen secara horizontal pemrosesan standar mampu menghasilkan citra yang sesuai dengan kondisi 

geologi sesungguhnya. Namun, pada struktur yang kompleks, misalnya terdapat kubah garam atau reef karbonat 

yang memiliki heterogenitas struktur yang tinggi secara horisontal, maka pemrosesan standar akan mengalami 

kegagalan. Ada dua tahapan utama dalam pengolahan data yaitu membuat peta model 3D kecepatan RMS dan 

membuat dan memperbaiki model kecepatan interval. Model kecepatan interval yang dihasilkan dengan horizon-

based tomography mampu melakukan perbaikan terhadap parameter model kecepatan interval yaitu kecepatan 

lapisan dan kedalaman, terbukti dengan depth gathers yang sudah flat, semblance yang telah berhimpit dengan 

sumbu zero residual moveout, dan sudah sesuai antara depth image yang dihasilkan dengan markernya (well 

seismic tie). Depth domain image yang dihasilkan proses Pre Stack Depth Migration (PSDM) lebih 

mempresentasikan model geologi yang sebenarnya dibandingkan time domain image yang dihasilkan proses Pre 

Stack Time Migration (PSTM), dibuktikan dengan kemenerusan reflektor yang lebih tajam, mengurangi efek pull-

up dan memiliki resolusi yang tinggi. 

 

Kata Kunci : Model kecepatan, Pre Stack Time Migration (PSTM), Pre Stack Depth Migration (PSDM), 

Hidrokarbon. 

 

 

Abstract – Standards imaging seismic method generally uses a two-stage processing, namely the step of 

determining the velocity modeland the reconstruction phase reflector through migration. In a relatively 

homogeneous structure horizontally standard processing capable of producing images that correspond to the 

actual geological conditions. However, the complex structure, for example, there is a salt dome or carbonate reef 

structures that have a high heterogeneity horizontally, then standard processing will fail. There are two main 

stages in the processing of data that make the map 3D model RMS velocity and velocity model building and fixing 

interval. Model interval velocity generated by horizon-based tomography is able to make improvements to the 

model parameters interval velocity is the speed layer and depth, as evidenced by the depth Gathers already flat, 

semblance which has coincide with the axis zero residual moveout, and is in conformity between the depth image 

generated with marker (well seismic tie). Depth domain image generated PSDM process over the actual present 

geological model compared to the time domain image generated PSTM process, evidenced by the continuity of 

reflectors sharper, reducing the effects of pull-ups and has high resolution. 

 

Keywords: Pre Stack Time Migration (PSTM), Pre Stack Depth Migration (PSDM), Hydrocarbons  

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Informasi dari data geologi menunjukkan bahwa 

pada lapangan SBI cekungan Jawa Barat Utara 

terdapat struktur yang kompleks, ini ditandai dengan 

adanya reef karbonat. Pada struktur yang kompleks 

seperti ini akan menimbulkan variasi kecepatan 

lateral yang tinggi. Adanya variasi kecepatan lateral, 

menyebabkan terjadinya pembelokan sinar 

gelombang (ray bending) ketika melewati batas-

batas lapisan sehingga waktu penjalaran gelombang 

menjadi tidak hiperbolik. 

Variasi kecepatan lateral yang tinggi pada Lapangan 

SBI Cekungan Jawa Barat Utara menyebabkan 

migrasi dalam domain waktu, biasa dikenal dengan 

PSTM, dengan menggunakan model kecepatan 

RMS tidak akurat digunakan karena hanya peka 

pada variasi kecepatan secara vertikal saja. Oleh 

karena itu, dibutuhkan migrasi dalam domain 

kedalaman (PSDM) dengan menggunakan model 

kecepatan interval yang peka terhadap variasi 

kecepatan vertikal maupun horizontal. Namun, pada 

PSDM dibutuhkan model kecepatan interval yang 

akurat. Salah satu cara untuk menghasilkan model 

kecepatan interval yang akurat yaitu dengan 

melakukan proses analisis residual depth moveout 

dan horizon based tomography.  
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Pada penelitian ini membandingkan antara hasil 

imaging 3D antara PSTM dan PSDM dengan 

melihat tiga parameter utama yaitu analisis depth 

gathers, analisis semblance residual moveout, dan 

analisis depth image beserta dengan markernya pada 

lapangan SBI Cekungan Jawa Barat Utara. Ada dua 

tahapan utama dalam pengolahan data yaitu 

membuat peta model 3D kecepatan RMS dan 

membuat serta memperbaiki model kecepatan 

interval. Skema alur pemrosesan data disajikan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian untuk pembuatan 

peta model 3D kecepatan RMS untuk masing-

masing horizon. 

 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

Pemrosesan data seismik 3D merupakan metode 

yang baru-baru ini mulai banyak dilakukan di dunia 

eksplorasi seismik. Akuisisi yang lebih rumit dan 

pemrosesan yang lebih lama serta mahal membuat 

seismik 3D belum lama digunakan. Metode seismik 

3D ini mampu memberikan gambaran bawah 

permukaan yang lebih baik dibandingkan  dengan 

seismik 2D karena mampu memberikan informasi 

yang lebih lengkap tentang struktur bawah 

permukaan bumi, sehingga imaging permukaan yang 

di dapatkan tidak hanya berupa struktur 2D tetapi 

gambaran seluruh volume daerah akuisisi [1]. 

 

Metode standar dalam imaging seismik umumnya 

menggunakan dua tahap pemrosesan, yaitu tahap 

penentuan model kecepatan (velocity model) dan 

tahap rekonstruksi reflektor melalui migrasi. Pada 

struktur yang relatif homogen secara horizontal 

pemrosesan standar mampu menghasilkan citra yang 

sesuai dengan kondisi geologi sesungguhnya. 

Namun, pada struktur yang kompleks, misalnya 

terdapat kubah garam atau reef karbonat yang 

memiliki heterogenitas struktur yang tinggi secara 

horisontal, maka pemrosesan standar akan 

mengalami kegagalan [2]. Pemrosesan standar 

meliputi: sorting common mid point (CMP), analisis 

kecepatan, koreksi normal move out (NMO) atau dip 

move out (DMO), dan migrasi dalam domain waktu 

atau biasa dikenal dengan Pre-stack Time Migration 

(PSTM) [3]. 

 

Struktur dalam bumi yang kompleks menimbulkan 

variasi kecepatan lateral yang tinggi. Adanya variasi 

kecepatan lateral, menyebabkan terjadinya 

pembelokan sinar gelombang (ray bending) ketika 

melewati batas-batas lapisan. Pembelokkan sinar ini 

menyebabkan waktu penjalaran gelombang menjadi 

tidak hiperbolik, sehingga amplitudo dan traveltime-

nya tidak sesuai jika digunakan CMP stacking 

konvensional (proses penjumlahan trace-trace sinyal 

sehingga bisa memperbesar signal to noise), asumsi 

ini berdasarkan kurva hiperbolik. Jika tetap 

digunakan CMP stacking konvensional maka hasil 

stacknya akan semakin jauh dari zero offset section. 

Zero offset section merupakan jarak terpendek antara 

sumber (source) gelombang dan penerima 

(geophone). Oleh karena itu, dibutuhkan migrasi 

kedalaman yang dilakukan sebelum stacking. 

Migrasi pre-stack domain kedalaman atau lebih 

dikenal dengan Pre-stack Depth Migration (PSDM) 

adalah solusi untuk mengatasi variasi kecepatan 

lateral yang tinggi yang tidak mampu diatasi oleh 

PSTM [4]. 

 

PSDM adalah teknik migrasi sebelum stack dengan 

variasi kecepatan medium sangat kompleks seperti 

thrust belt, zona di sekitar karbonat (reef), kubah 

garam, dan lain-lain. Perbedaan migrasi waktu dan 

migrasi kedalaman bukanlah masalah domain waktu 

atau domain kedalaman, tetapi hanyalah model 

kecepatan yang digunakan. Migrasi waktu memiliki 

variasi kecepatan yang smooth, sedangkan migrasi 

kedalaman memiliki kecepatan yang kompleks. 

PSTM hanya mengakomodasi variasi kecepatan 

secara vertikal. Variasi kecepatan lateral 

mempresentasikan model geologi yang kompleks 

dengan variasi kecepatan tidak hanya pada arah 

vertikal tetapi juga pada arah lateral. Namun, PSDM 

membutuhkan model kecepatan interval yang akurat. 

Tanpa model kecepatan yang akurat justru hasil 

akhir yang didapatkan tidak akan lebih baik 

dibandingkan dengan migrasi waktu. Pembuatan 

model kecepatan ini memerlukan beberapa tahapan 

mulai dari pembuatan model kecepatan RMS, 

pembuatan model kecepatan interval hingga 

perbaikan terhadap model kecepatan interval dengan 

menggunakan metode tertentu [5]. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Analisis Model Kecepatan Interval 

 

Nilai kecepatan RMS diperlihatkan Gambar 2, 

tampak nilai kecepatan RMS berkisar antara 1578 

m/s sampai 3401 m/s. Penampang PSTM yang 

dihasilkan selanjutnya dianalisis untuk menentukan 

zona target dan horizon yang akan digunakan dalam 

proses selanjutnya. Gambar 3 menampilkan hasil 

proses PSTM dengan nilai impedansi akustik pada 

penampang PSTM berkisar antara nilai 10000 

kg/m2s sampai 98104,5 kg/m2s.  

 
Gambar 2. Model Kecepatan Interval. 

 
Gambar 3. Hasil proses pre-stack time migration 

(PSTM) dengan input CDP gathers dan model 

volume kecepatan RMS. 

Gambar 4 merupakan solid model yang dibuat dari 

peta time migrated horizon, hasil picking PSTM. 

Warna yang berbeda pada tiap horizon berguna 

untuk identifikasi formasi saat melakukan picking 

horizon dan picking semblance. 

 

 
Gambar 4. Solid model yang dibuat dari peta time 

migration horizon hasil picking horizon pada 

penampang PSTM. 

 

Ada 3 cara untuk mengetahui error pada model 

kecepatan interval yang dihasilkan, yaitu: (1) 

analisis depth gathers hasil PSDM, (2) analisis 

semblance residual moveout, dan (3) analisis depth 

image PSDM beserta dengan markernya. Cara 

pertama yaitu analisis depth gathers hasil PSDM. 

Cara ini dilakukan dengan melihat event-event pada 

depth gathers apakah sudah menunjukkan event 

yang relatif flat atau belum. Penerapan model 

kecepatan yang tidak akurat akan menghasilkan 

gathers yang tidak flat atau masih terdapat residual 

moveout (perbedaan traveltime antara near dan far 

offset). Ada dua jenis residual moveout yaitu 

residual moveout positif (event bengkok ke bawah) 

dan residual moveout negatif (event bengkok ke 

atas), seperti pada Gambar 5 Residual moveout 

positif mengindikasikan bahwa kecepatan yang 

digunakan terlalu tinggi (Gambar 5a), sedangkan 

residual moveout negatif mengindikasikan bahwa 

kecepatan yang digunakan terlalu rendah (Gambar 

5b). Adanya residual moveout berarti event-event 

yang berasal dari suatu titik refleksi yang sama tidak 

memiliki kedalaman yang sama, seharusnya event-

event yang berasal dari satu titik refleksi yang sama 

memiliki kedalaman yang sama pula pada depth 

gathers. Hal ini berdasarkan pada konsep PSDM 

yang memetakan setiap event yang berasal dari satu 

titik refleksi yang sama pada kedalaman atau posisi 

yang sebenarnya (jika model kecepatan yang 

digunakan akurat). Perbaikan model kecepatan 

interval dilakukan sampai diperoleh event-event 

pada depth gathers yang relatif flat (datar). 
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Gambar 5 (a) residual moveout positif (event 

bengkok ke bawah), yang mengindikasikan bahwa 

kecepatan yang digunakan terlalu tinggi, (b) residual 

moveout negatif (event bengkok ke atas), yang 

mengindikasikan bahwa kecepatan yang digunakan 

terlalu kecil. 

 

Cara kedua dalam identifikasi error model 

kecepatan interval yaitu analisis semblance residual 

moveout. Semblance residual moveout dihitung dari 

depth gathers. Gathers yang mengandung residual 

moveout akan menghasilkan semblance yang nilai 

maksimumnya (semblance peak) tidak berada pada 

sumbu zero-residual moveout. Ini berarti, jika 

gathers sudah berhimpit dengan sumbu zero residual 

moveout (gathers flat), maka gather sudah tidak 

mengandung residual moveout. Gambar 6 

memberikan contoh semblance residual moveout 

yang tidak berada pada sumbu residual moveout 

setelah diterapkan model kecepatan interval awal 

pada horizon 2. 

 

 
Gambar 6. Semblance residual moveout yang masih 

memperlihatkan adanya error pada model kecepatan 

interval awal 

 

Cara ketiga adalah analisis depth image PSDM 

beserta dengan markernya. Ketidaksesuaian antara 

depth image maps dengan reflektor yang 

berhubungan dengan batas lapisan pada depth  image 

dapat dilihat ketika keduanya ditampilkan dalam 

satu section (overlay), yaitu batas lapisan pada 

model kecepatan interval akan menyimpang dari 

reflekor (batas lapisan) yang diwakilinya pada depth 

image yang dihasilkan (tanpa panah merah pada 

Gambar 6). Kesalahan lain dapat diidentifikasi dari 

wellmarker yang belum tie dengan horizonnya, 

proses ini dikenal dengan well seismic tie. 

 

3.2 Analisis Perbandingan Antara PSTM dan 

PSDM  

 

Berdasarkan nilai kecepatan RMS, kecepatan 

interval sebelum dan setelah tomografi, serta 

kecepatan log sonik dapat dibandingkan nilai 

kecepatannya berdasarkan kedalaman atau horizon 

tertentu. Nilai kecepatan interval untuk setiap 

horizon setelah tomografi memiliki nilai yang 

hampir sama dengan nilai kecepatan pada log sonik 

pada kedalaman masing-masing horizon, sedangkan 

pada model kecepatan sebelum dilakukan tomografi 

nilai kecepatannya kurang tepat (akurat). Hal ini 

membuktikan bahwa model kecepatan interval yang 

dihasilkan setelah tomografi menggambarkan model 

geologi yang sebenarnya. 

 

Umumnya pada model kecepatan RMS dan model 

kecepatan interval, nilai kecepatannya akan 

bertambah secara gradual sesuai dengan 

bertambahnya kedalaman karena perambatan 

gelombang akan semakin cepat dari medium kurang 

padat (masif) menuju yang lebih padat sesuai dengan 

pertambahan kedalaman. Namun, hasil pemodelan 

kecepatan interval setelah tomografi menunjukkan 

adanya anomali kecepatan di bawah formasi 

Baturaja. Anomali tersebut adalah penurunan 

kecepatan dari formasi Baturaja menuju formasi 

Talang Akar yaitu dari kecepatan maksimum 2939 

m/s menjadi 2674 m/s (kotak biru pada Tabel 1). 

Penurunan nilai kecepatan ini disebabkan karena 

adanya perubahan litologi formasi Baturaja dengan 

formasi Talang Akar. Formasi Baturaja memiliki 

densitas yang relatif lebih besar dibandingkan 

dengan formasi Talang Akar yang relatif lebih kecil. 

Formasi Baturaja memiliki penyusunan batuan yang 

terdiri dari batu gamping masif yang semakin ke atas 

semakin berpori, sedangkan formasi Talang Akar 

memiliki penyusunan batuan yang terdiri dari 

perselingan batu pasir dan batu gamping. 

 

Salah satu cara validasi hasil PSDM yang dihasilkan 

dengan menggunakan depth image beserta marker 

sumur. Pada penampang PSDM inline 2222 hasil 

iterasi terahir (Gambar 7) terlihat bahwa horizon dari 

model kecepatan interval sudah terletak pada 

reflektor yang diwakilinya. Horizon-horizon ini 

berhubungan dengan batas lapisan. Ditinjau dari 

struktur yang dihasilkan, secara geologi sudah 

masuk akal (sesuai dengan informasi geologi). 
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Gambar 7. Penampang PSDM inline 2222 hasil 

running PSDM dengan menggunakan model 

kecepatan interval akhir (iterasi ke-5) 

 

Pada Gambar 7, terdapat 4 buah sumur yang 

melintasi inline tersebut, yaitu sumur 1, sumur 2, 

sumur 3, dan sumur 4. Sumur 1 adalah sumur 

vertikal dengan 8 buah marker (horizon 1 yang 

merupakan formasi cisubuh atas tidak dilengkapi 

dengan marker untuk semua sumur), terlihat bahwa 

7 buah marker sudah tie dengan data seismiknya dan 

masih terdapat 1 marker yaitu harizon 6 (lapisan Mid 

Main Carbonates top) yang belum tie dengan data 

seismik. Hal ini dapat dimaklumi karena pembuatan 

marker dilakukan pada penampang PSTM yang 

masih terdapat error pada reflektor akibat adanya 

efek pull up yang disebabkan adanya reef karbonat 

pada bagian atas lapisan MMC sehingga reflektor 

horizon 6 mengalami pengangkatan. 

 

Pada Gambar 8, nampak grafik pada sumur 1, sumur, 

2 dan sumur 4 menunjukkan trend kurva yang 

semakin menurun atau depth error semakin kecil 

dengan bertambahnya jumlah iterasi. Pada sumur 1, 

depth error terbesar sebelum dilakukan tomografi 

terjadi pada horizon 7 (formasi MMC bottom) 

sekitar 96,54 meter, dan setelah dilakukan tomografi 

depth erroryang tersisa hanya sekitar 2,52 meter. 

Rata-rata depth error setelah dilakukan tomografi 

pada sumur 1 berkisar antara angka 1 sampai 3 

meter, ini berarti proses tomografi yang dilakukan 

berhasil memperbaiki depth error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Grafik hubungan antara jumlah iterasi 

tomografi terhadap depth errorpada sumur 1 sebelum 

dilakukan tomografi dan setelah dilakukan 

tomografi (iterasi ke-1 sampai iterasi ke-5) 

 

4. KESIMPULAN 
 

Model kecepatan interval yang dihasilkan dengan 

horizon-based tomography mampu melakukan 

perbaikan terhadap parameter model kecepatan 

interval yaitu kecepatan lapisan dan kedalaman, 

terbukti dengan depth gathers yang sudah flat, 

semblance yang telah berhimpit dengan sumbu zero 

residual moveout, dan sudah sesuai antara depth 

image yang dihasilkan dengan markernya (well 

seismic tie). Depth domain image yang dihasilkan 

proses PSDM lebih mempresentasikan model 

geologi yang sebenarnya dibandingkan time domain 

image yang dihasilkan proses PSTM, dibuktikan 

dengan kemenerusan reflektor yang lebih tajam, 

mengurangi efek pull-up, dan memiliki resolusi yang 

tinggi. 

 

DAFTAR REFERENSI 

 

[1] Sribudiyani, N. Muchsin, R. Ryacudu, T, “The 

Collision of The East Java Microplate and Its 

Implication for Hydrocarbon Occurrences in 

The Eas Java Basin”, Proceedings of Indonesian 

Petroleum Associations, 29th Annual 

Convention and Exhibition, 2003, 65-70. 

[2] Yilmaz, O, Seismik Data Processing,Volume I. 

Tulsa Oklahoma: Society Exploration 

Geophysics, 2001. 

[3] Sismanto, Pengolahan Data Seismik, Modul 2, 

Yogyakarta: Laboratorium Geofisika Fakultas 

MIPA Universitas Gadjah Mada, 1996. 

[4] Guo, A,. Becoming Effective velocity-Model 

Builder and depth Imagers, The Leading Edge, 

12, 1205-1216, 2000. 

[5] Abdullah, A., Ensiklopedi Seismik Online, 

Bandung, 2009 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 147 

Analisis Sentimen terhadap Toko Online di Sosial Media 

Menggunakan Metode Klasifikasi Naïve Bayes                        

(Studi Kasus: Facebook Page BerryBenka) 

 
Syahmia Gusriani1), Kartina Diah Kusuma Wardhani2), Muhammad Ihsan Zul3) 

1) Jurusan Sistem Informasi, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: 

syahmia12si@mahasiswa.pcr.ac.id 

2) Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265,email: diah@pcr.ac.id  

3) Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265,email: ihsan@pcr.ac.id  

 

 

Abstrak  –  Maraknya penggunaan jejaring sosial seperti Facebook mendorong munculnya data tekstual yang 

tidak terbatas, sehingga muncul kebutuhan penyajian informasi tanpa mengurangi nilai dari informasi tersebut. 

Salah satu pemanfaatan data ini adalah untuk mengetahui opini atau sentimen publik terhadap pelayanan dan 

produk suatu toko online. Metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen dimulai dari collecting 

data, preprocessing, feature selection, klasifikasi dan pengukuran akurasi. Naive Bayes merupakan metode 

klasifikasi yang digunakan untuk memperoleh hasil prediksi klasifikasi sentimen. Hasil analisis pengujian 

menunjukkan kestabilan akurasi setelah diuji dengan k-Fold Cross Validation dan Confusion Matrix dengan  

akurasi 93.7% dimana minimum support untuk Frequent Itemset Mining adalah  0.014.  

 

Kata Kunci : Opini, Sentimen, Preprocessing, Feature Selection, Naïve Bayes, Frequent Itemset Mining.  

  

Abstract - The widespread use of social networks such as Facebook encourage the emergence of textual data that 

is infinite, so it appears the need of presenting information without reducing the value of the information. One of 

the utilization of this data is to find out the opinion or public sentiment to services and products an online store. 

The methodology used to perform sentiment analysis is done by employed several steps such as: collecting data, 

preprocessing, feature selection, classification and measurement accuracy. Naive Bayes is a classification method 

used to obtain the results of predicted sentiment classification. Results of the analysis showed the  stability of tested 

accuracy. Accuracy was performed by using k-Fold Cross Validation and Confusion Matrix. This research reach 

93.7% accuracy and 0.014  for minimum support of Frequent Itemset Mining. 

  

Keywords: Opinion, Sentiment, Preprocessing, Feature Selection, Naïve Bayes, Frequent Itemset Mining. 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Belanja online merupakan proses membeli barang dan 

jasa dari pedagang yang dijual di internet. Konsumen 

dapat mengunjungi toko online dari rumah secara 

nyaman sambil duduk di depan komputer. Berdasarkan 

survey pembelian online secara global termasuk 

Indonesia, sebanyak 71% konsumen melakukan 

peninjauan terhadap toko online sebelum membeli 

produk. Sebanyak 43% setuju bahwa media sosial 

menjadi alat bantu untuk memenuhi kebutuhan 

pengetahuan berupa review produk dan ulasan forum, 

guna membantu membuat keputusan pembelian[1]. 

Review produk maupun ulasan forum disampaikan 

melalui komentar di sosial media yang berisi keluhan, 

pujian atau pandangan terhadap produk atau jasa dari 

suatu toko online. Komentar tersebut mendeskripsikan 

tanggapan yang berbeda-beda dari setiap konsumen.  

 Komentar-komentar berupa teks tersebut dapat 

dikumpulkan dan diolah dengan analisis sentimen. 

Analisis sentimen mempelajari opini yang 

mengungkapkan atau mengekspresikan pandangan 

positif atau negatif. Analisis sentimen disebut juga 

opinion mining, adalah bidang ilmu yang menganalisa 

pendapat, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap dan 

emosi publik terhadap entitas seperti produk,  jasa, 

organisasi, individu, masalah, peristiwa, topik, dan 

atribut mereka[2]. Opini yang dibutuhkan untuk 

melakukan analisis berasal dari komentar halaman 

fanpage toko online di Facebook. Facebook dipilih 

karena penggunanya saling berinteraksi secara massif, 

dimana total pengguna Facebook sebanyak 1,44 miliar 

dengan pengguna harian sebanyak 936 juta (CNBC, 22 

April 2015).  

Pada penelitian analisis sentimen ini dibahas 

bagaimana mengimplementasikan analisis sentimen 

mailto:syahmia12si@mahasiswa.pcr.ac.id
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untuk menentukan kecenderungan padangan publik 

terhadap toko online menggunakan metode klasifikasi 

naïve bayes. Naïve bayes merupakan metode 

pembelajaran mesin yang memiliki model dalam 

membentuk probalilitas dan peluang. Maka dari itu, 

naïve bayes akan menghitung probabilitas kemunculan 

kata yang mempresentasikan komentar berdasarkan 

kelas positif maupun negatif. Berdasarkan hasil 

klasifikasi dilakukan pengujian untuk mendapatkan 

nilai akurasi dari hasil prediksi analisis sentimen 

dengan metode naïve bayes.  

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Analisis sentimen dilakukan oleh Ismail Sunni, dengan 

meneliti data twitter terkait opini terhadap tokoh 

publik. Topik pembicaraan mengenai tokoh politik 

menjadi domain penelitian. Metode yang digunakan 

adalah F3 (F3 is Factor Finder) untuk menangani 

model bahasa. Sedangkan Naïve Bayes Classifier 

digunakan untuk melakukan analisis sentimen dengan 

menggunakan frequency based selection untuk 

mengurangi kesalahaan eja dari banyaknya word. Hasil 

analisis menyebutkan bahwa casefolding justru 

menurunkan hasil akurasi karena program 

menyamakan kata yang muncul sebagai kabar berita 

dan opini hasil dari pengguna Twitter. 

Penelitian lain mengenai analisis sentimen dilakukan 

oleh Nur (2011). Objek yang diteliti adalah dokumen-

dokumen berbahasa Indonesia terkait merk telepon 

seluler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

akurasi perbandingan dua klasifikasi yang digunakan 

dalam analisis. Penelitian analisis sentimen 

menggunakan pendekatan machine learning yang 

dikenal dengan Support Vector Machine (SVM) dan 

dikhususkan pada dokumen teks berbahasa Indonesia. 

Pada tahun 2014, Ahmad Fathan juga melakukan 

penelitian analisis sentimen. Objek penelitiannya 

adalah tweet yang membicarakan tokoh publik dengan 

tujuan mengetahui suatu topik terkait tokoh publik atau 

kejadian yang menyebabkan sentimen publik turun. 

Nama tokoh publik yang dianalisis adalah tokoh publik 

dengan hasil survei tertinggi berdasarkan survei 

lembaga-lembaga kompeten di Indonesia. Naïve Bayes 

Classifier digunakan untuk memperoleh hasil 

klasifikasi dari sentimen terkait tokoh publik. 

Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap 

data komentar yang ada pada fanpage facebook terkait 

layanan dan produk yang dijual toko online 

BerryBenka. Frequent Itemset Mining digunakan 

sebagai metode pemilihan atribut yang paling banyak 

muncul berdasarkan nilai minimum support. Klasifikasi 

menggunakan metode naïve bayes. Hasil dari 

penelitian ini ialah hasil analisis sentimen dan 

visualisasi kelompok kata sentimen yang paling banyak 

muncul. 

 

2.2. Analisis Sentimen 

Analisis sentimen disebut juga opinion mining, adalah 

bidang ilmu yang menganalisa pendapat, sentimen, 

evaluasi, penilaian, sikap dan emosi publik terhadap 

entitas seperti produk,  jasa, organisasi, individu, 

masalah, peristiwa, topik, dan atribut mereka[2]. 

Analisis sentimen berfokus pada opini-opini yang 

mengekspresikan atau mengungkapkan sentimen 

positif atau negatif. 

 

2.3. Text Mining  
Text mining juga dikenal dengan text data mining atau 

pencarian pengetahuan di basis data tekstual adalah 

proses yang semi otomatis melakukan ekstraksi dari 

pola data[3]. Tipe pekerjaan text mining meliputi 

kategorisasi, text clustering, ekstraksi konsep/entitas, 

analisis sentimen, document summarization, dan entity-

relation modeling (yaitu, hubungan pembelajaran 

antara entitas)[4]. Sumber data yang digunakan pada text 

mining adalah kumpulan teks yang memiliki format 

yang tidak terstruktur atau minimal semi terstruktur. 

Tujuan dari text mining adalah untuk mendapatkan 

informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen. 

 

2.4. Preprocessing 
Preprocessing dilakukan untuk menghindari data yang 

kurang sempurna, gangguan pada data, dan data-data 

yang tidak konsisten[5]. Tahap preprocessing pada 

penelitian ini diantaranya: 

Cleansing: tahap menghapus tanda baca dan angka 

yang terdapat pada teks komentar.  

Case folding: yaitu penyeragaman bentuk huruf 

menjadi lower case atau upper case serta penghapusan 

angka dan tanda baca [6]. 

Filtering: Filtering dilakukan dengan menggunakan 

algoritma stopword removal. Stopword removal 

digunakan untuk membuang kata-kata yang sering 

muncul dan bersifat umum, kurang menunjukan 

relevansinya dengan teks[7]. 

Stemming: proses mencari akar kata dan  

menghilangkan imbuhan pada kata[8]. Stemming 

bertujuan mengurangi variasi kata yang memiliki kata 

dasar sama. 

Convert negation: proses  mengganti negasi yang 

terdapat dalam komentar. Negasi adalah sesuatu yang 

dikenal dalam semua bahasa dan biasanya negasi 

digunakan untuk mengubah polaritas dari suatu 

pernyataan[9]. Contoh kata-kata yang bersifat negasi 

adalah “kurang”, “tidak”, “enggak” dan “tak”. 
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2.5. Frequent Itemset Mining 
Frequent item set mining (FIM) merupakan proses 

yang melakukan ekstraksi informasi dari database 

berdasarkan seberapa sering suatu event terjadi, yaitu 

suatu peristiwa atau suatu set peristiwa[10]. Frequent 

itemset merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

memperoleh kata-kata yang paling sering muncul 

diantara himpunan item (event). 

 

2.6. Naïve Bayes 

Naïve Bayes Classifier membuat asumsi yang sangat 

kuat (naif) akan independensi dari masing-masing kelas 

kejadian yang diberikan label[4]. Naive Bayes Classifier 

digunakan untuk klasifikasi sentimen dari data yang 

telah diperoleh. Persamaan naïve bayes yang 

digunakan untuk menentukan kelas dari komentas 

ditunjukkan dalam persamaan berikut. 

𝑉𝑀𝐴𝑃 =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣  𝑗  𝜖𝑣 𝑃(𝑣𝑗)∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)   
𝑛
𝑖=1         

Keterangan : 

ai = atribut atau fitur ke-i 

vj = kelas ke-j (positif atau negatif) 

V = himpunan kelas target 

VMAP = kelas sentimen suatu komentar 

  

3. METODOLOGI 

 

3.1. Alur Perancangan 

 
Data Collecting 

Featured Selection

Preprocessing

Crawling 

Comments

Functuation & 

Number Filter

Filtering Stemming
Attribut 

Selection
Classification

Measurement 

Accuration 

Convert 

Negation

Case 

Folding

Training Data 

Selection

 
Gambar 30 Alur Perancangan 

Metodologi perancangan dimulai dari pengumpulan 

data komentar, preprocessing, featured selection, 

pemilihan atribut, klasifikasi, dan pengujian akurasi. 

Data collecting merupakan tahapan pengumpulan 

training data menyaring keywords yang berhubungan 

dengan pelayanan/produk fashion dikombinasikan 

dengan kata-kata sentimen dan atau emoticon. Berikut 

ketentuan yang digunakan dalam memilih data training 

diantara ribuan data komentar yang hasil crawling : 

1. Menentukan target/entitas. Target entitas 

diperoleh setelah dilakukan frequent itemset 

terhadap data komentar yang masih belum 

melalui preprocessing. 

a. Pelayanan, yaitu terkait pelayanan pengiriman 

dan respon komplain pelanggan. Keyword 

terkait pelayanan diantaranya; kirim, order, 

pesan, paket, klarifikasi, komplain, balas, 

respon, jawab, retur, barang, konfirmasi, 

jawab dan retur.  

b. Produk fashion, yaitu terkait kualitas produk 

yang dikirim apakah bentuk, ukuran, jenis, 

motif ataupun warnanya sesuai dengan yang 

dipesan. Keyword yang digunakan ialah baju, 

shirt, kaos, kasu, dress, ukuran, warna, size, 

sepatu, jam, watch, celana, sandal, sendal, 

heels, wedges, tas, koko, kemeja. 

2. Menentukan keyword sentimen positif/negatif dan 

atau emoticon yang mengiringi suatu kalimat 

komentar. 

a. Pelayanan-sentimen-positif ; sampai, 

sampe, cepat, cepet, sudah, datang, 

mudah, thx, dan terima kasih. 

b. Pelayanan-sentimen-negatif ; lama, 

kecewa, lambat, telat, susah, sulit, 

parah, bohong, salah, batal dan maaf. 

c. Produk-sentimen-positif ; bagus, 

percaya, keren, cantik, cakep, puas, 

oke dan sesuai. 

d. Produk-sentimen-negatif ; kecewa, 

jelek, rusak, parah, komplain, salah, 

ganti, tukar, retur, refund, rongsok 

dan bohong. 

3. Melakukan filtering kata target/entitas dan 

sentimen ada dalam satu kalimat komentar. Jika 

salah satu tidak ada, maka tidak layak menjadi data 

training. 

Tahap preprocessing diperlukan untuk membersihkan 

data dari noise, menyeragamkan bentuk kata dan 

mengurangi volume kata. Agar pada tahap masuk ke 

dalam metode klasifikasi lebih optimal dalam 

perhitungannya. Tahap feature selection merupakan 

tahap lanjut dari pengurangan dimensi pada proses 

transformasi teks. 

Sebelum hasil preprocessing diproses dengan 

algoritma klasifikasi, data training akan dilakukan 

proses penentuan atribut (attribut selection). Tahap ini 

akan menyaring setiap kata yang muncul berdasarkan 

jumlah kemunculan kata. 

Proses klasifikasi merupakan tahapan utama untuk 

mengetahui pola sentimen dari komentar-komentar 

yang telah dipreprocessing. Klasifikasi dilakukan 

dengan membandingkan hasil akurasi dari tiga metode 

yakni, k-NN, Naïve Bayes, dan Decision Tree. 

Perhitungan akurasi menggunakan k-Fold Cross 

Validation dan Confusion Matrix. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Collecting Data Result 

Sumber data teks yang akan diolah pada penelitian ini 

berasal dari halaman fanpage facebook toko online 

Berrybenka. Data teks berasal dari komentar-komentar 

terkait produk dan pelayanan dari pengunjung fanpage 

yang diambil dengan melakukan crawling text.  Jumlah 

data yang berhasil dicrawling sebanyak 755 data 

komentar selama satu tahun (Agustus 2014-Agustus 

2015). Jumlah data ini akan menyusut ketika melalui 

proses pemilihan data latih. 

 
Gambar 31 Data Komentar BerryBenka 

 

4.2. Preprocessing 

 

Gambar 32 Preprocessing (1) 

 

Gambar 33 Stemming 

 

Gambar 34 Convert Negation 

 

Preprocessing dilakukan menggunakan aplikasi 

miner yaitu KNIME. Preprocessing diawali dari 

proses cleansing hingga stopword removal/filtering. 

Dilanjutkan dengan stemming dan convert negation. 

Proses stemming Bahasa Indonesia harus dilakukan 

dengan menambahkan kode java pada Java Snippet. 

Hasilnya adalah data komentar dengan tingkat noise 

lebih rendah. 

 
Gambar 35 Hasil Akhir Preprocessing  

 

4.3. Frequent Itemset Mining 

FIM atau pemilihan atribut dilakukan dengan 

menggunakan node tf dan dikombinasikan dengan node 

GroupBy. Tf digunakan untuk mendapatkan nilai 

frequent term relative atau minimum support dari suatu 

kata sentimen. Nilai minimum support yang diperoleh 

adalah 0.014. 

 

 

Gambar 36 Frequent Itemset Mining 

 

4.4. Klasifikasi Naïve Bayes 

 

Gambar 37 Data Komentar Sebelum Klasifikasi 

 

Sebelum masuk ke proses klasifikasi, data atribut harus 

diberi label sentimen seperti pada Gambar 3.7. 

Klasifikasi dengan metode naïve bayes pada KNIME 

memerlukan dua node, yaitu Naïve Bayes Learner dan 

Naïve Bayes Predictor. Naïve Bayes Learner berfungsi 

sebagai node yang mempelajari pola klasifikasi data 

latih dan Naïve Bayes Predictor berfungsi memprediksi 

data testing berdasarkan pola yang diperoleh dari node 

Predictor. 
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Gambar 38 Hasil Prediksi Naïve Bayes 

Hasil klasifikasi naïve bayes langsung menampilkan 

hasil prediksi dari semua data. Pada proses naïve bayes 

ini menggunakan minimum support 0.014 pada data 

BerryBenka Layanan dan Produk.  

 

4.5. Pengujian 

Pengujian pertama dilakukan dengan k-Fold Cross 

Validation yang berfungsi menentukan data training 

dan data testing terbaik. Pada data komentar 

BerryBenka Layanan dan Produk fold dengan nilai 

error paling kecil adalah fold #0. Kesalahan klasifikasi 

terjadi pada 2 data diantara 68 baris data. 

 

Gambar 39 Hasil Pengujian Prediksi 10-Fold 

Hasil akurasi dari confusion matrix adalah 93.7% 

dengan kecenderungan sentimen adalah negatif. 

Dimana sentimen true negative adalah sebanyak 530 

baris dan true positive adalah 105 baris. 

 

Gambar 40 Hasil Perhitungan Error Rate k-Fold 

Hasil akurasi dari confusion matrix (Gambar 3.11) 

adalah 93.7% dengan kecenderungan sentimen adalah 

negatif. Dimana sentimen true negative adalah 

sebanyak 530 baris dan true positive adalah 105 baris. 

 

Gambar 41 Confusion Matrix 

4.6. Visualisasi 

Kata-kata komentar yang paling banyak muncul 

sebagai sentimen pada dokumen Berrybenka layanan 

dan produk divisualisasikan pada Gambar 4.13 dan 

Gambar 3.14. Sentimen positif terhadap pelayanan dan 

produk cenderung mengungkapkan rasa senang dan 

terimakasih, produk yang dipesan sudah sampai dan 

kualitasnya bagus. Sedangkan sentimen negatif 

mengeluhkan barang yang dipesan belum sampai dan 

meminta konfirmasi pihak Berrybenka untuk 

memberikan penjelasan kapan pesanannya akan 

sampai. 
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Gambar 42 Visualisasi Kata Sentimen Positif 

 

 

Gambar 43 Visualisasi Kata Sentimen Negatif 

 

5. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah   

Naïve bayes dapat dijadikan metode klasifikasi untuk 

analisis sentimen dengan keakuratan 93.7%. Hasil 

akurasi diperoleh setelah dilakukan pengujian terhadap 

berbagai nilai Frequent Itemset dengan minimum 

support 0.014. 

Analisis sentimen ini sebaiknya diimplementasikan 

dengan meningkatkan kemampuan crawling data 

menggunakan power query dengan mempelajari query 

facebook untuk memperoleh lebih banyak data dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. Sehingga, akan 

memungkinkan melihat sentimen publik dari tahun 

ketahun. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

membuat sistem analisis sentimen menggunakan 

metode klasifikasi Naïve bayes. 
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Abstrak – Dalam melakukan aktivitas wisata, perencanaan yang baik sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan 

waktu maupun informasi. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan aktivitas wisata dibutuhkan manajemen 

waktu yang baik. Saat ini informasi mengenai objek wisata di Provinsi Riau sudah ada dalam berbagai media, 

namun informasi tersebut tidak dapat diakses secara cepat. Selain itu, wisatawan membutuhkan informasi 

menggunakan awareness dengan memberikan kesadaran kepada para pengguna dari sesuatu yang diperlukan 

berupa tempat wisata dan fasilitas umum disekitarnya, ditampilkan dalam bentuk perencanaan, serta mampu 

memberikan notifikasi perencanaan makan. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi untuk perencanaan 

aktivitas wisata menggunakan context aware yang mampu tanggap terhadap kondisi lingkungan, dan mampu 

bertindak memberikan respon sesuai dengan konteks yang ada. Aplikasi ini menggunakan teknologi android 

karena keberadaannya dapat mempermudah dalam melakukan segala macam aktivitas dimanapun pengguna 

berada. Berdasarkan hasil rancangan aplikasi yang dilakukan, aplikasi ini membantu pengguna mendapatkan 

lokasi wisata atau lokasi rumah makan terdekat berdasarkan hasil inputan waktu yang ditampilkan dalam bentuk 

perencanaan, serta mampu memberikan awareness berupa notifikasi perencanaan makan. Penilaian pengguna 

terhadap sistem didapatkan rata-rata nilai persentase dari aspek desain dengan nilai 89,3% dan aspek interaksi 

program aplikasi dengan nilai 88,9% yang menyatakan bahwa pengguna sangat setuju dengan adanya aplikasi 

perencanaan aktivitas wisata. 

Kata Kunci : android, context aware, perencanaan aktivitas wisata, riau 

  

Abstract – In doing tourist activities, good planning is needed, both in planning time and information. This is 

because in the implementation of tourist activity takes good time management. Current information on attractions 

in Riau province already exists in a variety of media, but the information can not be accessed quickly. In addition, 

travelers need to use awareness information to bring awareness to the user of something that is needed in the form 

of tourist spots and public facilities around it, is displayed in the form of planning, and is able to provide 

notification meal planning. Therefore we need an application for planning tourist activity using context aware who 

is able to be responsive to environmental conditions, and are able to act to respond in accordance with the existing 

context. This app uses the android technology because its presence can ease in doing all kinds of activities wherever 

the user is located. Based on the results of application design is done, this application allows users to get a tourist 

location or the location of the nearest restaurant based on the input time is displayed in the form of planning, and 

able to provide such notification awareness meal planning. User ratings of the system obtained an average 

percentage of aspects of the design with a value of 89.3% and aspects of the interaction of the application program 

with a value of 88.9% stating that users strongly agree with their planning application tourist activity. 

 

Keywords : android, context aware, planning of tourism activities, riau 

 
1. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 

Provinsi Riau memiliki objek dan daya tarik 

wisata yang beraneka ragam. Namun, objek wisata 

tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Salah 

satu penyebabnya adalah kurangnya informasi 

mengenai objek wisata yang ada di Provinsi Riau. Jika 

pencarian informasi objek wisata tersebut dapat 

dilakukan dengan mudah dan informasi yang disajikan 

lengkap, maka akan menjadi daya tarik wisatawan 

untuk mengunjungi Riau serta membantu wisatawan 

untuk melakukan kunjungan wisatanya. 

Saat ini penyajian informasi objek pariwisata 

yang ada di Riau sudah ada dalam berbagai media, 

namun informasi tersebut tidak dapat diakses secara 

cepat. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan 

wisatawan yang membutuhkan informasi yang cepat 

dan tepat ketika melakukan aktifitas wisata. Dalam 

pelaksanaannya, perencanaan aktivitas wisata yang 

baik sangat dibutuhkan oleh wisatawan, terutama bagi 

wisatawan yang ingin melakukan aktivitas wisata tetapi 

memiliki keterbatasan waktu. Wisatawan 

membutuhkan sebuah media pencarian informasi yang 
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cepat dalam merekomendasikan objek wisata di Riau 

dan pengingat waktu yang bersifat awareness, yaitu 

memberikan kesadaran kepada para pengguna dari 

sesuatu yang diperlukan berupa tempat-tempat wisata 

dan rumah makan yang ada disekitarnya. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi untuk 

perencanaan aktivitas wisata menggunakan context 

aware. Context aware system adalah sistem yang 

mampu tanggap terhadap kondisi lingkungan, dan 

mampu bertindak (memberikan respon) sesuai dengan 

konteks yang ada. Context aware perencanaan aktifitas 

wisata tersebut memberikan awareness dengan inputan 

berdasarkan waktu yang ditentukan. Aplikasi ini 

menggunakan teknologi android karena pada umumnya 

masyarakat lebih banyak menggunakan android dan 

keberadaannya dapat mempermudah dalam melakukan 

segala macam aktivitas dimanapun pengguna berada. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuat 

sebuah aplikasi berupa desain dan implementasi 

terhadap pencarian informasi objek wisata 

menggunakan konsep android application. Aplikasi ini 

menyajikan informasi objek wisata yang diperuntukan 

bagi pengguna agar mendapatkan informasi mengenai 

tempat wisata dan juga perencanaan aktifitas wisata. 

Aplikasi ini memberikan rekomendasi informasi rumah 

makan dan lokasi wisata yang di atur berdasarkan 

waktu.  

 

1.2   Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalahnya adalah : 
 

1. Area wisata yang dijadikan sebagai objek 

penelitian adalah Provinsi Riau. 

2. Perencanaan aktifitas wisata menggunakan 

context aware. 

3. Context perencanaan aktifitas wisata berupa 

lokasi dan waktu. 

4. Awareness yang diberikan adalah tempat-tempat 

wisata dan rumah makan beserta menunya. 

5. Aplikasi pada penelitian ini berupa android 

application. 

6. Data yang digunakan adalah data yang terdaftar 

di Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2014 dan 

google maps. 

7. Perencanaan aktivitas wisata untuk setiap lokasi 

wisata ditentukan selama 1 jam setiap lokasinya. 

 

1.3    Tujuan 
 

         Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 

membangun sebuah android application context aware 

untuk perencanaan aktifitas wisata di Provinsi Riau 

dengan memberikan informasi lokasi wisata dan rumah 

makan yang ada di Riau berdasarkan inputan waktu. 

 

1.4    Metodologi Penelitian 
 

         Penelitian ini menggunakan beberapa metode 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai 

pedoman, yaitu : 

1. Observasi 

Dengan cara melakukan observasi, pengamatan 

dan pemahaman secara langsung terhadap segala 

sesuatu yang didapat atau dikerjakan. Contohnya 

adalah melalui dokumen-dokumen serta aplikasi 

yang ada. 

2. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

karyawan Dinas Pariwisata Provinsi Riau. 

3. Studi literatur 

Metode dengan cara membaca dan mempelajari 

bahan bacaan dari perpustakaan Politeknik Caltex 

Riau, jurnal serta internet yang menunjang materi 

yang ditulis. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1   Review Penelitian Terdahulu 
 

 

 

         Penelitian mengenai aplikasi tentang pariwisata 

telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya, salah satunya adalah melakukan 

penelitian mengenai pembuatan aplikasi mobile 

berbasis android OS untuk mengetahui lokasi tempat 

wisata di daerah istimewa Jogja.[11] Dalam hal ini 

sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar 

untuk Daerah Istimewa Jogjakarta diantara sumber-

sumber pendapatan asli daerah lainnya. Pemanfataan 

teknologi untuk menunjang sektor pariwasata sangat 

dibutuhkan agar para wisatawan mudah untuk 

mengakses infomasi tempat wisata. Perkembangan 

teknologi internet dan juga perkembangan smartphone 

mendukung pengembangan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Aplikasi ini dibuat untuk membantu 

para wisatawan untuk menemukan beberapa lokasi 

wisata, jarak ke lokasi wisata, rute ke lokasi wisata dari 

lokasi pengguna dan juga galeri foto tempat wisata 

beserta deskripsinya. Selain itu juga terdapat kalender 

acara di Jogjakarta. 

Selanjutnya adalah penelitian mengenai 

perancangan bangun aplikasi pengenalan pariwisata 

Sumatera Selatan berbasis sitem operasi android.[2] 

Pembagian administratif pemerintahan Sumatera 

Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Akan 

tetapi, pengenalan atau informasi tentang pariwisata 

Sumatera Selatan ini belum banyak diketahui oleh 

masyarakatnya sendiri maupun pendatang. Padahal 

tingkat penggunaan teknologi informasi internet di 

Indonesia khususnya di Sumatera Selatan sangat tinggi 

dalam mencari dan mendapatkan informasi secara 

cepat, tapi tetap saja tidak banyak orang yang 

mengetahui dan menggali informasi lebih dalam 

tentang ciri khas yang terdapat di dalam Sumatera 

Selatan dari segi pariwisata. Sehingga penulis membuat 

suatu perancangan bangun aplikasi pengenalan 

pariwisata Sumatera Selatan berbasis sitem operasi 

android untuk memudahkan dan menarik minat 

masyarakat dalam mengetahui ciri khas Sumatera 

Selatan. 
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2.2   Pengertian Sistem Context Aware 
 
 

   Dalam ilmu komputer terdapat pernyataan bahwa 

perangkat komputer mempunyai kepekaan dan dapat 

bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan 

informasi dan aturan-aturan tertentu yang tersimpan 

didalamnya. Gagasan inilah yang diperkenalkan oleh 

Schilit pada tahun 1994 dengan istilah Context-

awareness. Context aware system adalah sistem yang 

mampu tanggap terhadap kondisi lingkungan, dan 

mampu bertindak (memberikan respon) sesuai dengan 

konteks yang ada.[11] Hal ini berkaitan dengan 

pemilihan konteks dan bagaimana cara memperoleh 

konteks yang diinginkan, sebagai contoh : pemilihan 

konteks lokasi, dengan penggunaan suatu sensor lokasi 

tertentu (misalnya: GPS) untuk melihat situasi atau 

posisi suatu lokasi tersebut. Sedangkan awareness 

tersebut adalah memberikan kesadaran kepada para 

pengguna dari sesuatu yang dibutuhkan. Singkatnya, 

context-awareness adalah kemampuan sebuah sistem 

untuk memahami si user, network, lingkungan, dan 

dengan demikian melakukan adaptasi yang dinamis 

sesuai kebutuhan.[11] Memenuhi kebutuhan sebagai 

aplikasi pengingat berbasis waktu dan atau lokasi, 

dengan mampu menyimpan data penanda lokasi dan 

data agenda aktifitas, menggunakan GPS sebagai 

penyedia informasi posisi, serta menjalankan 

fungsionalitas sesuai dengan konteks yang dipilih oleh 

pengguna. 

 

2.3   Google Maps 
 

        Menurut Shodiq (2012), Google Maps adalah 

layanan gratis Google yang cukup popular. Kita dapat 

menambahkan fitur Google Maps dalam web milik 

sendiri dengan Google Maps API. Google Maps API 

adalah library Java Script. Menggunakan / 

memprogram Google Maps API sangat mudah. Yang di 

butuhkan adalah pengetahuan tentang HTML dan Java 

Script, serta koneksi internet. Sedangkan Google Maps 

API adalah sebuah layanan (service) yang diberikan 

oleh Google kepada para pengguna untuk 

memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan 

aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur 

untuk memanipulasi peta, dan menambah konten 

melalui berbagai jenis services yang dimiliki, serta 

mengijinkan kepada pengguna untuk membangun 

aplikasi enterprise di dalam websitenya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

3.1   Use Case Diagram 
 

 

   Rancangan use case diagram pada sistem context 

aware untuk perencanaan aktivitas wisata, berikut 

ditampilkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Gambar 1 : Usecase Diagram 

 
 

3.2   Tampilan Aplikasi 

 

    Aplikasi ini berfungsi untuk “Merekomendasikan 

Lokasi Wisata yang Ada di Sekitar User”. Pada form 

perencanaan terdiri dari beberapa inputan yang akan 

diisi oleh user yaitu tanggal wisata, waktu awal wisata, 

waktu akhir wisata dan waktu makan. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Gambar 2 : Tampilan Awal Perencanaan Aktivitas Wisata 

Sistem akan membaca titik koordinat lokasi user 

dengan menggunakan GPS, setelah mendapatkan 

lokasi user, sistem membandingkan data lokasi wisata 

yang jaraknya lebih kecil dari lokasi user dengan 

mengambil data dari dalam database. Setelah 

membandingkan lokasi yang terdekat dengan user, 

maka didapatkan beberapa lokasi wisata yang 

direkomendasikan untuk dibuat dalam sebuah 

perencanaan aktivitas wisata. Selain itu, sistem ini juga 

dapat menentukan jam sibuk, jam sibuk diartikan 

sebagai waktu macet ketika dalam sebuah perjalanan 

sehingga ketika masuk kedalam jam sibuk maka sistem 

akan memberikan waktu toleransi sebesar 20% sebagai 

waktu toleransi keterlambatan menuju lokasi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

       Gambar 3 : Tampilan Perencanaan Aktivitas Wisata 
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Perencanaan aktivitas wisata ini dibuat dalam bentuk 

listview sehingga bisa diklik kemudian akan tampil 

deskripsi dari lokasi wisata tersebut. Pada tampilan 

deskripsi terdapat tombol “Lihat Rute” untuk 

menunjukkan rute menuju lokasi wisata. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

                     (a)                                        (b) 
 

           Gambar 4 (a) : Tampilan Deskripsi Lokasi Wisata 

    Gambar 4 (b) : Tampilan Rute Perjalanan Menuju 

Lokasi Wisata 

      Selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk 

perencanaan makan. Jika selesai melakukan 

penginputan kemudian disimpan. Jika jam makan 

sudah tiba maka akan muncul sebuah Notifikasi dengan 

pesan “Anda Dapat Notifikasi”. Ketika diklik maka 

sistem akan mencari lokasi rumah makan yang terdekat 

dengan user. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (a)                                 (b)                                  (c) 
 

     Gambar 5 (a) : Tampilan Penentuan Perencanaan Makan 

     Gambar 5 (b) : Tampilan Notifikasi Perencanaan Makan 

     Gambar 5 (c) : Tampilan Notifikasi Ketika Jam Makan  

     Telah Tiba 

 

Setelah semua data lokasi rumah makan 

dibandingkan, maka akan muncul 3 rekomendasi lokasi 

rumah makan yang terdekat dengan user. Tampilan 

perencanaan makan ini juga dibuat dalam bentuk list 

view sehingga bisa diklik untuk melihat menu makanan 

dari rumah makan tersebut. Dalam tampilan ini juga 

menyediakan tombol “Lihat Rute” untuk melihat rute 

perjalanan menuju lokasi rumah makan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

          (a)                                    (b)                                    (c) 
 

Gambar 6 (a) Tampilan Rekomendasi Lokasi Rumah  

Makan Terdekat 

Gambar 6 (b) Tampilan Menu Makanan Rumah Makan 

Gambar 6 (c) Tampilan Rute Perjalanan Menuju Lokasi  

Rumah Makan 

 

3.3   Pengujian 
 

3.3.1  Pengujian Black Box 9162-2 
 

          Metode pengujian pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode black box. Metode black 

box memungkinkan pengembang mendapatkan 

serangkaian kondisi input untuk suatu program. 

Metode black box berfokus kebutuhan fungsional pada 

sistem. Prosedur pengujian yang digunakan pada 

penelitian ini dengan menggunakan suitability metrics 

pada ISO 9126-2. Pada penelitian ini pengujian pada 

sistem menggunakan 3 (tiga) metrik yaitu :  
 

1. Functional adequacy (FA).  

2. Functional implementation completeness 

(FICM).  

3. Functional implementation coverage 

(FIC). 
 

Dari pengujian terhadap 1 fitur, maka didapatkan hasil 

seperti berikut : 
 

Tabel 1. Hasil Metrik 
 

 

          Terlihat pada tabel 4.1, rata-rata nilai yang 

didapat dari hasil pengujian ketiga metrik tersebut 

adalah 1. 

 

3.3.1.1  Analisa Metrik Functional Adequency 
 

              Dari hasil pengujian pada tabel 4.1 

menunjukkan bahwa implementasi fitur pada aplikasi 

context aware untuk perencanaan aktivitas wisata di 

Provinsi Riau sesuai dengan fungsinya dengan rata-rata 

nilai 1. Jadi dapat disimpulkan, bahwa fitur pada sistem 

berfungsi dengan baik sesuai kegunaannya. Analisa 

metrik functional adequency menunjukkan bahwa 
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setiap operasi pada sistem dapat berfungsi sesuai 

dengan kebutuhan pengguna.  

 3.3.1.2  Analisa Metrik Functional Implementation 

Completeness 
 

                Dari hasil pengujian pada tabel 4.1 

menunjukkan bahwa implementasi fitur pada aplikasi 

context aware untuk perencanaan aktivitas wisata di 

Provinsi Riau telah sesuai spesifikasi kebutuhan 

dengan rata-rata nilai 1. Jadi dapat disimpulkan, bahwa 

fitur pada sistem berfungsi dengan baik sesuai 

kegunaannya. Analisa metrik functional 

implementation completeness menunjukkan bahwa 

setiap operasi pada sistem diimplementasikan telah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.   

3.3.1.3  Analisa Metrik Functional Implementation 

Coverage 
 

                Dari hasil pengujian pada tabel 4.1 

menunjukkan bahwa implementasi fitur pada pada 

aplikasi context aware untuk perencanaan aktivitas 

wisata di Provinsi Riau dapat digunakan dengan rata-

rata nilai 1. Jadi dapat disimpulkan, bahwa operasi pada 

sistem dapat digunakan untuk mengolah data hingga 

mendapatkan informasi dalam membantu pengguna 

untuk menemukan lokasi wisata dan rumah makan. 

Analisa metrik functional implementation coverage 

menunjukkan bahwa setiap operasi pada sistem dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

3.4   Pengujian Kuesioner User 

          

        Pengujian kuesioner dengan menggunakan skala 

likert adalah pengujian yang berisi pernyataan seputar 

aplikasi yang terdapat pada penelitian ini dan informasi 

yang dapat dirangkum dalam sistem aplikasi. Hasil 

pengujian tersebut dilampirkan berupa kuesioner yang 

diisi oleh pengguna aplikasi. Untuk mendapatkan 

tanggapan pengguna dilakukan dengan survey terhadap 

30 responden yang diambil secara random. Dimana 30 

responden tersebut telah menggunakan aplikasi ini 

sebelum mengisi kuesioner. Kuesioner ini memiliki 9 

pernyataan dengan bobot nilai tertinggi 5 yaitu sangat 

setuju dan bobot nilai terendah 1 yaitu sangat tidak 

setuju. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 : Hasil Persentase Aspek Desain dan Aspek 

Interaksi Program Aplikasi 

             Berdasarkan penilaian pengguna terhadap 

sistem didapatkan rata-rata nilai persentase dari aspek 

desain dengan nilai rata-rata 89,3% dan aspek interaksi 

program aplikasi dengan nilai rata-rata 88,9% yang 

menyatakan bahwa pengguna sangat setuju dengan 

adanya aplikasi perencanaan aktivitas wisata. 

 
3.5   Analisa 
 

        Aplikasi perencanaan aktivitas wisata di Provinsi 

Riau adalah aplikasi yang dapat merekomendasikan 

lokasi wisata dan lokasi rumah makan yang ada 

disekitar user. Maka dari itu untuk mendapatkan lokasi 

tersebut sistem ini menggunakan fitur google maps. 

Dalam menampilkan lokasi wisata atau rumah makan, 

google maps dapat memberikan rute perjalanan menuju 

lokasi. Namun, setelah pengujian aplikasi ada beberapa 

rute perjalanan yang tidak dapat menampilkan rute 

dengan jarak terdekat menuju lokasi. Misalnya, 

pengujian aplikasi dengan titik lokasi awal di kampus 

Politeknik Caltex Riau, lokasi wisata yang 

direkomendasikan salah satunya adalah Musem Sang 

Nila Utama yang berlokasi di Jalan Sudirman 

Pekanbaru. Google maps tersebut memberikan rute 

perjalanan sampai dengan lokasi, tetapi rute yang 

diberikan tidak menggunakan jalan yang terdekat, 

dalam artian yang seharusnya rute dari kampus PCR 

menuju Museum Sang Nila Utama dapat dilewati 

menggunakan Jembatan Leton Rumbai, namun rute 

yang diberikan adalah jalur yang sedikit jauh dari lokasi 

tujuan yaitu Jalan Palas sehingga perjalanan user akan 

menjadi lebih jauh karena menggunakan jalur tersebut.   

Setiap lokasi wisata yang direkomendasikan akan 

ditampilkan dalam bentuk perencanaan berdasarkan 

waktu inputan user. Perencanaan yang ditampilkan 

adalah perhitungan waktu perjalanan menuju lokasi 

serta waktu selama dilokasi dengan menggunakan 

google maps. Fitur pada google maps tersebut sudah 

lengkap dengan meliputi perhitungan jarak tempuh dan 

waktu tempuh pada suatu lokasi tujuan. Waktu yang 

diberikan oleh sistem untuk setiap lokasi yaitu 1 jam. 

Selain itu sistem ini juga dapat membaca jam sibuk atau 

jam macet dalam sebuah perjalanan, sehingga jika 

waktu perencanaan aktivitas wisata memasuki jam 

sibuk maka sistem akan memberikan waktu toleransi 

keterlambatan menuju lokasi. Berdasarkan pengukuran 

menggunakan persentase dari puncak waktu tempuh 

rata-rata, untuk memperkirakan batas dari waktu 

tempuh tambahan yang masih diizinkan, jumlah dari 

waktu tempuh tambahan dan waktu rata-rata 

menunjukkan waktu perkiraan. Waktu perkiraan 

tambahan atau nilai toleransi itu sendiri yaitu sebesar 

20% dari waktu rata-rata, hal ini dikalkulasikan dengan 

mengambil rata-rata perjalanan data terburuk yang 

melebihi rata-rata waktu tempuh (Rakha, 2010). 

Berikut beberapa waktu yang ditentukan dalam jam 

sibuk, diantaranya adalah pada waktu pagi yaitu jam 

06.30 WIB s/d 08.00 WIB, waktu siang jam 11.00 WIB 

s/d 12.30 WIB sedangkan waktu sore dan malam adalah 

jam 16.00 WIB s/d 20.00 WIB. Nilai toleransi ini 
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berlaku jika memasuki range waktu jam sibuk, namun 

jika inputan waktu perencanaan diluar dari jam sibuk 

maka nilai toleransi tidak akan berlaku.   

Perencanaan aktivitas wisata pada aplikasi ini 

menggunakan database mysql dan sqlite. Database 

mysql tersebut berisi lokasi wisata dan lokasi rumah 

makan di Provinsi Riau, sedangkan pada database 

sqlite berisi data penjadwalan untuk perencanaan 

aktivitas wisata. Data lokasi yang digunakan adalah 

data yang terdaftar di Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

tahun 2014 dan google maps. Jumlah lokasi yang 

terdaftar untuk lokasi wisata adalah 51 lokasi dan untuk 

lokasi rumah makan adalah 60 lokasi. Saat ini lokasi 

wisata dan rumah makan yang ditampilkan pada 

aplikasi masih terbatas karena sebagian dari lokasi 

tersebut tidak terdaftar didalam google maps maupun 

dari Dinas Pariwisata. Setiap lokasi wisata untuk jam 

buka dan jam tutup telah ditentukan oleh sistem yaitu 

dari jam 07.00 WIB s/d 18.00 WIB, sedangkan rumah 

makan 07.00 WIB s/d 22.00 WIB. Meskipun setiap 

lokasi mempunyai jam buka dan jam tutup yang 

berbeda-beda, namun dikarenakan terlalu banyak 

lokasi yang terdaftar maka jam buka dan jam tutup 

setiap lokasi tersebut ditentukan oleh sistem, begitu 

juga dengan waktu yang ditentukan pada perencanaan, 

dimana setiap lokasi wisata telah ditentukan oleh 

sistem yaitu 1 jam untuk setiap lokasinya. Untuk 

mencari lokasi wisata atau lokasi rumah makan yang 

terdekat dengan user, sistem akan membaca titik 

koordinat lokasi user dengan menggunakan GPS, 

setelah mendapatkan lokasi user, sistem 

membandingkan data lokasi wisata atau rumah makan 

yang ada disekitar user dengan mengambil data dari 

dalam database. Sehingga dalam proses ini 

memerlukan jaringan yang cukup kuat karena 

terhubung dengan internet dan proses banding data 

dalam mencari lokasi wisata atau rumah makan di 

google maps. Ketika membutuhkan tambahan lokasi 

baru, baik itu lokasi wisata maupun lokasi rumah 

makan, tambahan lokasi hanya bisa dilakukan oleh 

perancang sistem dikarenakan tidak ada fitur tersendiri 

untuk user dalam menambahkan lokasi baru pada 

sistem. 
 

4. KESIMPULAN 
 
1. Aplikasi ini dapat membantu user dalam 

mendapatkan lokasi wisata atau lokasi rumah 

makan terdekat secara detail berdasarkan hasil 

inputan waktu yang ditampilkan dalam bentuk 

perencanaan. 

2. Aplikasi ini mampu memberikan awareness 

berupa notifikasi perencanaan makan kepada user 

sesuai dengan inputan waktu. 

3. Berdasarkan hasil pengujian black box ISO 9126-

2, penerapan fitur pada sistem telah memenuhi 

semua aspek yang telah ditetapkan dan dapat 

berfungsi sesuai dengan kegunaannya. 

4. Hasil penilaian user terhadap sistem didapatkan 

rata-rata nilai persentase yang menyatakan bahwa 

user sangat setuju terhadap aplikasi perencanaan 

aktivitas wisata yang dilihat dari segi aspek desain 

dengan nilai rata-rata 89,3% dan aspek interaksi 

program aplikasi dengan nilai rata-rata 88,9%. 
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Abstrak  –  Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, salah 

satunya tomat. Kebutuhan yang besar akan buah tomat memunculkan kebutuhan akan terjaminnya kualitas buah 

tomat. Tingkat kematangan buah tomat merupakan salah satu faktor penentu kualitas. Proses identifikasi tingkat 

kematangan buah tomat selama ini dilakukan secara manual oleh manusia dengan cara melihat warna dari buah 

tomat namun hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu diperlukan suatu alat yang bertujuan untuk memudahkan 

dalam mengidentifikasi tingkat kematangan buah tomat berdasarkan warna. Pada proyek akhir ini, proses 

identifikasi tingkat kematangan buah tomat berdasarkan warna akan diproses dengan bantuan komputer. Cara ini 

dilakukan dengan menggunakan visual basic dan IP Camera, IP Camera digunakan sebagai pengolahan citra 

dari gambar yang dicapture (image processing) kemudian akan diolah pada PC dengan menggunakan visual 

basic. Indikator buah tomat yang akan diindentifikasi pada proyek akhir ini yaitu buah tomat matang, buah tomat 

setengah matang dan buah tomat belum matang.  

Kata Kunci : Tomat, Pengolahan Citra, Ip Camera 

  

Abstract - Indonesia is one country that has great potential in agriculture, one tomato. A great need for tomatoes 

led to the need for ensuring the quality of tomatoes. The maturity level of the tomato is one of the determinants of 

quality. The identification process of tomato fruit maturity level has been done manually by humans by looking at 

the color of tomatoes but the results are not optimal. Therefore we need a tool that aims to make it easier to identify 

the level of maturity of tomato fruit by color. In this final project, the identification process maturity levels based 

on the color of tomatoes will be processed with the help of computers. How this is done by using visual basic and 

IP camera, IP camera are used as the image processing of the captured image (image processing) will then be 

processed on a PC using visual basic. Indicators of tomatoes that will be identified at the end of this project is the 

fruit of ripe tomatoes, half-ripe tomatoes and immature tomatoes. 

 

Keywords: Tomato, Image Processing, IP Camera 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Tingkat kematangan buah dapat diketahui dari 

berbagai macam indicator, seperti dimensi, massa, 

warna, dan kepadatan buah.  Menentukan kematangan 

buah berdasarkan warna adalah hal yang paling mudah 

dikarenakan beberapa jenis buah - buahan memiliki 

perubahan warna yang signifikan, dari kondisi mentah, 

setengah matang ataupun matang. 

Tomat merupakan salah satu jenis buah yang 

mudah untuk dinilai kematangannya berdasarkan 

warna. Tomat mentah, tomat setengah matang, dan 

tomat yang sudah matang akan memiliki warna kulit 

yang sangat berbeda. Dalam proses panen tomat, hasil 

panen akan bercampur antara yang sudah matang dan 

belum matang. Proses pengelompokan kemudian 

dilakukan secara manual oleh manusia. Dalam proses 

ini sering kali terjadi kesalahan yang disebabkan 

banyak faktor seperti kelelahan manusia, warna tomat 

yang tidak merata, dan faktor faktor lainnya. 

Pengelompokan buah oleh sebuah mesin akan 

lebih efektif, efisien dan akurat, dengan adanya alat 

pengelompokan buah tomat secara otomatis maka akan 

dengan mudah untuk menentukan tingkat kematangan 

sebuah tomat, yang akan memudahkan dan menghemat 

tenaga manusia. 

Pada proyek akhir ini adalah mencoba untuk 

membuat sistem yang modern dan otomatis dengan 

bantuan PC (Personal Computer),Ip Camera, 

mikrokontroller.Ip Camera digunakan untuk 

mengambil gambar sehingga  komputer dapat 

mengenali beberapa warna dari buah tomat. 

Pengolahan citra (Image Processing) merupakan suatu 

metode yang dapat digunakan untuk memproses citra 

yang diinginkan untuk mendapat warna tomat yang 

sesuai sehingga dapat mengidentifikasi tingkat 

kematangan . 
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2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Review Penelitian Sebelumnya 

Aisyah Hidayatullah, Atris Suyantohadi, Wagiman 

dengan judul “Identifikasi Tingkat Kematangan Buah 

Tomat Menggunakan Metode Pengolahan Citra dan 

Jaringan Saraf Tiruan“.[1] Pada Penelitian yang 

dilakukan adalah menggabungkan metode pengolahan 

citra dengan metode jaringan saraf tiruan (JST) untuk 

mengidentifikasi tingkat kematangan buah tomat. Alat 

yang digunakan adalah Box Machine Vision dan 

software Matlab 2012 sedangkan untuk bahannya 

sendiri yaitu tomat merah. Untuk parameter yang 

digunakan adalah mean red,  mean green, mean blue 

dan kolerasi. Dari pengujian yang telah dilakukan 

metode pengolahan citra dan JST dapat 

mengidentifikasi tingkat kematangan buah tomat 

berdasarkan standar USDA. 

Sedangkan untuk proyek akhir ini bertujuan untuk 

mempermudah petani tomat dalam menentukan tingkat 

kematangan buah tomat, untuk mendeteksi kematangan 

buah tomat digunakan Ip camera sebagai pengolahan 

citra dari gambar yang direkam ( image processing )  

yang akan diolah pada PC menggunakan visual basic  

supaya dapat membaca kombinasi warna RGB. Proses 

pembacaan rgb yaitu dengan menghitung tiap – tiap 

pixel dan menjumlahkan pixel tersebut dan 

membandingkan dengan indikator tingkat kematangan 

buah tomat. Proses pembuatan proyek akhir ini dibagi 

atas 2 bagian yaitu proses identifikasi dan aktuator, 

Pada proses pembuatan ini hanya fokus dalam proses 

identifikasi. 

2.2 Pengolahan Citra 

Pengolahan Citra adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengolah gambar sehingga 

dihasilkan gambar lain yang sesuai dengan keinginan 

kita. Untuk mengambil gambar bisa dilakukan oleh 

kamera atau alat-alat lain yang bisa digunakan untuk 

menstrafer gambar misalnya scanner.  

Citra  digital  ( digital image ) adalah citra kontinyu 

yang sudah didiskritkan,  baik koordinat spasial 

maupun kecerahannya. Citra digital dianggap sebagai 

matriks dengan ukuran MxN dimana baris dan 

kolomnya menunjukkan titik-titiknya. Citra berwarna 

menggunakan metode RGB, adapun masing-masing 

warna dalam tabel memiliki tiga buah kombinasi angka 

yaitu R, G dan B yang menentukan proposi warna 

merah, hijau dan biru dari warna tersebut. RGB 

masing-masing memiliki range antara 0 hingga 63 

sehingga jumlah warna yang dapat kita pilih untuk 

mengisi warna pada sebuah cell di tabel ialah 63x63x63 

= 16 juta warna. Tetapi seluruh tabel hanya dapat diisi 

dengan 256 pilihan warna. Kita dapat mengubah 

intensitas warna dari sebuah warna pada tabel dengan 

cara menggunakan interrupt-interrupt. 

2.3    RGB 

RGB adalah gambar dari sebuah gambar 

yang direkam atau dicapture. Dasar dari 

pengolahan citra adalah pengolahan warna RGB 

pada posisi tertentu. Dalam pengolahan citra warna 

dipresentasikan dengan nilai hexadesimal dari 

0x00000000 sampai 0x00ffffff. Warna hitam 

adalah 0x00000000 dan warna putih adalah 

0x00ffffff. Definisi nilai warna di atas seperti 

gambar 1, variabel 0x00 menyatakan angka 

dibelakangnya adalah hexadecimal.    

 

Gambar  1 Nilai warna RGB dalam heksadesimal 

Terlihat bahwa setiap warna mempunyai 

range nilai 00 (angka desimalnya adalah 0) dan ff 

(angka desimalnya adalah 255), atau mempunyai 

nilai derajat keabuan 256 = 28. Dengan demikian 

range warna  yang  digunakan adalah (28)(28)(28) = 

224(atau yang dikenal dengan istilah True Colour 

pada Windows). Nilai warna yang digunakan di 

atas merupakan gabungan warna cahaya merah, 

hijau dan biru seperti yang terlihat pada gambar 2. 

Sehingga untuk menentukan nilai dari suatu warna 

yang bukan warna dasar digunakan gabungan skala 

kecerahan dari setiap warnanya.  

  

Gambar 2. Komposisi warna RGB 

2.4 IP Camera 

 IP Camera atau yang sering disebut network 

kamera merupakan perangkat yang bertugas 

melakukan capture dan mentransmisikan gambar 

secara langsung melalui jaringan lokal maupun 

internet. Gambar tersebut dapat berupa video motion 

JPEG (MJPEG), MPEG-4 atau H.264 menggunakan 

berbagai protokol jaringan, upload gambar individu 
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berupa MJPEG menggunakan FTP, e-mail dan HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

 

2.5 Visual Basic 

 Visual basic adalah perangkat lunak even driven 

programming yang mana program yang dituliskan 

berdasarkan suatu even. Dengan teknik pemrograman 

visual yang memungkinkan penggunanya untuk 

berkreasi lebih baik dalam menghasilakan suatu 

program aplikasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Perancangan  

 

Gambar 3. Blok Diagram 

Alat identifikasi buah tomat ini memiliki 

kemampuan membedakan secara digital sehingga dapat 

membedakan warna dari buah tomat yang akan di 

identifikasi. Ketika ada objek (tomat ) jalan dikonveyor 

maka ip kamera akan mencapture gambar, dan hasil 

Capture tersebut akan diolah melalui visual basic pada  

Personal computer (PC), untuk output yang ingin 

diidentifikasi yaitu tomat matang, tomat setengah 

matang dan tomat belum matang. 

 
 

 

Gambar 4. Flowchart Identifikasi Tomat Berdasarkan Warna 

Keterangan dari flowchart diatas, ketika dimulai 

Ip Camera diaktifkan, kemudian camera mengambil 

gambar berupa picture, Setelah itu akan mengitung 

nilai RGB dengan cara menghitung setiap pixel gambar 

yang dicapture, pixiel yang dihitung sesuai dengan 

frame yang digunakan yaitu 640*480, setelah itu 

menjumlahkan lalu data tersebut akan dibandingkan 

dengan data pixel buah tomat matang , buah tomat 

setengah matang dan buah tomat belum matang. Untuk 

range warna tomat dapat dilihart pada flowchart ,  

nilainya range RGB sudah diubah kedalam bentuk 

desimal dimana sebelumnya dalam heksadesimal,Saat 

sudah diketahui hasilnya maka data akan dikirim ke 

mikro dan memberi perintah ke mikro untuk 

menggerakkan actuator yang sesuai dengan fungsinya. 

Berikut contoh source code untuk 

menampilkan camera pada visual Basic, dengan 

harapan bisa dijadikan acuan referensi bagi penulis 

dalam pembuatan program : 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Button1.Click 

   Dim mjpegSource As New 

JPEGStream("http://192.168.1.64/Streaming/Channels

/1/picture") 

           'login dan password ip camera 

        mjpegSource.Login = "admin" 

          mjpegSource.Password = "kit332211" 

        '   'jalankan camera 

        VideoSourcePlayer1.VideoSource = 

mjpegSource 

        VideoSourcePlayer1.Start() 
 

Keterangan program diatas yaitu ketika object ( 

tomat ) terdeteksi oleh ip camera, maka ip camera akan 

mencapture gambar dan hasil capture gambar tersebut 

akan diolah pada picturebox2 dengan cara menghitung 

jumlah pixel dari warna rgb. 
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3.2 Pengujian 

3.2.1 Tampilan Aplikasi 

 

Gambar 5 Tampilan Sistem pada Visual Basic 2010  

Pada tampilan aplikasi di atas merupakan 

tampilan dari visual basic 2010 yang mana terdapat 

connect kamera secara live, hasil keputusan, nilai rgb, 

titik pixel, tampilan hasil capture. 

 

Gambar 6. Tampilan Pengujian Buah Tomat Matang 

Pada gambar 6 hasil pengujian menunjukkan matang, 

proses pengambilan gambar dilakukan secara otomatis 

dengan meletakkan tomat didepan camera setelah itu 

tomat akan di capture jika tomat mengenai keempat sisi 

kotak merah. Setelah di capture maka program akan 

memproses warna tomat dan mengeluarkan keputusan 

sesuai dengan keputusan yang telah dibuat pada 

program. 

Data pada tabel 1 merupakan hasil pengujian buah 

tomat dengan sampel buah tomat matang, dimana hasil 

pengujian menunjukkan hasil yang sudah bagus tetapi 

masih terdapat kesalahan. Untuk pengujian dilakukan 

10 kali percobaan dimana hasilnya bisa dilihat pada 

data diatas. Kesalahan yang terjadi pada pengujian 

dipengaruhi oleh efek cahaya yang berlebihan , titik 

pixel yang dibaca menunjukkan nilai rgb buah tomat 

setengah matang sehingga hasil yang dibaca tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Dengan Sampel Tomat  Matang 

No Pengujian Hasil Keputusan 

1 Pertama Matang 

2 Kedua Matang 

3 Ketiga Matang 

4 Keempat Setengah Matang 

5 Kelima Matang 

6 Keenam Matang 

7 Ketujuh Matang 

8 Kedelapan Matang 

9 Kesembilan Matang 

10 Kesepuluh Matang 

  

4. KESIMPULAN 

1. Pada sistem ini, indikator yang digunakan yaitu 

warna , dengan mendeteksi  

2 .Hasil dari 10 kali pengujian buah tomat matang  di 

dapatkan akurasi 90% buah tomat matang dan 10 % 

kesalahan. 

3. Ip camera hanya digunakan untuk proses mengambil 

gambar buah tomat 
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Abstrak  –  Acrylic atau Polymerthyl Methacrylate(PMMA) merupakan polimer synthetic dan metil metakrilat 

yang bersifat mencair bila dipanasi. Acrylic semacam plastik yang menyerupai kaca. Acrylic biasa dipakai sebagai 

bahan untuk pembuatan produk kerajinan tangan Permasalah yang dihadapi dalam pembuatan produk kerajinan 

tangan ini adalah pemotongan acrylic dengan tingkat ketelitian yang tidak sama untuk pengerjaan berulang dan 

pemotongan bentuk pola yang membutuhkan keterampilan tangan seseorang. Dari permasalahan tersebut 

dibutuhkan mesin potong multi axis. Mesin ini dibuat berdasarkan prinsip kerja Mesin CNC Milling. Ada 3 

pergerakan alat pemotong yang biasa disebut 3 axis(X, Y, Z). Stepper motor digunakan sebagai penggerak setiap 

axis. Stepper motor dihubungkan dengan stepper driver dan stepper driver dihubungkan dengan ATMega 328 

Microcontroller Board sebagai kontrol gerak. Proses awal digunakan CAM software sebagai desain bentuk untuk 

mendapatkan G-Code. Kemudian G-Code dikirim ke-ATMega 328 Microcontroler untuk diproses. Area kerja 

pemotongan mesin adalah 800mm × 400mm × 10 mm . Pemakanan kedalaman yang dapat dilakukan adalah 

2,00mm dengan cutting speed(Cs) maksimal 188,5mm/min. Error rata – rata hasil pemotongan pada mesin adalah 

0,583%. Mesin ini menghasilkan benda kerja yang sama untuk pengerjaan berulang dan pemotongan bentuk pola 

yang tidak membutuhkan keterampilan tangan seseorang. 

 

Kata Kunci : Acrylic, Mesin CNC Milling, Automatic Cutting Acrylic. 

  

Abstract - Acrylic or Polymerthyl methacrylate (PMMA) is a synthetic polymer and methyl methacrylate which 

is melted when heated. Acrylic sort of plastic that resembles glass. Acrylic is usually used as an ingredient for the 

manufacture of handicraft products Problems encountered in the making of handicraft products are acrylic cutting 

with the same level of accuracy not to craftsmanship and cutting recurring pattern shape that requires skills of a 

person's hand. Of these problems required a multi axis cutting machines. This machine is made by the working 

principles of CNC Milling Machine. There are three movements of cutting tools commonly called 3 axis (X, Y, Z). 

Stepper motors are used as driving each axis. Stepper motors are connected to stepper drivers and stepper driver 

associated with ATMega 328 Microcontroller Board as motion control. The initial process used CAM software as 

the design shapes to get the G-Code. Then sent to the G-Code-ATMega 328 microcontroler for processing. Cutting 

machine working area is 800 mm × 400 mm × 10 mm. Ingestion depth to do is 2.0 mm with a cutting speed (Cs) 

up to 188.5 mm / min. The average error is the result of cutting the engine 0.583%. This engine produces the same 

workpiece for craftsmanship and cutting recurring pattern shape unskilled hands of someone.  

 

Keywords: Acrylic, Mesin CNC Milling, Automatic Cutting Acrylic. 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan bidang teknologi yang semakin berkembang 

merupakan aspek pengetahuan dan teknologi yang 

mengharuskan kalangan pendidikan tinggi untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dalam penguasaan 

teknologi. Terutama pada teknologi tepat guna. 

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang tepat 

sasaran yang dapat dimanfaatkan oleh mesyarakat 

umum. Pengembangan teknologi yang tepat guna 

merupakan teknologi yang tepat sasaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengembangan 

teknologi tepat guna harus lebih ditingkatkan sebagai 

penunjang pemanfaatan teknologi pada kalangan 

masyarakat. 

 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah 

mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam hal ini 

komputer telah diaplikasikan ke dalam alat – alat mesin 

perkakas diantaranya mesin bubut, mesin milling, 

mesin bor, dsb. Hasil perpaduan teknologi komputer 

dan teknologi mekanik inilah yang selanjutnya 

dinamakan CNC (Computer Numerically Controlled). 

Sistem pengoperasian CNC menggunakan program 

yang dikontrol langsung oleh komputer. Secara umum 

konstruksi mesin perkakas CNC dan sistem kerjanya 

adalah sinkron antara komputer dan mekaniknya. Jika 

dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional 

yang setara dan sejenis, mesin perkakas CNC lebih 

unggul baik dari segi ketelitian (precision), ketepatan 

(accurate), fleksibilitas dan kapasitas produksi. 

Sehingga di era modern seperti saat ini banyak industri 

mailto:penulis@pcr.ac.id
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– industri mulai meninggalkan mesin – mesin perkakas 

konvensional dan beralih menggunakan mesin – mesin 

perkakas CNC. 

 

Secara garis besar pengertian mesin CNC adalah suatu 

mesin yang dikontrol oleh komputer dengan 

menggunakan bahasa numeric (perintah gerakan yang 

menggunakan angka dan huruf). Sebagai contoh 

apabila pada layar monitor mesin M03 maka spindle 

utama mesin akan berputar dan apabila ditulis M05 

maka spindle utama mesin akan berhenti berputar. 

Mesin CNC tingkat dasar yang ada pada saat ini dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Mesin CNC Two Axis 

atau yang lebih dikenal dengan Mesin Bubut ( Lathe ) 

dan Mesin CNC Three Axis atau yang lebih dikenal 

dengan Mesin Frais ( Milling Machine ).[1] 

 

Dari penjelasan di atas maka muncul inisatif untuk 

melakukan modifikasi dan pembuatan Mesin 

Automatic Cutting Acrylic yang dikontrol oleh 

komputer dengan prinsip Mesin Milling CNC. 

Pembuatan Mesin Automatic Cuting Acrylic yang 

presisi akan menghasilkan hasil pemotongan yang 

presisi pula. Keuntungan dari sistem ini adalah 

memungkinkan mesin untuk diperintah mengulang 

gerakan yang sama secara terus menerus untuk 

mendapatkan hasil benda kerja yang sama pula. Selain 

itu, sistem G-Code dapat dipelajari oleh pemula melalui 

alat ini dikarenakan pergerakan otomatis mesin adalah 

memasukkan perintah G-Code. 

 

1.2. Metodologi Penelitian 

1.2.1. Studi Literatur 

Studi literature yang dilakukan adalah mempelajari 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan 

Mesin Automatic Cutting Acrylic, seperti: 

1. Sistem CNC router machine 

2. Motor Stepper 

3. G-Code 

4. Power Supply 

5. Screw 

6. Komunikasi Pemrograman dari komputer ke mesin 

 

1.2.2. Perancangan 

1.2.2.1. Perancangan Mekanik 

Merancang desain mekanik mesin menggunakan 

software Solidworks. Desain yang dirancang adalah  

mekanisme pergerakan sumbu X, Y dan Z untuk 

pemotong acrylic, perhitungan torsi untuk motor yang 

digunakan dan dimensi Mesin Automatic Cutting 

Acrylic. 

 

1.2.2.2. Perancangan Elektronik 

Perancangan elektronik yang dibutuhkan adalah 

merancang DC power supply sesuai dengan standar 

arus motor stepper. 

 

 

 

1.2.2.3. Perancangan Program 

Mencari program CAM untuk men-generate G-Code, 

pengirim G-Code ke-mikrokontroler dan sedikit 

memodifikasi program G-Code yang didapat. 
 

1.2.3. Implementasi Hasil 

Membuat mesin Automatic Cutting Acrylic sesuai 

dengan desain yang dirancang berdasarkan 

perancangan mekanik, perancangan elektronik dan 

perancangan program. 

 

1.2.4. Percobaan dan Data Pengamatan 

Percobaan yang dilakukan adalah percobaan kecepatan 

pemakanan(cutting speed), tebal pemakanan dan 

ukuran hasil pemotongan(ketelitian). Dari masing – 

masing percobaan juga didapatkan data pengamatan. 

 

1.2.5. Penyusunan Paper 

Penyusunan paper disesuaikan dengan hasil dari Mesin 

Automatic Cutting Acrylic yang dikontrol oleh 

komputer disertai dengan percobaan dan data 

pengamatan yang dilakukan. 
 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Acrylic / Akrilik 

Acrylic atau polymethyl methacrylate yang 

merupakan polimer sintetis dari metil metakrilat 

yang bersifat mencair bila dipanasi dan 

permukaannya tembus pandang. Akrilik terlihat 

seperti kaca yang terbuat dari plastic. Secara umum 

disebut ‘kaca acrylic’ atau ‘acrylic’ dikarenakan 

banyak merek dari acrylic tersebut. 

 

 
Gambar 1:Acrylic/akrilik 

 

2.2. Mesin CNC Router Mill 
Sebuah router CNC dikendalikan komputer mesin 

pemotong terkait dengan tangan memegang router 

digunakan untuk memotong berbagai bahan keras, 

seperti kayu, komposit, aluminium, baja, plastic dan 

busa. CNC singkatan Computer Numerically Control. 

CNC router dapat melakukan tugas – tugas dari banyak 

mesin took pertukangan seperti panel saw, spindle 

moulder dan boring machine. Mereka juga dapat 

memotong mortise dan tenons. CNC router sangat 

mirip dengan CNC milling machine. Pemotongan 

manual dikendalikan melalui Computer Numerically 

Control. CNC router adalah salah satu dari banyak 

jenis alat yang memiliki varian CNC. CNC router 
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biasanya menghasilkan kerja yang konsisten dan 

berkualitas tinggi dan meningkatkan produktivitas 

pabrik. Tidak seperti jig router, CNC router dapat 

menghasilkan produksi yang identic. Otomatisasi dan 

presisi adalah manfaat utama dari CNC router.[2] 

 
Gambar 2:A Typical CNC Wood Router 

 

2.3. Motor Stepper 
Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang 

bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi 

gerakan mekanis distrik. Motor stepper bergerak 

berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada 

motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor 

stepper diperlukan driver motor stepper yang 

membangkitkan pulsa – pulsa periodic. Penggunaan 

motor stepper memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dibandingkan dengan penggunaan 

motor DC biasa. Gambar 3 merupakan salah satu 

bentuk motor stepper. 

 
Gambar 3:Motor Stepper 

 

2.4. Driver Motor Stepper 
Driver motor merupakan suatu rangkaian khusus yang 

memiliki fungsi untuk mengatur arah ataupun 

kecepatan motor stepper. Driver motor stepper 

diperlukan karena pada umumnya motor DC 

membutuhkan arus lebih dari 250mA. Untuk beberapa 

IC contohnya NE555, ATMega 16 dan IC seri 74 yang 

tidak bisa memberikan arus lebih dari 250mA. Kinerja 

motor stepper sangat tergantung pada sirkuit driver. 

Gambar 4 merupakan rangkaian driver motor stepper 

bipolar. 

Pada motor stepper bipolar diperlukan sinyal pulsa 

yang berubah – ubah dari positif ke negative dan 

sebaliknya. Jadi, setiap terminal lilitan (A & B) harus 

dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif 

ke negative dan sebaliknya. Karena hal itu, diperlukan 

rangkaian pengendali yang kompleks dari pada 

rangkaian pengendali motor stepper unipolar. 

 
Gambar 4:Rangkaian Driver Motor Stepper Bipolar 

 

Ketika diberi sinyal satu kali, motor stepper akan 

bergerak satu step. Kemudian berurutan dari R2, R3 

dan R4, maka motor stepper akan berputar sebanyak 

empat step. Kecepatan motor diatur berdasarkan jeda 

waktu setiap sinyal yang diberikan 
 

2.5. Hand Router Machine 
Hand Router Machine umumnya digunakan untuk 

memotong alur pada kayu atau papan. Hand Router 

Machine memiliki cutter yang berputar dengan 

kecepatan tinggi. Mesin ini digunakan secara manual 

atau digerakan oleh operator seperti yang terlihat pada 

gambar 5. 

 
Gambar 5:Overview Hand Router Machine 

 

Setiap Hand Router Machine memiliki ciri khas masing 

– masing. Berbagai ukuran cutter dari router dipasang 

pada collet, menggunakan kunci pas dengan ukuran 

kecil. 

 
Gambar 6:Hand Router Machine 

 

Pada gambar 2. 6 menunjukkan bagian – bagian dari 

hand router machine. Pada gambar 2. 7 dan 2. 8 

menunjukkan hasil pemotongan pada kayu dengan 

jenis cutter yang berbeda. 
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Gambar 7:Diagram A 

 

Gambar 8:Diagram B 

2.6. Arduino 

Arduino adalah platform prototyping open-source 

berdasarkan hardware yang mudah digunakan dan 

software. Papan arduino mampu membaca input – 

cahaya pada sensor, jari pada tombol atau pesan twitter 

– dan mengubahnya menjadi output – mengaktifkan 

motor, menyalakan LED, penerbitan online sesuatu. 

Semua ini didefinisikan oleh set instruksi di program 

melalui software arduino (IDE).[3] 

 
Gambar 9:Arduino Uno 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik Mesin Automatic Cutting 

Acrylic dapat dilihat pada gambar 10. 

 
Gambar 10:Desain Mekanik 

 

Alat pemotong acrylic pada mesin adalah hand router 

machine. Sistem utama dari mesin adalah 

menggerakkan hand router machine berdasarkan X 

axis, Y axis dan Z axis. Dari 3 axis tersebut ada poros 

gandar dan poros ulir. Poros ulir digunakan untuk 

pergerakan sedangkan poros gandar digunakan sebagai 

pembagi beban pada poros lainnya. Poros ulir pada 

masing – masing axis digerakkan oleh motor stepper. 

 

 

 

 

3.1.1. Perhitungan Torsi Pada Poros X 

Beban gesekan dan beban poros Z termasuk hand 

router machine terjadi pada poros X. Massa yang 

membebani poros X adalah 2,10 kg. Massa motor 

stepper adalah 1 kg. Total massa yang membebani 

poros X adalah 3,10 kg. Diasumsikan massa yang 

membebani poros X adalah 3,50 kg. Diagram bebas 

pada poros X dapat dilihat pada gambar 11. Nilai torsi 

dapat dicari menggunakan rumus: 

 

T = r x F   (1) 

 

Keterangan: 

 T = torsi motor pada gesekan poros X 

 R = jari – jari poros Y(m) 

 F = gaya 

N

w

F

Fk1

Fk3

Fk2

 
Gambar 11: Diagram Bebas Poros X 

 

Gaya F dapat dihitung dengan rumus: 

 

F – fk = m x a   (2) 

Keterangan: 

 F = gaya 

 fk = gaya gesek 

 m = massa 

 a = percepatan 

 

Dari rumus (2) dapat dijabarkan nilai fk sebagai 

berikut: 

 

Fk = µk x N   (3) 

 

Keterangan: 

 µk = koefisien gesek antara kuningan dan 

baja 

 N = berat 

 

Dari rumus (3) dapat dijabarkan nilai w sebagai 

berikut: 

 

N = w = m x g   (4) 

 

Keterangan: 

 m = massa 

 g = gravitasi 

 

Perhitungan berat pada poros Y adalah sebagai 

berikut: 

 

 w = m x g 

 w = 3,5 kg x 9,81 m/s2 

 w = 34,34 kg m/ s2 
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Untuk mendapatkan gaya F, terlebih dahulu 

merancang percepatan gerakan poros yang 

diinginkan. Kecepatan putaran spindle atau hand 

router machine diasumsikan 20000rpm. Diperkirakan 

kecepatan perpindahan adalah 100mm setiap 

menitnya(1,67 mm/s). Maka diketahui: 

 

 V0 = 0 m/s 

 V1 = 0,0017 m/s 

 Δt = 1s 

 

Berikut perhitungan percepatan untuk menyelesaikan 

rumus (2): 

 

𝑎 =  
𝑉0−𝑉1

∆𝑡
  

𝑎 =  
0,0017𝑚 𝑠⁄ − 0𝑚 𝑠⁄

1𝑠
= 0,0017𝑚

𝑠2⁄
 

 

Dari nilai percepatan yang didapat, maka rumus (2) 

dapat diselesaikan. 

 

𝐹 − (𝜇𝑘1 + 𝜇𝑘3 + 𝜇𝑘2) × 𝑤 = 𝑚 × 𝑎  

𝐹 − (0,003 + 0,003 + 0,44) × 34,34𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

3,5𝑘𝑔 × 0,0017𝑚
𝑠2⁄

>𝜇𝑘1; 𝜇𝑘3 =

0,003(bearing dengan baja) 

>𝜇𝑘2 = 0,44(kuningan dengan baja) 

𝐹 − (0,446) × 34,34𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

0,00595𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

           𝐹 = 0,00595𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
+

15,31564𝑚
𝑠2⁄   

𝐹 = 15,32159𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

 

 
Tabel 1 Koefisien Gesekan Statik dan Kinetik[4] 

 
 

Digunakan rumus (1) untuk mendapatkan nilai torsi. 

Diameter poros X adalah 16 mm(0,008m). 

 

𝑇 = 𝑟 × 𝐹  

 𝑇 = 0,008𝑚 × 15,32159𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

  

 𝑇 = 0,13𝑘𝑔𝑚
2

𝑠2
⁄   

 𝑇 = 0,13𝑁𝑚 

 

Jadi, torsi motor stepper yang digunakan 2 kali dari 

0,13Nm ≈ 0,26Nm. 

 

3.1.2. Perhitungan Torsi Pada Poros Y 

Beban gesekan dan beban poros X, Z termasuk hand 

router machine terjadi pada poros  terjadi pada poros  

yang membutuhkan torsi yang lebih besar. Pada 

gambar 12 menunjukkan diagram bebas poros Y yang 

terbebani. Massa mekanik yang membebani poros Y 

adalah 5,36497kg. Massa motor stepper adalah 2 x 1 

kg. Total massa yang membebani poros Y adalah 

7,36497 kg. Diasumsi massa yang membebani poros Y 

adalah 7,5 kg. 

 

N

w

F

Fk1

Fk3

Fk2

 
Gambar 12: Diagram Bebas Poros Y 

 

Perhitungan berat pada poros Y adalah sebagai berikut: 

 

w = m x g 

 w = 7,5 kg x 9,81 m/s2 

 w = 73,57 kg m/ s2 

 

Dari nilai percepatan yang telah didapat sebelumnya, 

maka nilai F dapat dicari dengan menggunakan rumus 

(2). 

𝐹 − (𝜇𝑘1 + 𝜇𝑘3 + 𝜇𝑘2) × 𝑤 = 𝑚 × 𝑎  

𝐹 − (0,003 + 0,003 + 0,44) × 73,57𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

7,5𝑘𝑔 × 0,0017𝑚
𝑠2⁄

>𝜇𝑘1; 𝜇𝑘3 =

0,003(bearing dengan baja) 

>𝜇𝑘2 = 0,44(kuningan dengan baja) 

𝐹 − (0,003 + 0,003 + 0,44) × 73,57𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

7,5𝑘𝑔 × 0,0017𝑚
𝑠2⁄

 𝐹 = 0,01275𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
+

32,81222𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

 

𝐹 = 32,82497𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

  

 

Digunakan rumus (1) untuk mendapatkan nilai torsi. 

Diameter poros Y adalah 16 mm. 

 𝑇 = 𝑟 × 𝐹  

 𝑇 = 0,008𝑚 × 32,82497𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

  

 𝑇 = 0,27𝑘𝑔𝑚
2

𝑠2
⁄   

 𝑇 = 0,27𝑁𝑚  

Jadi , torsi motor stepper yang digunakan 2 kali dari 

0,27Nm ≈ 0,54Nm. 

 

3.1.3. Perhitungan Torsi Pada Poros Z 

Beban pada poros Z termasuk hand router machine 

adalah 2,71271 kg. Pada gambar 13 menunjukkan 

diagram bebas poros Z yang terbebani. Diasumsikan 

massa yang membebani poros Z adalah 3 kg. 
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Fw

Fk2 N
Fk1
Fk3

 
Gambar 13:Diagram Bebas Poros Z 

 

Perhitungan berat pada poros Y adalah sebagai berikut: 

 

w = m x g 

 w = 7,5 kg x 9,81 m/s2 

 w = 73,57 kg m/ s2 

 

Dari nilai percepatan yang telah didapat sebelumnya, 

maka nilai F dapat dicari menggunakan rumus (1.2). 

 

𝐹 − (𝜇𝑘1 + 𝜇𝑘3 + 𝜇𝑘2) × 𝑤 = 𝑚 × 𝑎  

𝐹 − (0,003 + 0,003 + 0,44) × 29,43𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

3𝑘𝑔 × 0,0017𝑚
𝑠2⁄

 >𝜇𝑘1; 𝜇𝑘3 = 0,003(bearing 

dengan baja) 

>𝜇𝑘2 = 0,44(kuningan dengan baja) 

𝐹 − (0,446) × 29,43𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
=

0,0051𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

  𝐹 = 0,0051𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄
+

13,12578𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

  

𝐹 = 13,13𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄   

 

Digunakan rumus (1.1) untuk mendapatkan nilai torsi. 

Diameter poros Z adalah 16𝑚𝑚. 

 

𝑇 = 𝑟 × 𝐹 

𝑇 = 0,008𝑚 × 13,13𝑘𝑔𝑚
𝑠2⁄

 

𝑇 = 0,11𝑘𝑔𝑚
2

𝑠2
⁄   

𝑇 = 0,11𝑁𝑚  

 

Jadi, torsi motor stepper yang digunakan 2 kali dari 

0,11Nm ≈ 0,22Nm. 

 

3.1.4. Perhitungan Cs(Cutting Speed) 

Kecepatan putaran spindle tanpa beban adalah 10000- 

30000rpm. Diasumsikan kecepatan putaran spindle 

adalah 20000rpm. Untuk menghitung kecepatan 

pemakanan dapat digunakan rumus berikut: 

 

𝐶𝑠 =  
𝜋×𝐷×𝑛

1000
   (5) 

 

Keterangan: 

 

  Cs = Cutting Speed(m/min) 

  π = 22/7 

  D = Diameter mata bor(mm) 

  N = Kecepatan putaran 

spindle(rpm) 

  1000 = Konversi satuan meter ke 

millimeter pada Cs 

 

Diketahui diameter cutter adalah 3 mm, maka rumus (5) 

dapat dihitung. 

𝐶𝑠 =  
𝜋 × 𝐷 × 𝑛

1000
 

𝐶𝑠 =  
𝜋 × 3𝑚𝑚 × 20000𝑟𝑝𝑚

1000
 

𝐶𝑠 =  188,495𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝐶𝑠 =  3,14𝑚𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄  

 

3.2. Perancangan Elektronik 

Perancangan elektronik adalah merancang system 

elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud adalah 

system yang mengatur sinyal masuk pada motor 

stepper yang mana menggerakkan setiap peralatan 

atau poros. Sistem elektrnik terdiri dari: 

 

 DC power supply 

 Microcontroller board 

 Driver motor stepper 

 

DC power supply adalah sumber tenaga listrik dari 

sitem mesin Automatic Cutting Acrylic yang 

mengubah sumber tegangan AC ke tegangan DC yang 

disarankan oleh masing – masing perangat. 

Microcontroller board menerima tegangan 5VDC 

dari computer. Driver motor stepper menerima 

tegangan 24VDC. Gambar 14 adalah gambar 

rangkaian DC power supply 24V 15A. IC 78xx dapat 

memberikan kapasitar arus yang besar apabila 

ditambahkan rangkaian penguat arus(rangkaian 

paraller 4 transistor TIP2955).[5] Rangkaian parallel 

4 buah transistor TIP2955 atau power regulator 

berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mengalir 

arus pada IC LM7824(1A).[6] 

220 VAC

47000µF

IN OUT

GND

LM7824

33µF

0,1Ω 5W

0,1Ω 5W

0,1Ω 5W

100Ω 0,5W

4 x TIP2955

24V 15A

0,1Ω 5W

330Ω 

Gambar 14: Rangkaian Power Supply 24V 15A 

 

Microcontroller board berfungsi sebagai pemberi 

perintah setelah G-Code diterjemahkan kemudian 

menuju driver motor stepper yang diolah menjadi 

gerakan pada motor stepper. Pada driver motor stepper 

berfungsi sebagai pengatur arah putaran motor ataupun 
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kecepatan motor. Hal ini dikarenakan pengaturan Pulse 

Width Modulation(PWM) pada sinyal yang akan 

diterima oleh motor. Dapat dilihat hubungan kabel – 

kabel perancangan elektronik pada gambar 15. 
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Gambar 15:Wiring Connection 

 

3.3. Perancangan Program 

Program yang dibutuhkan mesin Automatic Cutting 

Acrylic setiap pemrosesannya adalah: 

 

 CamBam plus 

 Automatic Cutting Acrylic Controller 

 

CamBam plus merupakan program yang digunakan 

untuk membuat bentuk potongan dan membuat G-

Code. Hasil keluaran G-Code dikirim ke-ATMega 

328p Arduino Uno R3 untuk diproses kemudian 

dikirim ke driver motor stepper dan diteruskan ke 

motor stepper. 

 

Automatic Cutting Acrylic Conctroller digunakan 

sebagai pengontrol mesin. Program ini dapat 

mengirim dokumen yang berisi G-Code ke-ATMega 

328p Arduino Uno R3. Gambar 16 adalah flowchart. 

 
Start

GRBL 
Library

CamBam Plus
GRBL Library in 

arduino

Automatic Cutting 
Acrylic Controller

Stepper
Driver Y-Axis

Stepper
Driver X-Axis

Stepper
Driver Z-Axis

Stepper
Motor X-Axis

Stepper
Motor Y-Axis

Stepper
Motor Z-Axis

End

Yes

No

Arduino

 
 

Gambar 16:flowchart 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Percobaan dan Data Pengamatan Cutting 

Speed (Cs) 

 
Tabel 2: Data Cutting Speed(Cs) 

No Keterangan Hasil 
Arus 

(A) 

1 

Cs = 

50mm/menit; 

tebal 2,0 mm 

 

8,5 

2 

Cs = 

100mm/meni

t; tebal 2,0 

mm 

 

8,8 

3 

Cs = 

150mm/meni

t; tebal 2,0 

mm 

 

9,3 

4 

Cs = 

200mm/meni

t; tebal 2,0 

mm 

 

9,5 

 

Pada percobaan kecepatan pemakanan atau cutting 

speed yang dilakukan terlihat konsumsi arus terus 

meningkat setiap kali kecepatan pemakanan atau 

cutting speed ditingkatkan. Pengujian ini dilakukan 

pada pemakanan ketebalan yang sama yaitu 2,0 mm. 

 

Dari hasil pemotongan dengan pengaturan cutting 

speed yang berbeda hasil pemotongan terlihat bagus 

pada cutting speed ≤ 150 mm/menit. Hal ini 

dibandingkan dengan perhitungan cutting speed 

berikut: 

𝐶𝑠 =  
𝜋 × 𝐷 × 𝑛

1000
 

𝐶𝑠 =  
𝜋 × 3𝑚𝑚 × 20000𝑟𝑝𝑚

1000
 

𝐶𝑠 =  188,495𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄  

Ketika dilakukan pemakanan dengan satu kali 

pemakanan untuk memotong acrylic akan terjadi 

cacat diawal atau diakhir pemotongan. Cacat ini 

terjadi dikarenakan benda kerja tidak ditahan maka 

potongan tidak terpotong sepenuhnya dan juga 

pemakanan yang cukup tebal. 
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4.2. Percobaan dan Data Pengamatan Tebal 

Pemakanan 

 
Tabel 3:Data Tebal Pemakanan 

No Keterangan Hasil 
Arus 

(A) 

1 

Cs = 

200mm/meni

t; tebal 0,5 

mm 

 

9,5 

2 

Cs = 

200mm/meni

t; tebal 1,0 

mm 

 

9,5 

3 

Cs = 

200mm/meni

t; tebal 1,5 

mm 

 

9,2 

4 

Cs = 

200mm/meni

t; tebal 2,0 

mm 

 

9,5 

 

Tebal pemakanan acrylic yang berbeda – beda dan 

dengan cutting speed yang sama(200mm/menit). Dari 

hasil pengujian yang dilakukan, semakin tebal 

pemakanan hal ini akan semakin memaksa kerja 

mesin. Pada percobaan terlihat pada hasil bram yang 

cukup panas ketika disentuh pada pemakanan dengan 

tebal mendekati 2,0 mm. 

 

4.3. Percobaan dan Data Pengamatan Ukuran 

Hasil Pemotongan 
 

Tabel 4:Data Ukuran Hasil Pemotongan 

No Pengukuran 
Ukuran 

(mm) 

Error 

(%) 

1 

 

59,9 0,167 

2 

 

59,5 0,833 

3 

 

59,4 1 

4 

 

59,8 0,333 

Rata – Rata 59,65 0,583 

 

Hasil pemotongan yang terjadi pada empat hasil 

pengujian pada tabel 4 menunjukkan hasil yang 

berbeda – beda. Pada program diatur agar pemotongan 

menghasilkan diameter 60,0 mm tetapi pada hasil 

kerja pada pemotongan adalah 59,4 mm hingga 59,9 

mm. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan ulir 

dengan pitch 1,75 mm. 

 

360°

1,8°
 𝑠𝑡𝑒𝑝 = 200 𝑠𝑡𝑒𝑝 

Dikarenakan pitch yang digunakan adalah 1,75 mm, 

maka 200 step = 1,75 mm. Agar pergerakan mudah 

dihitung maka pitch yang digunakan adalah 1 mm. 

 

200 𝑠𝑡𝑒𝑝

1,75 𝑚𝑚
=  

𝑥

1 𝑚𝑚
 

𝑥 =  
200 𝑠𝑡𝑒𝑝

1,75 𝑚𝑚
 

𝑥 = 114,2857 𝑠𝑡𝑒𝑝 

Pada motor stepper untuk mengatur 114,2857 step 

bukanlah hal yang wajar dilakukan. Dari perhitungan 
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tersebut makan penggunaan ulir dengan pitch 

bilangan bulat atau 1 mm sangat disarankan. 

 

Selain itu, ulir yang digunakan pada mesin juga 

terdapat backlash atau gerakan mekanik yang ada 

jarak ruang antar hubungan dua komponen. 

 

Pada bagian ini, menguraikan hasil analisis kualitatif 

dan/atau kuantitatif dengan penekanan pada jawaban 

atas permasalahan. Isi dari pembahasan ini memuat 

segala sesuatu tentang kegiatan yang dilakukan dalam 

makalah. Mulai dari konsep, perancangan, atau 

hipotesis, percobaan, data pengamatan, dan harus 

mengandung hasil-hasil simulasi dari data pengamatan 

yang ada atau pengukuran sebagai validasi metode. 

Isi pembahasan harus didukung dengan gambar 

dan/atau tabel.  

4. KESIMPULAN 
 
Setelah melakukan percobaan dan analisis dari hasil 

pengujian mesin Automatic Cutting Acrylic, maka 

ditarik kesimpulan berikut: 

1. Error rata – rata ukuran hasil pemotongan adalah 

0,583% atau 0,35mm. 

2. Semakin cepat Cutting Speed(Cs) maka semakin 

banyak arus yang dikonsumsi. 

3. Semakin lambat Cutting Speed(Cs) maka semakin 

bagus hasil pemotong pada benda kerja. 

4. Semakin tebal pemakanan yang dilakukan maka 

hasil pemotongan akan semakin rusak pada 

Cutting Speed(Cs) yang sama. 
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Charge Pada Band Frekuensi 890-960 MHz 
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Abstrak  –  Listrik merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat di zaman modern. Akan tetapi listrik 

memiliki satu kelemahan, yaitu terbatasnya ketersediaan sumber daya yang yang dapat dikonversikan menjadi 

listrik. Untuk menutupi kelemahan listrik tersebut, maka diperlukan adanya sumber energi alternatif. Untuk 

mendapatkan energi gelombang elektromaagnetik pada band 890 sampai 960 MHz diperlukan antena mikrostrip 

double rectangular patch yang diintegrasikan dengan modul rectifier EH300. Antena mikrostrip ini dibuat dari 

bahan Rogers 4360G2 dengan konstanta dielektrik 6,15 dan ketebalan 1,52 mm. Hasil yang diperoleh VSWR 

1.038, return loss -37.62, dan gain 3.08 dB pada frekuensi 925 MHz. Pengujian hasil implementasi diperoleh 

VSWR 1.5, return loss -13.54, dan gain 12.48 pada frekuensi 930 MHz dan tegangan ouput adalah 0.9 mV dalam 

10 menit. 

Kata Kunci : Antena Mikrostrip, Rectifier, Energi Gelombang Elektromagnetik. 

  

Abstract - Electricity is an important element in people's lives in modern times. But electricity has one drawback, 

it has the limited resources that can be converted into electrical energy. To cover the electric weakness, then 

required the existence of alternative sources of energy. To harvest the energy of electromagnetic waves on the 

band 890 to 960 MHz it requires double rectangular patches of microstrip antenna that are integrated with module 

EH300 rectifier. This microstrip antenna is made by Rogers 4360G2 with the value of dielectric constant is 6.15 

and 1.52 mm for the thickness. The results of simulation obtained 1,038 for VSWR, Return Loss-37.62, and Gain 

3.08 dB at frequencies of 925 MHz. Test results implementation obtained VSWR 1.5, Return Loss -13.54, Gain 

12.2 on frequency 930 MHz and output voltage is 0.9 mV/10 miniutes. 

Keywords: Microstrip Antenna, Rectifier, Energy of Electromagnetic Wave. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Listrik merupakan elemen penting dalam 

kehidupan masyarakat di zaman modern. Listrik 

digunakan sebagai sumber energi di berbagai bidang 

kehidupan masyarakat. Akan tetapi, listrik memiliki 

satu kelemahan, yaitu terbatasnya sumber daya yang 

dapat dikonversikan menjadi listrik. Untuk menutupi 

kelemahan listrik tersebut, maka diperlukan adanya 

sumber energi alternatif. Di bidang telekomunikasi, 

terdapat energi elektromagnetik yang belum 

dimanfaatkan dengan maksimal. Energi 

elektromagnetik yang dimaksud adalah energi yang 

dipancarkan oleh pemancar-pemancar seperti 

pemancar GSM. Agar energi elektromagnetik yang 

tersebar dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien, 

diperlukan suatu perangkat yang dapat ‘memanen’ 

energi tersebut. Perangkat yang dapat memanen energi 

elektromagnetik yang ada disekitar kita biasa disebut 

perangkat Radio Frequency Energy Harvesting 

(RFEH). Perangkat RFEH terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu antena penerima dan perangkat power 

harvester. Penulis akan merancang antena mikrostrip 

sebagai antena penerima dalam perangkat RFEH yang 

akan dibuat. 

Sebelum melakukan penelitian, dilakukan 

survei nilai level daya di Pekanbaru. Survei dilakukan 

di beberapa titik di lingkungan kampus PCR, 

lingkungan ramayana dan di lingkungan mall 

Pekanbaru. Survei dilakukan dengan menggunakan 

antena log periodik  dan spectrum analyzer. Dari hasil 

survei yang didapatkan, level daya maksimal pada 

range frekuensi 890-960 MHz adalah -36,255 dBm 

pada frekuensi 956,5 MHz dan level daya rata-rata 

maksimal hasil survei  adalah -61,909 dBm pada 

frekuensi 956,5 MHz. Sehingga pada penelitian ini 

penulis akan menggunakan rangkaian rectifier yang 

sudah diuji, yaitu modul EH-300 agar mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal. Antena yang digunakan 

adalah antena mikrostrip double rectangular patch, 

agar antena memliki gain yang lebih besar. Pada 

penelitian ini, penulis akan menggunakan frekuensi 

cut-off  925 MHz yang didapatkan dari hasil survei. 

Pada paper ini terdiri dari beberapa bagian. Pada 

metodologi dipaparkan tentang antena mikrostrip 

double rectangular patch pada frekuensi 925 MHz. 

mailto:penulis@pcr.ac.id
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Pada bab hasil dan pembahasan berisi tentang data 

pengukuran simulasi dan pengukuran yang dilakukan 

di laboratorium. 

 

2. LANDASAN TEORI  

Antena mikrostrip ini merupakan salah satu 

antenna gelombang mikro yang digunakan sebagai 

radiator yang efisien pada banyak sistem 

telekomunikasi modern saat ini. Antena mikrostrip 

berupa konduktor metal yang menempel di atas ground 

plane yang di antaranya terdapat bahan di elektrik [1]. 

Antenna mikrostrip berfungsi sebagai penangkap 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh 

Base Station (BTS). Pada [2] perancangan Rectifier 

antenna mikrostrip array tiga elemen untuk pemanen 

energi elektromagnetik pada frekuensi 900 MHz. 

Perangkat terdiri dari antena mikrostrip dan perangkat 

RFEH. Pengukuran antena kemudian dilakukan untuk 

mendapatkan parameter antena. Dalam pengujian 

perangkat, antena mikrostrip dihubungkan dengan 

perangkat RFEH yang telah dibuat guna mengambil 

daya pada gelombang elektromagnetik bebas. 

Tegangan output dari hasil pengukuran adalah 84.2 mV 

pada frekuensi 900 MHz. 

 

Gambar 2. 1 Bentuk Antena Mikrostrip Array Tiga Elemen 

(stelag optimasi): Tampak Depan, dan (b) Tampak Belakang 
[2] 

Pada[2] dibuat antena mikrostrip array dua elemen 

dengan bentuk elemen peradiasi persegi, lingkaran dan 

segitiga sama sisi. Antena yang dirancang diharapkan 

bekerja pada frekuensi 850 MHz. Pada penelitian ini 

dihasilkan tiga antena yang dibuat menggunakan PCB 

epoxy (FR4) double layer dengan ketebalan bahan 1,3 

mm. Antena array dua elemen dengan peradiasi 

berbentuk persegi bekerja pada frekuensi 930 MHz dan 

memiliki nilai VSWR sebesar 1.03, antena mikrostrip 

lingkaran bekerja pada frekuensi 915 MHz dan 

memiliki VSWR sebesar 1.05, dan untuk antena 

mikrostrip array segitiga sama sisi bekerja pada 

frekuensi 925 MHz dan memiliki VSWR sebesar 1.2 

dBi.  

 

Gambar 2. 2 Antena Mikrostrip  Rectangular Array [2] 

Pada perancangan Rectenna sebagai pengubah 

energi RF menjadi energi listrik berdaya rendah dengan 

menggunakan antena mikrosrip rectangular patch [2], 

dihasilkan return loss antena sebesar -40,74 dB pada 

frekuensi 800 MHz. Nilai gain adalah 3,57 dB. Nilai 

VSWR setelah di fabrikasi bergeser dengan nilai return 

loss -16,85 dB pada frekuensi 1,057 GHz. Nilai VSWR 

setelah di fabrikasi adalah 1,33 dB. Nilai tegangan yang 

dihasilkan dari rectenna adalah 0,279 mV. Pengukuran 

tegangan yang didapatkan diluar ruangan adalah 

sebesar 159,36 mV dan 184,94 mV [3]. Bahan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah FR4 dengan nilai 

εr 4.15 serta ketebalan 1,6 mm. Dimensi antena nya 

adalah 122,6 mm x 95,144 mm. 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGI 

Pada Radio Frequency Energy Harvesting 

(RFEH), antenna mikrostrip berfungsi sebagai 

penangkap gelombang elektromagnetik yang 

dipancarkan oleh Base Station (BTS) kemudian 

gelombang tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik 

dan disearahkan serta dikuatkan oleh Power Harvester. 

Antena harus memiliki frekuensi kerja yang sama 

dengan frekuensi yang di pancarkan oleh BTS agar 

dapat menangkap gelombang yang di pancarkan oleh 

BTS. Pada penelitian ini frekuensi kerja yang 

digunakan adalah frekuensi kerja GSM yaitu 890 - 960 

MHz.  

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Rangkaian Rectenna [3] 

Modul EH 300 Beban

Mikrostrip Array

Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem Radio Frequency 

Energy Harvesting Menggunakan Antena Microstrip 

Array 
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Pengambilan data survei potensi energi 

gelombang elektromagnetik dilakukan di lingkungan 

kampus Politeknik Caltex Riau (12 lokasi), Mal 

Pekanbaru (8 lokasi), dan Ramayana (8 lokasi). Survei 

dilakukan pada rentang frekuensi 890 – 960 MHz untuk 

mengetahui frekuensi dengan potensi level daya yang 

paling besar. Level daya paling besar dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Tabel Hasil Pengukuran dengan Daya Paling Besar 

di Tiga Tempat 

No 
Lokasi 

Pengukuran 

Level Daya 

Paling 

Besar 

Frekuensi 

1 

Kampus 

Politeknik 

Caltex Riau 

-36,2548 

dBm 
956 MHz 

2 
Mal 

Pekanbaru 

-55,8682 

dBm 
943 MHz 

3 Ramayana -40.49 dBm 943MHz 

 

Kerangka kerja penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 3.3. Dimulai dengan perancangan 

antenna secara teori, bertujuan untuk mengetahui 

perkiraan besar dimensi antena mikrostrip yang akan 

dibuat. Setelah itu dilakukan analisa numerik hasil 

perancangan antena, sehingga dapat diketahui nilai-

nilai parameter yang penting. Bila nilai parameter-

parameterya sudah diketahui, maka akan dilakukan 

optimasi. Parameter-parameter tersebut adalah nilai 

VSWR, return loss dan pola radiasinya. Tahapan 

selanjutnya adalah pembuatan antena hasil optimasi 

dan pengujian parameter antena. Berikutnya adalah 

penggabungan antena dan rangkaian power harvester 

menjadi sistem RF harvesting. Pengujian sistem RF 

harvesting dilakukan di dalam dan diluar ruangan.  

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Perancangan Awal Single Antena Mikrostrip 

lam dan diluar ruangan. 

Perancangan 

Antena

Desain Awal

Sesuai

Fabrikasi Antena

Pengukuran

Power Harvester

Integrasi

Pengujian

Analisa Hasil 

Pengujian

Laporan

Optimasi

Ya

Tidak

Optimasi

Tidak

Ya

 

 

3.1 Perancangan Antena 

Dari gambar 3.2 dapat dilihat hasil perhitungan 

antena mikrostrip. Tinggi patch = 0,035 mm, tinggi 

groundplane = 0,035 mm dan tinggi susbtrate = 1,52 

mm. Dan didapatkan hasil perhitungan antena 

mikrostrip seperti pada gambar 3.3. Return loss yang 

didapatkan adalah -4.733, dan VSWR 3.708 pada 

frekuensi 936 MHz. Parameter-parameter yang 

diinginkan belum tercapai sehingga harus dilakukan 

langkah optimasi. 

Pada penelitian ini menggunakan T-Junction 

yang digunakan untuk konfigurasi atau 

menghubungkan feed antena arraynya. 

 

                                      0,5 λ 

    

  

 

                         ¼ λ 

Gambar 3. 4 Desain Geometri Antena Mikrostrip Array  

Rectangular Patch 

Gambar 3. 3 Kerangka Kerja Penelitian 
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3.2 Optimasi Antena Mikrostrip 

Setelah melakukan perhitungan dimensi antena 

mikrostrip, hasil perhitungan disimulasikan. Dari hasil 

perhitungan, parameter-parameter antena yang 

diinginkan belum tercapai. Sehingga perlu dilakukan 

optimasi pada antena mikrostrip tersebut. Langkah-

langkah untuk mengoptimasi antena mikrostrip yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

(a) Memilih bahan yang digunakan 

Nilai permitivity sangat berpengaruh terhadap 

antena mikrostrip. Dengan mengubah nilai εr 

(mengganti bahan substrate ) akan mengubah dimensi 

antena mikrostipnya.. Semakin besar nilai εr maka 

semakin kecil dimensi antena mikrostrip dan 

sebaliknya semakin kecil nilai εr maka dimensi antena 

akan semakin besar. Dimensi antena akan berbanding 

lurus terhadap gain antena, semakin besar dimensi 

antena maka gain antena semakin besar dan sebaliknya, 

semakin kecil dimensi antena maka gain antena akan 

semakin kecil. Oleh karena itu nilai εr akan sangat 

berpengaruh terhadap dimensi dan gain antena 

mikrostrip. 

(b) Menggunakan coplanar waveguide 

Dari gambar 3.6 dapat dilihat jika coplanar 

waveguide akan mempengaruhi nilai return loss antena 

mikrostrip. Dengan penggunaan coplanar waveguide 

ini, impedansi antena mikrostrip dapat dikontrol tanpa 

mempengaruhi dimensi antenanya. Dan apabila 

panjang coplanar memiliki nilai tertentu, maka return 

loss akan semakin kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pengaruh Panjang Coplanar Terhadap Return 

Loss 

 (c) Pemotongan pada groundplane dan menambah 

panjang saluran 

Dari gambar 3.7, panjang saluran akan 

mempengaruhi lebar bandwidth dari antena mikrostrip. 

Bandwidth antena mikrostrip akan semakin lebar 

apabila panjang saluran semakin panjang. 

 

 

 

                          

 

 

Gambar 3.7 Pengaruh Pemotongan Groundplane dan 

Menambah Panjang Saluran 

(d) Miniaturisasi patch menggunakan ¼ gelombang 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Miniaturisasi Patch Menggunakan ¼ 

Gelombang 

Miniaturisasi patch ¼ gelombang adalah 

mengecilkan ukuran patch dengan perbandingan untuk 

panjang  dan lebarnya adalah ½ dan ½ dari ukuran 

awalnya. Untuk 1 gelombang penuh pada frekuensi 925 

MHz dengan menggunakan persamaan berikut : 

λ = 
𝐶

𝐹
 = 

3 𝑥 108

925𝑥 106
 = 0.324 m = 324 mm 

Sehingga untuk : ¼ λ = 81.081  mm   

 

 

 

 

Gambar 3.9 Return Loss Setelah dan Sebelum Miniaturisasi 

L/2

W/2

Gambar 3. 5 Return Loss Perancangan Antena Single  

 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 176 

Setelah dilakukan miniaturisasi ¼ gelombang, 

frekuensi cut-off antena mikrostrip masih belum sesuai. 

Oleh karena itu, harus dilakukan optimasi kembali pada 

antena mikrostrip. Optimasi yang dilakukan dengan 

membesarkan patch agar frekuensi cut-off sesuai 

dengan yang diinginkan. Hasil optimasi dapat dilihat 

pada tabel 3. 2 dan hasil optimasi dapat dilihat pada 

3.10. 

L

W
PG

PF

JP

PFB Z

(a) (b)  

Gambar 3.10 Hasil Optimasi Antena Mikrostrip 

Tabel 3. 2 Tabel Hasil Optimasi Antena 

No Parameter-

Parameter 

Perhitungan 

Simbol Nilai 

(mm) 

1 Lebar Patch L 13.52 

2 Panjang Saluran 

Transmisi 

PF 41.091 

3 Ketebalan Patch  

dan Groundplane 

Tp 0,035 

4 Ketebalan Substrat Ts 1,52 

5 Panjang Patch W 20 

6 Panjang Substrat Ls 37,613 

7 Lebar Substrat Ws 120 

8 Lebar Saluran 

Transmisi 

LF 2.243 

9 Panjang Saluran 

Transmisi Array 

PFB 41.091 

10 Panjang Coplanar PG 10 

11 Jarak Antar Patch 

Array 

JP 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Fabrikasi Antena Mikrostrip 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 . Pengujian Antena Mikrostrip 

Unjuk  kerja antena penerima yang dianlisis 

adalah parameter-parameter antena yaitu VSWR, 

return loss, gain  dan pola radiasi antena. Pengujian 

masing-masing parameter dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu pengujian menggunakan software dan pengujian 

hasil fabrikasi di Laboratorium Media Transmisi 

Politeknik Caltex Riau. 

a) Pengujian return loss 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pada gambar 3.12, terdapat perbedaan antara 

hasil yang didapatkan dari pengukuran dari simulasi 

dan pengukuran di laboratorium. Nilai return loss 

dipengaruhi oleh koefisien refleksi, sama seperti 

VSWR. Pada band frekuensi 890-960 MHz, nilai return 

loss yang didapatkan naik dari -37.62 dB menjadi -

13.55 dB. Hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa 

faktor seperti kurang tepatnya nilai karakteristik bahan 

antena yang digunakan, proses rancang bangun yang 

tidak sempurna dan lain sebagainya. Selain itu, rancang 

bangun yang tidak menggunakan mesin juga 

mempengaruhi impedansi antena, seperti dimensi 

antena yang kurang tepat, dimensi elemen-elemen 

peradiasi yang bergeser dalam satuan milimeter, 

pemasangan konektor, hasil soldering. 

(b) PengujianVSWR 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Return Loss Antena Mikrostrip Simulasi dan  

Pengukuran di Laboratorium 

Gambar 3. 13 VSWR Antena Mikrostrip Menggunakan 

Software dan Pengukuran di Laboratorium 
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Dari gambar 3.13 dapat dilihat bahwa VSWR antena 

yang diukur dengan menggunakan software 

menunjukkan nilai < 2 pada band frekuensi kerja. Nilai 

VSWR yang < 2 sudah menunjukkan bawha antena ini 

dapat menerima daya pada frekuensi tersebut dengan 

baik.  Dari gambar 4.17, dapat dibandingkan bahwa 

perbedaan antara hasil pengujian dengan menggunakan 

software dengan hasil pengujian di laboratorium. Nilai 

VSWR pada saat pengukuran lebih besar dibandingkan 

pada saat simulasi, yaitu dari 1.038 menjadi 1.5 

(c)  Pengujian gain 

Pengujian gain antena yang didapatkan dari 

simulasi 3.08 dB.  

 (d) Pengujian pola radiasi 

Pengujian pola radiasi antena di laboratorium 

dilakukan dengan cara melakukan pengujian daya 

terima antena dengan melakukan pergeseran sudut 

antena penerima terhadap antena pengirim sebesar 10o 

setiap pengujiannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran pola radiasi dengan simulasi dan 

pengukuran di laboratorium berbeda, dapat dilihat pada 

gambar 3.15. Hal ini dikarenakan pengukuran pola 

radiasi dengan simulasi merupakan pengukuran yang 

dilakukan secara ideal, tanpa memperhitungkan faktor-

faktor lain yang mengganggu pengiriman sinyal. 

Sedangkan pada saat pengukuran, banyak faktor yang 

mempengaruhi pengukuran pola radiasi, seperti tempat 

pengukuran yang tidak dilakukan pada ruangan 

chambers, adanya sumber sinyal lain, dan didalam 

ruangan banyak terdapat benda-benda lain yang dapat 

merefleksikan antena. 

 

4.2 Analisis Unjuk Kerja RFEH 

Pengujian unjuk kerja perangkat RFEH 

dilakukan setelah penggabungan semua perangkat 

dilakukan, yaitu antena mikrostrip penerima dan power 

harvester yang dihubungkan dengan menggunakan 

konektor tipe-N dan konektor SMA. Hasil dari 

pengukuran yang dilakukan di laboratorium dengan 

tegangan output terbesar selama 1 jam adalah   7.7 mV. 

Pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Tabel Pengukuran Output RFEH 

Wakt

u 

(meni

t) 

Tegangan (mv) 

Penguku

ran 1 

Penguku

ran 2 

Penguku

ran 3 

Penguku

ran 4 

5 0.8 1.2 0.8 0.4 

10 1.8 2.4 1.8 0.6 

15 2.3 3.5 2.3 0.7 

20 3 4.6 3 0.9 

25 3.6 4.9 3.6 1.3 

30 4 5.2 4 1.6 

 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan di 

beberapa tempat, daya yang dihasilkan masih bernilai 

sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pengaruh dari faktor-faktor, seperti adanya losses dari 

udara. Pengujian dilakukan dengan mentransmisikan 

sinyal ke udara menggunakan antena pemancar, 

kemudian daya yang dipancarkan diterima oleh antena 

penerima setelah sinyal ditransmisikan melalui udara. 

Selama melewati udara, daya akan menngalami 

peredaman. Adanya losses dari kabel dan konektor 

yang digunakan. Penguatan pada power harvester yang 

hanya melakukan penguatan daya 2 kali membuat daya 

output kecil. 

5. KESIMPULAN 
 

Dari hasil simulasi antena mikrostrip double 

rectangular patch didapatkan hasil pengukuran return 

loss -37,62, VSWR 1.038, dan gain 3,08 dB pada 

frekuensi 925 MHz. Sedangkan dari hasil pengukuran 

di laboratorium didapatkan parameter return loss -

13.54, VSWR 1.5, dan gain 12,48 dB pada frekuensi 

930 MHz. Untuk pengukuran tegangan RFEH yang 

dilakukan di beberapa tempat, tegangan maksimal yang 

didapatkan adalah 7.7 mV selama 60 menit. 
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Abstrak –   Keterbatasan bandwidth dan fluktuasi jaringan menjadi kendala dalam proses pengiriman video. 

Pada saat ketersediaan bandwidth kecil dan padatnya traffic data pada jaringan, proses streaming akan memakan 

waktu yang lama dikarenakan proses transmisi video yang lambat atau lebih umum disebut dengan buffering. 

Pada penelitian ini akan dievaluasi video live streaming menggunakan dynamic adaptive streaming over HTTP 

(DASH) pada jaringan LAN. Dimana DASH ini merupakan sebuah protokol streaming adaptive yang mampu 

menyajikan video dengan frame rate yang konsisten, dengan menyesuaikan kualitas video sesuai kemampuan 

client. Implementasi dilakukan menggunakan video asli dengan format yuv yang di kompresi H.265, dan 

dilakukan proses streaming menggunakan aplikasi mp4box pada jaringan LAN dengan 20 client. Hasil dari 

implementasi live streaming didapatkan nilai throughput streaming video hingga 1,4 Mbps, dan nilai delay 

terbesar 12,5 ms. Persentase permintaan client terhadap kualitas video tertinggi untuk 1 client sebanyak 98%, 

dan dengan bertambah jumlah client yang menyebabkan padatnya traffic jaringan, pada percobaan dengan 20 

client permintaan untuk video kualitas tinggi berkurang menjadi 46% yang membuktikan bahwa DASH berhasil 

diimplementasikan. 

 

Kata Kunci: Live Streaming, H.265, DASH, Video 

  

Abstract - Bandwidth limitations and network fulctuation become a problem in the process of sending video. At 

the time, the small bandwidth availability and density of data traffic on network make streaming process slow that 

ussualy called “buffering”. In this study will be evaluated live video streaming using dynamic adaptive streaming 

over HTTP (DASH) on the LAN network. Where DASH is an adaptive streaming protocol that is capable of 

presenting video with consistent frame rate to adjust the video quality according client network situation. 

Implementation is using the original video with the YUV format in H.265 compression, and streaming it using 

mp4box applications on the LAN network with 20 clients. The results obtained from the implementation of live 

video streaming is throughput up to 1.4 Mbps, and the largest delay value of 12.5 ms. The percentage of client 

requests to the highest video quality for one client as much as 98%, and by increasing the number of clients that 

causes the dense traffic network, on implementation with 20 clients, request for high quality video reduced to 46%, 

which proves that the DASH successfully implemented.  

 

Keywords:  Live Streaming, H.265, DASH, Video 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang pasti membutuhkan informasi. Ada 

banyak cara yang dapat dilakukan orang untuk 

mendapatkan informasi, salah satu contohnya adalah 

melalui media komputer yang terhubung dengan 

jaringan. Perkembangan teknologi komputer yang 

begitu pesat membuat informasi yang didapatkan 

semakin aktual dan cepat. Banyak informasi yang dapat 

diperoleh dan dikirimkan menggunakan jaringan 

komputer, antara lain berupa gambar, suara, ataupun 

video. Untuk mengirimkan video dalam jaringan tidak 

semudah mengirimkan gambar saja atau mengirim 

suara saja. Salah satu cara dalam mengirimkan video 

dalam jaringan adalah menggunakan streaming atau 

yang lebih dikenal dengan video streaming. 

Masalah dasar dalam video streaming, 

khususnya untuk implementasi pada jaringan internet 

yang bersifat global adalah bandwidth, delay, jitter, 

dan loss rate (Agil, 2010). Pada saat ketersediaan 

bandwidth kecil akibat padatnya traffic data pada 

jaringan maka proses streaming akan memakan 

waktu yang lama dikarenakan proses transmisi paket 

video yang lambat atau biasa lebih umum disebut 

dengan proses buffer. Tentu proses menunggu yang 

kadang lama ini akan menjadi penghalang bagi klien 

yang memiliki jaringan internet yang tidak stabil. 

Pada penelitian ini, penulis akan mengevaluasi live 

streaming video menggunakan Dynamic Adaptive 

Streaming over HTTP (DASH) pada jaringan LAN. 

Evaluasi live streaming menggunakan Dynamic 

Adaptive Streaming over HTTP (DASH) pada jaringan 

LAN ini menggunakan video asli dengan format yuv 

yang dikompresi di laptop server, kemudian dilakukan 

mailto:penulis@pcr.ac.id
mailto:penulis@pcr.ac.id
mailto:penulis@pcr.ac.id
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streaming menggunakan Dynamic Adaptive Streaming 

over HTTP pada jaringan LAN. Dimana DASH 

merupakan sebuah protokol streaming adaptive yang 

memungkinkan streaming konten kualitas tinggi 

melalui internet dari HTTP web server, dan mampu 

menyajikan video dengan frame rate yang konsisten 

dengan menyesuaikan format dan kualitas video sesuai 

kemampuan client. MPEG-DASH bekerja dengan 

memecah konten ke dalam beberapa segmen file yang 

berbasis HTTP.  Video tersedia dengan tingkatan 

bitrate berbeda. Kemudian klien secara otomatis 

memilih dari alternatif segmen yang tersedia untuk 

diunduh dan diputar ulang berdasarkan kondisi jaringan 

klien pada saat itu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pengerjaan 

penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana melakukan encoding video 

menggunakan H.265. 

2. Bagaimana membangun server video streaming. 

3. Bagaimana megimplementasikan Dynamic 

Adaptive Streaming over HTTP pada web server. 

4. Bagaimana mentransmisikan video secara 

dynamic adaptive. 

5. Bagaimana mengukur kinerja transmisi Dynamic 

Adaptive Streaming over HTTP akibat 

bertambahnya jumlah client. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, perlu adanya batasan masalah agar hasil 

penelitian dapat dicapai dengan maksimal sesuai tujuan 

yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengujian dilakukan menggunakan 1 server dan 

maksimal 20 client. 

2. Kompresi video menggunakan video coding 

H.265. 

3. Video ditransmisikan melalui jaringan LAN. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan video streaming 

menggunakan Dynamic Adaptive Streaming over 

HTTP (DASH) pada jaringan LAN. 

2. Mengukur kinerja transmisi Dynamic Adaptive 

Streaming over HTTP pada client. 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Dapat mengakses video dengan lancar dalam 

keadaan traffic jaringan yang fluktuatif. 

2. Mencegah lamanya proses buffer video pada 

jaringan dengan bandwitdh yang kecil. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan 

penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur tentang: 

Pada tahap ini penulis akan mempelajari literatur 

yang berhubungan dengan Video Streaming, 

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, baik 

melalui buku-buku, penelitian sebelumnya 

maupun media internet.   

2. Perancangan dan implementasi perangkat lunak:   

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan dan 

implementasi video live streaming menggunakan 

dynamic adaptive streaming over HTTP pada 

jaringan LAN. Video akan dilewati melalui 

jaringan LAN, laptop digunakan sebagai server 

dan PC yang terhubung dalam jaringan sebagai 

client. Pada server database akan disegmentasi 

level-level pada video berdasarkan level bit rate 

yang telah ditentukan. 

3. Evaluasi dan pengukuran  

Pada tahap ini penulis akan mengambil data, 

menganalisa hasil dari layanan Live Video 

Streaming menggunakan Dynamic Adaptive 

Streaming over HTTP pada jaringan LAN, serta 

menarik kesimpulan dari analisa tersebut. 

4. Penyusunan Laporan. 
 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Video 

Video adalah teknologi untuk menangkap, 

merekam, memproses, mentransmisikan dan menata 

ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film 

seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video 

juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar 

mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan 

kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung 

tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan 

gambar disebut dengan frame rate, dengan satu fps. 

Pada dasarnya terdapat dua jenis video dalam layer 

komputer yaitu: 

- Video analog 

- Video digital  

2.2 Streaming Video 

Streaming adalah sebuah teknologi untuk 

memainkan file video atau audio secara langsung 

ataupun dengan perekam dari sebuah mesin server 

(web server). Dengan kata lain, file video yang berada 

pada mesin server atau komputer server dapat langsung 

dijalankan dan dimainkan oleh klien sesaat Proses 

permintaan dilakukan sehingga klien tidak perlu 

menghabiskan sekian waktu untuk mendownload file 

video dan audio tersebut. 

Konsep video streaming dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan manusia akan teknologi 

multimedia yang instan. Dengan adanya teknologi 

video streaming, file video tidak perlu dilakukan proses 

download oleh klien melainkan file video tersebut 

dapat langsung diputar oleh klien tanpa harus 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 180 

melakukan proses download. Proses streaming video 

tersebut dapat dilakukan dengan metode secara live 

maupun menggunakan metode streaming dengan 

progressive download. 

 

 

2.3 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) 

Dynamic adaptive streaming over HTTP 

(DASH) merupakan protokol streaming adaptif yang 

memungkinkan streaming konten kualitas tinggi 

melalui media internet dari HTTP web server dan 

mampu menyajikan video dengan frame rate yang 

konsisten, dengan menyesuaikan format dan kualitas 

video sesuai kemampuan client. MPEG-DASH bekerja 

dengan memecah konten kedalam beberapa segmen file 

yang berbasis HTTP.  konten tersebut tersedia 

diberbagai tingkat bit yang berbeda. Kemudian klien 

secara otomatis memilih dari alternatif segmen yang 

tersedia untuk diunduh dan diputar ulang berdasarkan 

kondisi jaringan klien pada saat itu. 

 
Gambar 2. 4 Blog Diagram DASH 

Dalam gambar 2.1, konten multimedia 

ditangkap dan disimpan pada server dan disampaikan 

menggunakan HTTP. Konten yang ada di-server 

tersebut yaitu Media Presentation Description (MPD), 

yang menggambarkan manifest dari konten yang 

tersedia seperti alamat URL, segmen, bitstreams 

multimedia dalam bentuk potongan, dalam file tunggal 

atau ganda. Untuk memutar konten, klien DASH 

pertama memperoleh MPD dengan MPD ini, klien 

DASH belajar tentang waktu program, ketersediaan 

media konten, jenis media, resolusi, bandwidth 

minimum dan maksimum, adanya berbagai alternatif 

dikodekan komponen multimedia, fitur aksesibilitas 

dan diperlukan manajemen hak digital, lokasi media 

komponen pada jaringan, dan karakteristik konten 

lainnya. Informasi yang didapatkan dari MPD, klien 

DASH memilih alternatif dikodekan sesuai dan mulai 

streaming konten dengan mengambil segmen 

menggunakan HTTP GET permintaan. Setelah 

penyangga yang tepat untuk memungkinkan variasi 

throughput jaringan, klien terus mengambil segmen 

berikutnya dan juga memantau fluktuasi bandwidth 

jaringan. Tergantung pada ukurannya, klien 

memutuskan bagaimana beradaptasi dengan bandwidth 

yang tersedia dengan mengambil segmen alternatif 

yang berbeda (dengan bitrate rendah atau lebih tinggi) 

untuk mempertahankan penyangga yang memadai. 

 

2.4 Kompresi H.265  

Gary J, Woo-Jin (2013) mengatakan bahwa 

High Efficiency Video Coding (HEVC) adalah suatu 

standar format kompresi video terbaru yang merupakan 

proyek bersama Video Coding Experts Group (VCEG) 

ITU-T dan organisasi standarisasi ISO/IEC Moving 

Picture Experts Group (MPEG). HEVC ini merupakan 

pengganti H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video 

Coding) yang mampu memberikan rasio kompresi data 

dua kali lipat dibandingkan dengan H.264/MPEG-4 

AVC pada tingkat kualitas video yang sama. H.264 

menggunakan macroblock dengan ukuran 

maksimalnya yaitu 16x16 piksel sedangkan ukuran 

maksimal standar H.265 bisa mencapai 64x64 piksel. 

 
Gambar 2. 5 Perbandingan H264 dengan H.265 

Cara kerja H.265 sama seperti H.264 dan Mpeg-2. 

H.265 menggunakan 3 jenis frame, yaitu: I-,B-, dan P-

frame dalam sekumpulan gambar, menggabungkan ke 

dua elemen kompresi intra dan inter frame. 

 

3. PERANCANGAN 

3.1 Desain Jaringan 

Live streaming menggunakan Dynamic 

Adaptive Streaming over HTTP (DASH) pada Jaringan 

LAN akan dirancang sesuai dengan topologi sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3. 1 Topologi Jaringan 
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Seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1, pada 

penelitian ini menggunakan satu buah kamera untuk 

perekaman video, satu buah laptop yang digunakan 

sebagai server, satu buah switch sebagai penghubung 

jaringan LAN, dan 10 buah PC sebagai klien. 

3.2 Blok Diagram Sistem 

Kerangka sistem yang digunakan pada 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 2 Blok Diagram Sistem 

Tahapan yang dilakukan pada perancangan sistem ini 

adalah: 

3.2.1 Video Source 

Pada penelitian ini, video source yang 

digunakan berupa video original dengan format yuv 

berdurasi 4 menit dengan ukuran video 2 GB. 

3.2.2 Kompresi H.265 

Video source yang ditentukan, sebelum 

dikirimkan ke sisi client di kompresi terlebih dahulu 

menggunakan teknik codec H.265 bertujuan 

menghasilkan kualitas video yang baik dengan bitrate 

yang lebih kecil dibandingkan dengan standar video 

sebelumnya. 

3.2.3 Segmentasi/DASH 

Segmentasi adalah proses untuk membagi video 

dalam beberapa level yang akan mendukung 

implementasi Dynamic Adaptive Streaming over HTTP 

(DASH). DASH merupakan protokol streaming adaptif 

yang memungkinkan streaming konten kualitas tinggi  

melalui media internet dari HTTP web server dan 

mampu  menyajikan video dengan frame rate yang 

konsisten, dengan menyesuaikan format dan kualitas 

video sesuai kemampuan client. MPEG-DASH bekerja 

dengan memecah konten ke dalam beberapa segmen 

file yang berbasis HTTP.  Konten video dibagi menjadi 

4 tingkatan bitrate berbeda, yaitu 100 Kbps, 300 Kbps, 

500 Kbps dan 1000 Kbps. Kemudian klien secara 

otomatis memilih dari alternatif segmen yang tersedia 

untuk diunduh dan diputar ulang berdasarkan kondisi 

jaringan klien pada saat itu. 

3.2.4 Server 

server merupakan mesin dimana tempat aplikasi 

atau software beroperasi dalam medistribusikan video 

ke client. Pada penelitian ini server yang digunakan 

yaitu apache, yang tersedia pada windows melalui 

software XAMPP.  

 

3.2.5 Switch Jaringan 

Switch adalah perangkat jaringan komputer 

yang berfungsi sebagai konektor/penghubung. Dilihat 

dari fungsinya, terlihat mirip dengan Hub. Perbedaan 

kedua alat ini adalah soal besaran luas jaringan yang 

dapat dikerjakan dan besaran kecepatan transfer data. 

Switch memiliki cakupan luas jaringan yang lebih besar 

dari Hub, dan Switch juga memiliki kecepatan yang 

lebih tinggi dibanding dengan Hub. Switch disini 

berfungsi sebagai konektor jaringan LAN yang 

menghubungkan komputer server dengan beberapa 

komputer client. 

3.2.6 Client 

Pada penelitian ini, live video streaming akan 

diimplementasikan pada beberapa komputer yang 

dihubungkan melalui sebuah switch pada jaringan 

LAN.  Software yang digunakan pada komputer client 

agar dapat memutar video yaitu Osmo4. 

3.2.7 Pengukuran 

Pengukuran meliputi parameter-parameter 

quality of service yaitu throughput, delay dan segment-

segment video, kemudian setelah mengukur parameter-

parameter tersebut maka dapat dilakukan analisa. 

Untuk pengukuran ini digunakan aplikasi wireshark. 
 

4. HASIL DAN ANALISA 

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan 

membahas hasil dari penelitian yang telah di kerjakan. 

Pembahasan dilakukan dengan mengambil data, 

menguji dan memberikan analisis terhadap sistem yang 

dibuat. Pengujian dan analisa bertujuan untuk 

membuktikan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan yang diharapkan dan telah melalui prosedur-

prosedur yang seharusnya. 

4.1 Kompresi Video 

Kompresi  video menggunakan aplikasi 

divX265. Video  dikompresi menjadi empat tingkatan 

bitrate yang berbeda. 
Tabel 4. 2 Hasil Kompresi Video 

Nama Video Durasi Bitrate Size 

Bunny360_100.mp4 00:04:00 132 

kbps 

3951 

KB 

Bunny360_300.mp4 00:04:00 386 

kbps 

11388 

KB 

Bunny360_500.mp4 00:04:00 618 

kbps 

18186 

KB 

Bunny360_1000.mp4 00:04:00 1160 

kbps 

34063 

KB 

 

Dari hasil kompresi terlihat semakin tinggi 

bitrate video semakin besar ukuran yang dihasilkan. 

Bitrate ini merupakan banyaknya jumlah bit video 
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dalam satuan waktu, pada bunny360_100.mp4 

memiliki nilai bitrate 132 kbps yang berarti video ini 

dalam 1 detiknya memiliki jumlah bit sebanyak 132 

ribu bit. Begitu juga dengan tiga video lainnya yang 

memiliki jumlah bit tiap detiknya lebih banyak. Nilai 

bitrate ini akan berpengaruh kepada kualitas dan ukuran 

video, semakin besar nilai bitrate nya kualitas video 

semakin bagus dan ukuran file videonya juga akan 

semakin besar. 

 

4.2 Implementasi Live Streaming  

Implementasi dilakukan di lab 234 

Politeknik Caltex Riau menggunakan satu buah 

laptop server dengan jumlah client yang ditentukan 

1 client, 5 client, 10 client, dan 20 client. PC client 

dapat mengakses video yang di-streaming server 

menggunakan aplikasi Osmo4 (GPAC) dengan 

mengakses IP server.  

 

4.2.1 Perbandingan Throughput 

Throughput merupakan kecepatan (rate) 

transfer data efektif, yang diukur dalam bps. 

Throughput berhubungan dengan bandwidth yang 

tersedia di jaringan. Bandwidth yang disediakan 

tidak semua dipakai pada saat mengakses video 

dijaringan. Besarnya bandwidth yang dipakai untuk 

mengakses video tersebut adalah throughput. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan data Throughput 

 
Gambar 4. 2 Diagram Throughput 

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa jumlah client 

berpengaruh terhadap nilai throughput. Semakin 

banyak jumlah client yang mengakses video nilai 

throuhput semakin kecil yang menunjukkan jumlah 

client berbanding terbaling dengan nilai throughput. 

 

4.2.2 Perbandingan Delay 

Delay merupakan total waktu yang dibutuhkan 

paket untuk menempuh jarak dari server (pengirim) ke 

client (penerima). Nilai delay didapat dari pembagian 

waktu antara paket pertama dan paket terakhir dengan 

jumlah total paket yang diterima. 

 

Delay = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡
 

 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Summary Data Delay 

 

 
Gambar 4. 4 Diagram Delay 

 

Delay biasa dikaitkan dengan kecepatan throughput, 

dimana pada saat nilai throughput besar delay akan 

bernilai kecil. Pada percobaan dengan jumlah client 1 

PC, nilai throughput yang terukur yaitu 1,405 Mbps, 

delay akses video 8,58 ms. Setelah dilakukan 

penambahan jumlah client yang mengakses video 

menyebabkan nilai throughput berkurang dan 

menyebabkan waktu delay semakin besar.  

 

4.2.3 Perbandingan Bitrate Video yang dikirim 

server 

 Pada saat streaming berlangsung, client 

melakukan request terhadap server untuk meminta 

video yang akan dimainkan di sisi client. Permintaan 

client akan ditanggapi server dengan mengirimkan 

segment-segment video dengan kualitas tertentu yang 

disesuaikan dengan waktu antara permintaan pertama 

dengan permintaan selanjutnya secara terus menerus 

selama proses streaming berlangsung. 
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Gambar 4. 5 Perbandingan bitrate Video yang Dikirim 

Server ke Client 

Gambar 4.5 menunjukkan persentase bitrate video 

yang direquest client. Terlihat dari gambar tersebut 

pada saat client 1 PC menggambarkan kondisi jaringan 

yang stabil, permintaan hanya video dengan bitrate 

1160 dan 618 kbps. Saat ditambahkan jumlah client 

pada jaringan tersebut, persentase permintaan video 

dengan kulaitas tinggi menurun. Sehingga pada saat 

client 20 PC, persentase permintaan video dengan 

kualitas rendah lebih besar yang menyatakan traffic 

jaringan padat. 

Tabel 4. 3 Rata-Rata Waktu Request Client 

Bitrate video Rata-rata waktu request 

1160 0,51 detik 

618 0,57 detik 

386 0,61 detik 

132 1,47 detik 

 

Pengiriman segment video didasarkan pada lamanya 

waktu permintaan client terhadap server. Pada saat 

delay permintaan segment dari client cepat, maka 

server akan mengirimkan video dengan bitrate tinggi, 

dan apabila delay waktu permintaan client lama, maka 

server akan mengirimkan segment video dengan bitrate 

yang lebih rendah.  

 

5. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Kompresi video dengan bitrate 132 kbps 

mengubah ukuran video menjadi 3951 KB, 

bitrate 386 kbps ukuran video menjadi 11388 

KB, bitrate 618 kbps ukuran video menjadi 

18186 KB, bitrate 1160 kbps ukuran video 

menjadi 34063 KB yang menunjukkan 

semakin tinggi bitrate video, ukuran file video 

juga akan semakin besar. 

2. Jumlah client mempengaruhi nilai throughput 

dan delay, semakin banyak jumlah client maka 

nilai throughput semakin kecil yang 

mengakibatkan delay menjadi semakin besar. 

Nilai throughput tertinggi yaitu 1,4 Mbps 

pada saat 1 client, dan nilai delay terbesar 

12,5 ms pada saat 20 client. 

3. Dynamic Adaptive Streaming over HTTP 

(DASH) berhasil di implementasikan, terbukti 

pada saat traffic jaringan yang padat persentase 

permintaan client untuk video dengan kualitas 

rendah lebih besar dibandingkan permintaan 

video dengan kualitas tinggi. 
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Abstrak  –  Perkembangan perangkat mobile berpengaruh pada naiknya jumlah pengguna perangkat mobile 

dalam waktu yang singkat. saat ini, perangkat tersebut bukan lagi hanya menjadi alat komunikasi, melainkan 

juga untuk media hiburan, seperti mobile game. Kualitas dari sebuah mobile game dapat dilihat dari aspek yang 

diukur dan diuji dengan metriks untuk kebutuhan kualitas mobile game. Model kualitas untuk mobile game 

merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kualitas dari sebuah produk game berbasis 

mobile. Salah satu mobile game genre yang diminati oleh pengguna smartphone adalah Role-playing Game 

(RPG). RPG merupakan salah satu genre game yang biasanya memiliki storyline yang lebih panjang dan 

kompleks, hal tersebut bertolak belakang dengan konsep kebutuhan kualitas mobile game yang menyatakan 

bahwa mobile game harus sederhana dan dapat dimainkan dengan cepat. Model kualitas untuk mobile game 

dibangun berdasarkan kebutuhan kualitas dari mobile game. Evaluasi dilakukan untuk membuktikan bahwa 

model kualitas tersebut dapat digunakan untuk mengukur kualitas dari mobile game dengan genre RPG. Analisis 

terhadap hasil evaluasi terhadap studi kasus yang menunjukkan bahwa model kualitas untuk mobile game dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas suatu mobile game  yang spesifik pada genre RPG. 

 

Kata Kunci: Game, Mobile Game, RPG, Model Kualitas untuk Mobile Game. 

  

Abstract - The development of mobile devices was affect the increasing number of mobile device users within a 

short time. This time, the device is no longer just a communication tool, but also for entertainment media, such as 

mobile games. The quality of a mobile games can be seen from the aspect that is measured and tested with quality 

metrics to mobile games requirements. Quality model for mobile games is a tool that can be used to measure the 

quality value of a mobile based games product. One of the mobile games genre that preferred by smartphone users 

is Role-playing Game (RPG). RPG is one of games genre that usually has a longer storyline and complex, it is 

contrary to the concept of mobile games quality requirements which states that the mobile games should be simple 

and can be played quickly. Quality model for mobile games is built based on requirements of the mobile games 

quality. Evaluation was conducted to prove that the quality of the model can be used to measure the quality of 

mobile games with RPG genre. Analysis of the evaluation results from the case studies showed that the quality 

model for mobile games can be used to measure the quality of a mobile game that specific to the RPG genre. 

 

Keywords: Game, Mobile Game, RPG, Quality Model for Mobile Games. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Game merupakan sistem yang dibangun dari kumpulan 

logika dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk 

menghibur pemain [1-2]. Perkembangan teknologi saat 

ini juga sudah membawa perkembangan game juga 

kepada teknologi yang sedang berkembang, salah 

satunya adalah perangkat mobile. Perangkat tersebut 

saat ini bukan lagi hanya menjadi alat komunikasi, 

melainkan juga untuk media hiburan seperti bermain 

game. Game yang berjalan pada perangkat mobile 

disebut dengan mobile game. Model kualitas untuk 

mobile game merupakan sebuah game yang dapat 

digunakan untuk mengukur nilai kualitas dari sebuah 

produk game berbasis mobile [2]. Model kualitas 

tersebut dibangun berdasarkan kebutuhan kualitas 

perangkat lunak mobile game [3] yang dikolaborasikan 

dengan model-model yang sudah ada sebelumnya.  

Pada penelitian sebelumnya [2], model kualitas untuk 

mobile game sudah di evaluasi terhadap beberapa 

produk game, namun masih terbatas pada mobile game 

secara umum dengan genre yang beragam. Sehingga 

belum dapat dilihat apakah model tersebut cocok untuk 

digunakan dalam mengukur kualitas perangkat lunak 

mobile game dengan genre yang lebih spesifik. Role-

Playing Game RPG merupakan sebuah game yang 

berbentuk permainan pertualangan yang memiliki 

skenario atau story line yang cukup panjang sehingga 

dibangun dengan lebih menarik [4]. 

 

Sebuah mobile game seharusnya tidak menggunakan 

cerita yang panjang dan rumit, sehingga dapat 

dimainkan dengan praktis dan waktu yang singkat [3], 

hal tersebut bertolak belakang dengan konsep game 

RPG yang memiliki storyline yang panjang. Sehingga 

perlu dilakukan evaluasi dalam penerapan dan 

pengukuran kualitas yang didapat dari sudut pandang 
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pengguna dengan model kualitas yang telah dibangun 

sebelumnya. Sehingga nantinya dapat dilihat apakah 

model tersebut dapat menunjukkan nilai kualitas dari 

sebuah perangkat lunak game berbasis mobile 

khususnya dengan genre RPG. 

 

 

2. MODEL KUALITAS UNTUK MOBILE 

GAME  

 

Model kualitas untuk mobile game merupakan sebuah 

model kualitas yang dibangun oleh Trisnadoli, dkk 

pada penelitian yang berjudul ‘A Proposal Quality 

Model for Mobile Games’ [2]. Model tersebut  

dibangun berdasarkan kebutuhan kualitas dari mobile 

game yang didapat dari kriteria-kriteria untuk 

membangun produk perangkat lunak yang baik [3]. 

Selain itu model ini juga merupakan kombinasi dan 

pengembangan dari model kualitas terbaru dari standar 

ISO 25010 dan 25022.  Faktor kualitas dari model 

kualitas untuk mobile game dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 

 
Gambar 1: Model Kualitas untuk Mobile Game [2] 

 

Faktor dan sub faktor kualitas dari Model kualitas 

mobile game, adalah Usability In Use, Flexibility In 

Use dan User Health & Safety. 

 

Untuk melakukan pengukuran kualitas, dapat 

dilakukan dengan menggunakan metric yang sudah 

tersedia sesuai dengan faktor kualitas yang terdapat 

dalam model kualitas untuk mobile game [2]. 

 

 3. ROLE-PLAYING GAME (RPG) PADA 

MOBILE GAME 
 
RPG merupakan singkatan dari Role Playing 

Game  adalah salah satu jenis game yang memakai 

dasar cerita dan diubah menjadi sebuah permainan. 

Dalam game, pemain berperan sebagai seorang tokoh 

dalam cerita tersebut. Game ini memiliki unsur yang 

unik, karena biasanya tidak ada tamat dalam game 

seperti ini permainan dilakukan dengan menjalankan 

sebuah main character yang bisa costumize, mencari 

uang, membangun koneksi dengan non playable 

player (NPC) dan sebagainya [4]. 

Permainan yang dimainkan dalam RPG biasanya 

sebuah permainan yang berupa peran tokoh-tokoh 

khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah 

cerita bersama. Keberhasilan aksi pemain tergantung 

dari sistem peraturan permainan yang telah 

ditentukan. Selama pemain tetap mengikuti peraturan 

yang ditetapkan, maka para pemain bisa 

berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir 

permainan [5]. 

 

Dalam game RPG, kemenangan sangat jarang 

ditemukan, karena menang atau kalah dalam 

permainan ditentukan dengan berbagai macam cara, 

seperti score atau level. Hal tersebut membuat 

permain RPG berbeda dari game lainnya. Daya tarik 

dari game RPG adalah mengajak pemain untuk 

menggunakan imajinasi mereka. RPG biasa lebih 

mengarah ke kolaborasi sosial daripada kompetisi, 

umumnya pemain tergabung dalam satu kelompok 

dalam satu permainan [4]. 

 

Game RPG dibangun dalam banyak platform, salah 

satunya adalah padaperangkat mobile. Pada perangkat 

mobile, biasanya game RPG dibuat dengan tidak 

sekompleks serumit yang dibangun pada platform 

desktop atau konsol [5]. Namun pada 

implementasinya didapatkan bahwa hampir seluruh 

Mobile game RPG yang berjalan pada perangkat 

mobile sama persis dengan yang ada di platform lain. 

Storyline dari sebuah game RPG yang berjalan pada 

platform mobile juga memiliki skenario yang panjang 

dibanding game dengan genre lainnya yang berjalan 

di platform yang sama. Meskipun tergolong kurang 

praktis, namun mobile game RPG tetap dibangun 

dengan cerita dan tampilan yang menarik, sehingga 

pemain tetap merasakan kesenangan, tantangan dan 

kepuasan saat memainkan game. 

 
 

4. ANALISIS HASIL PENGUKURAN 

KUALITAS 
 
Dalam melakukan pengukuran kualitas mobile game 

dengan genre RPG, dirancang skenario pengujian 

yang dapat diterapkan untuk menunjukkan nilai dari 

sebuah kualitas produk game dengan genre RPG. 5 

buah produk mobile game dipilih untuk menjadi media 

evaluasi model kualitas didapatkan secara gratis oleh 

beberapa software house atau game developer yang 

sudah mempublikasikan produk game secara gratis dan 

digunakan oleh banyak pengguna perangkat mobile. 
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Berdasarkan metrik dari model kualitas untuk mobile 

game, skenario evaluasi untuk pengukuran kualitas 

dialkukan dengan menggunakan cara observasi dan 

pengumpulan data. Evaluasi dilakukan terhadap 50 

responden yang merupakan pemain game yang 

memiliki latar belakang yang berbeda seperti umur, 

jenis kelamin, profesi, tingkat pendidikan. Namun 

seluruh responden merupakan smartphone user yang 

gemar bermain game dengan genre RPG. 

Observasi dilakukan dengan mengamati pemain selama 

menggunakan permainan, dan survei dilakukan setelah 

pemain selesai memainkan game tersebut, tujuannya 

adalah untuk mendapatkan umpan balik dari pemain 

yang nantinya dilakukan perhitungan dalam 

pengukuran kualitas perangkat lunak. 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, perhitungan 

dilakukan dengan mengolah nilai-nilai yang didapat 

berdasarkan hasil observasi dan survei, sehingga 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kualitas Mobile Game RPG 

Faktor 

Kualitas 

Metrik 

Kualitas 

Hasil Aktual 

Game 

I II III IV V 

Effectiven

ess in use 

Goal 

Completeness  

Baik Baik Baik Baik Baik 

Error 

Frequency  

Baik Baik Baik Baik Baik 

Efficiency 

in use 

Goal Time 

Efficiency 

Baik Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cuku

p 

Baik 

Baik 

Satisfactio

n 

Satisfaction 

Scale 

Baik Baik Baik Baik  Baik 

Comfort Scale 
Baik Baik Baik Baik Baik 

Pleasure 

Scale 

Baik Baik Baik Baik Baik 

Flexibility 

in use 

Flexible 

Context of use 

Baik Cukup 

Baik 

Baik Cuku

p 

Baik 

Baik 

Safety 

User Health 

and Safety 

Frequency  

Baik Baik Baik Baik Baik 

 

Pada Tabel 1 diperlihatkan interpretasi berdasarkan 

hasil pengukuran kualitas dari kelima judul mobile 

game dengan genre RPG yang menjadi studi kasus 

dalam penelitian ini. Secara keseluruhan semuanya 

memiliki nilai kualitas yang baik. Jika dibandingkan 

untuk masing-masing mobile game, maka dapat 

dinyatakan bahwa Game I, Game III, Game V dan 

Game V memiliki kualitas yang baik dari sisi Usability 

In Use (Effectiveness In Use, Efficiency In Use, 

Satisfaction) dan Safety, namun cukup baik untuk 

faktor Flexibility jika dibandingkan dengan Game III. 

Sedangkan Game II, III dan IV juga memiliki nilai yang 

cukup baik untuk Efficiency In Use dibandingkan 

dengan mobile game lainnya.  

Hal tersebut menyatakan bahwa produk mobile game 

dengan genre RPG ternyata dapat diukur nilai 

kualitasnya dengan menggunakan Model Kualitas 

untuk Mobile Game, namun dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, 

seperti dalam pengukuran dengan metriks Goal Time 

Efficiency, dimana dalam sebuah game RPG, goal yang 

dituju memang terlihat dengan jelas, namun untuk 

mendapatkan goal tersebut membutuhkan waktu yang 

cukup panjang, sehingga terlihat pada pengukuran yang 

dilakukan menunjukkan beberapa mobile game yang 

memiliki goal time yang besar maka akan memiliki 

nilai kualitas yang cukup baik karena hal tersebut 

bertentangan dengan konsep mobile game yang praktis 

dan dapat dimainkan dengan waktu yang singkat. 

Nilai kualitas yang bervariasi juga menunjukkan bahwa 

kualitas setiap produk game tidak akan bernilai sama, 

terutama jika dilakukan dengan sudut pandang 

penggunaan oleh pemain, karena setiap pemain 

memiliki ciri yang berbeda-beda dalam melakukan 

permainan dan kesukaan dalam hal bermain. 

Secara rata-rata keseluruhan game dari setiap metriks 

yang diujikan, menunjukkan bahwa setiap aspek dari 

faktor kualitas yang ditawarkan pada model kualitas 

mobile game, sudah dapat menilai kualitas mobile game 

bergenre RPG dengan hasil yang baik. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa Model kualitas untuk 

Mobile Game dapat diterapkan untuk jenis mobile 

game secara spesifik seperti genre RPG. Nilai metriks 

Goal Time Efficiency menjadi metriks yang paling 

terpengaruh dalam evaluasi model kualitas ini, karena 

konsep mobile game yang praktis bertentangan dengan 

konsep game RPG yang memiliki tingkat kerumitan 

yang tergolong tinggi. 

Sebagai saran untuk kelanjutan penelitian mendatang 

dapat dilakukan evaluasi terhadap lebih banyak judul 

dan jenis game lain yang juga spesifik terhadap genre 

tertentu sehingga nantinya dapat dijadikan 
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perbandingan hasil dari pengukuran kualitas perangkat 

lunak mobile game RPG dengan genre lainnya. 
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Abstrak – Penerapan citra sudah diterapkan pada banyak bidang, namun untuk bidang pengidentifikasian 

aktivitas manusia masih kurang dimanfaatkan. Saat ini identifikasi aktivitas manusia masih dilakukan secara 

manual oleh manusia sendiri. Karna aktivitas manusia yang dapat berubah-ubah setiap saat maka kurang efektif 

jika manusia sendiri yang memantau aktivitas tersebut. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat melakukan 

identifikasi aktivitas manusia. Sistem ini menggunakan IP Camera untuk mengambil citra digital sebagai inputan 

aplikasi. Dengan menggunakan template matching melalui proses ekstraksi ciri untuk mendapatkan variabel-

variabel seperti rasio tinggi dan lebar dari citra input, kemudian proses klasifikasi menggunakan algoritma k -

Nearest Neighbors. Algoritma k-Nearest Neighbors digunakan untuk melakukan pengklasifikasian aktivitas 

yang sedang dilakukan manusia. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem memiliki tingkat akurasi sebesar 

80%. Aktivitas manusia yang diidentifikasi adalah berdiri, duduk, jongkok dan berbaring. Berdasarkan hasil 

tersebut sistem ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas manusia di dalam ruangan. 

 

Kata Kunci: Aktivitas manusia, IP Camera, Template Matching, klasifikasi k-Nearest Neighbor 

 

Abstract - Application of the image has been applied in many fields, but for field identification of human activity 

are still underutilized. Currently the identification of human activity is still done manually by humans themselves. 

Because human activities can change every time it is less effective if the man himself is monitoring the activity. 

For that we need a system that can identify human activities. The system uses the IP Camera to take a digital image 

as input applications. By using a template matching through feature extraction process to obtain variables such as 

height and width ratio of the input image, then the classification process using k-Nearest Neighbors algorithm. K-

Nearest Neighbors algorithm used to perform the classification of human activities that are being carried out. Based 

on the tests performed, the system has an accuracy rate of 80%. Human activity identified are standing, sitting, 

squatting and lying. Based on these results it can be used to identify human activities indoors. 

 

Keywords: Human activity, IP Camera, Template Matching, k-Nearest Neighbor classification 
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah 

digunakan hampir di semua bidang. Bidang-bidang 

tersebut meliputi bidang pendidikan, telekomunikasi, 

keamanan, kedokteran, dan lain-lain. Teknologi 

informasi terbagi atas perangkat keras dan perangkat 

lunak. Seiring dengan berkembangnya perangkat keras 

dan perangkat lunak, tentunya memberikan dampak 

yang positif bagi penggunanya. 

Teknologi pengolahan citra merupakan salah satu 

teknologi perangkat lunak saat ini. Pengolahan citra 

dapat digunakan untuk mengenali wajah dan sidik jari 

yang biasa digunakan sebagai absensi. Salah satu 

teknologi perangkat keras untuk melakukan penerapan 

teknologi pengolahan citra yaitu IP Camera. IP  

 

Camera merupakan perangkat peng-capture dan 

recording objek terkini yang memiliki kemampuan 

memproses visual dan audio serta dapat diakses PC 

secara langsung, atau melalui LAN, internet, dan 

jaringan telepon seluler [1].  

Pemanfaatan IP Camera telah dilakukan dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang 

pengawasan. Pemanfaatan IP Camera dalam bidang 

pengawasan untuk aktivitas yang dilakukan lansia di 

rumah masih kurang dimanfaatkan. Penggunaan IP 

Camera dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

aktivitas seorang lansia pada suatu ruangan tanpa harus 

berada diruangan tersebut karna IP Camera dapat 

diakses dimana saja menggunakan web browser. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi aktivitas manusia di 

suatu ruangan dengan menggunakan IP Camera dengan 

pemanfaatan metode template matching dan k-NN (k-

Nearest Neighbor). Sistem ini dirancang berbasis web 

yang memberikan informasi aktivitas manusia di suatu 

ruangan. 

mailto:suryadi12ti@mahasiswa.pcr.ac.id
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Dengan adanya sistem berbasis web ini, diharapkan 

dapat menjadi media alternatif untuk melakukan 

pengawasan terhadap aktivitas yang sedang dilakukan 

lansia pada suatu ruangan. Aktivitas yang diidentifikasi 

yaitu aktivitas berdiri, duduk, jongkok dan berbaring. 

 

2. PENELITIAN TERDAHULU  

 

Sebuah penelitian untuk mengenali bentuk tangan yang 

ditangkap oleh IP camera [2]. Proses pengenalan 

bentuk tangan dilakukan menggunakan tiga metode 

feature extraction. Metode tersebut ialah Edge 

Detection, Vector Analysis and Pixel to Pixel Distance 

Analysis. Hasil ekstrasi tersebut kemudian di proses 

dengan menggunakan algoritma k-NN untuk 

mengenali nama dari bentuk tangan yang ditangkap 

oleh IP Camera. Penelitian berikutnya yaitu 

pendeteksian terhadap hewan [3]. Sistem ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan keselamatan manusia 

dan satwa liar. Sistem ini akan memperingati 

pengemudi jika terdapat hewan yang berukuran besar 

memasuki jalanan melalui sinyal audio dan visual. 

Metode yang digukan yaitu Feature Extraction dan 

Template Matching. 

 

Selanjutnya, sebuah penelitian untuk mendeteksi 

tingkat kelelahan pada pengemudi [4]. Tingkat 

kelelahan ditentukan dengan mengidentifikasi keadaan 

mata, saat mata terbuka atau tertutup secara real-time. 

Dengan memonitor mata kelelahan pada pengemudi 

dapat dideteksi untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan. Metode yang digunakan pada sistem ini 

yaitu Template Matching. Penelitian lainnya yaitu 

penelitian pengenalan wajah untuk absensi 

menggunakan webcam [5]. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi wajah sebagai absensi. Sistem 

ini menggunakan webcam sebagai masukan. Metode 

yang digunakan yaitu Template Matching dan konversi 

citra RGB.  

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, akan dirancang 

sebuah sistem identifikasi aktivitas manusia didalam 

ruangan menggunakan IP camera dengan metode 

template matching dan algoritma klasifikasi. Dimana 

hasil dari metode template matching akan digunakan 

sebagai atribut pada klasifikasi k-NN. Hasil dari sistem 

ini berupa aktivitas berdiri, duduk, jongkok dan 

berbaring.  

 

3. METODOLOGI 
 
Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Langkah-langkah tersebut terdiri dari 

proses training untuk menentukan data training, 

ekstraksi ciri dan pengenalan objek. Setiap langkah 

akan dijelaskan di bagian berikut. 

 

3.1 Pengumpulan Data Training 

Pengumpulan data training dilakukan dengan 

menggunakan objek dan ruangan yang berbeda-beda. 

Proses pertama yang dilakukan yaitu dengan 

menangkap gambar menggunakan IP camera. Dari 

hasil tangkapan IP camera tersebut kemudian 

dilakukan proses ekstraksi ciri untuk mendapatkan 

pola dari gambar aktivitas tersebut. Hasil dari ekstrasi 

ciri inilah yang kemudian disimpan ke database 

sebagai data training sistem. Beberapa contoh gambar 

yang dijadikan sebagai data training dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Gambar 1. Contoh Gambar Training 

3.2 Ekstraksi Ciri 

Proses ini dilakukan oleh sistem dengan cara mencari 

pixel yang mengalami perubahan dari template awal. 

Berdasarkan pixel-pixel yang mengalami perubahan 

kemudian dihitung tinggi dan lebar objek secara 

keseluruhan, lalu pola objek ditentukan berdasarkan 6 

data dari rasio lebar dan tinggi yaitu X1, X2, X3, Y1, 

Y2, Y3 yang nantinya akan dijadikan sebagai atribut 

pada data training dalam pengklasifikasian 

menggunakan algoritma k-NN. Contoh pola objek 

yang didapat oleh sistem dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Pola Objek Pada Kondisi Berdiri 
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Dimana X1 merupakan rasio L1 dan Tinggi, X2 

merupakan rasio L2 dan Tinggi, X3 merupakan rasio 

L3 dan Tinggi, Y1 merupakan rasio Lebar dan T1, Y2 

merupakan rasio Lebar dan T2, Y3 merupakan rasio 

Lebar dan T3. 

3.3 Metode Pengenalan Objek 

Pengenalan objek akan dilakukan dengan 

menganalisis hasil ekstraksi ciri menggunakan 

algoritma klasifikasi. Algoritma klasifikasi yang 

digunakan yaitu algoritma k-NN (k-Nearest 

Neighbor). Algoritma ini dilakukan dengan 

menggunakan Euclidean Distance yang didapatkan 

dari persamaan 1. 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝𝑖 , 𝑞𝑖) =  √∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)
2𝑛

𝑖=1      persamaan (1) 

K-NN akan menganalisa jarak berdasarkan 6 nilai dari 

hasil ekstraksi ciri antara data training dengan data 

testing. Nilai Euclidean Distance terkecil akan 

ditentukan sebagai aktivitas manusia yang dikenali 

oleh sistem. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 3 merupakan tampilan dari sistem. Halaman 

ini menampilkan sistem identifikasi aktivitas manusia 

berjalan secara real-time. Halaman ini berfungsi untuk 

mengubah template dari sistem dan juga untuk 

menambahkan data training sistem. 

 

Gambar 3. Tampilan Website 

4.1. Pengujian Nilai K Terbaik Pada K-NN 

Pengujian nilai K terbaik dilakukan dengan 

menggunakan tools KNIME. Nilai K yang diuji yaitu 

dari K=3 hingga K=25. Nilai K terbaik ditentukan 

berdasarkan nilai akurasi paling tinggi. Berdasarkan 

percobaan yang dilakukan, dengan 115 sampel citra 

yang masing-masing mewakili sampel aktivitas berdiri, 

duduk, jongkok, dan berbaring akurasi terbesar berada 

pada nilai K=4 yaitu 90,43% dengan nilai korelasi -

0,95. Dengan nilai korelasi tersebut maka dapat 

dipastikan bahwa semakin tinggi nilai K maka tingkat 

akurasi akan semakin menurun. 

 

Gambar 4. Grafik Akurasi dan Nilai K 

4.2 Pengujian K-Folds Cross Validation  

K-Folds Cross Validation dilakukan dengan 

menggunakan tools KNIME, dimana nilai K yang 

digunakan yaitu 10. K-Folds Cross Validation akan 

mengambil data secara random dari data training yang 

dimiliki yang nantinya akan dijadikan sebagai data 

testing. Data training yang dimiliki yaitu sebanyak 115 

data. Pada proses K-Folds Cross Validation didapatkan 

12 data testing yang akan dibandingkan dengan data 

training yang berjumlah 103 data. Hasil dari confusion 

matrix dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Confusion Matrix 

Label Aktual 
Label Prediksi 

Berdiri Berbaring Duduk Jongkok 

Berdiri 4 0 0 1 

Berbaring 0 1 0 0 

Duduk 0 0 2 1 

Jongkok 0 0 0 3 

 

Berdasarkan tabel di atas, kesalahan terjadi pada 

aktivitas berdiri dan duduk dimana sistem 

mengidentifikasi sebagai aktivitas jongkok. Kesalahan 

ini dikarenakan aktivitas berdiri, duduk, jongkok 

memiliki kemiripan pola yang cukup dekat. 

y = -0,606x + 89,807
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Gambar 5. Grafik Kebenaran Prediksi Aktivitas 

4.3 Pengujian Nilai Threshold 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai 

threshold antara 5-80 dengan menggunakan kelipatan 

5. Pengujian ini dilakukan untuk setiap aktivitas dengan 

gambar yang sama. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Threshold 

Threshold 
Aktivitas 

Berdiri Duduk Jongkok Berbaring 

5     

10     

15     

20     

25     

30     

35     

40     

45     

50     

55     

60     

65     

70     

75     

80     

     

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dengan 

menggunakan citra yang sama untuk tiap nilai 

threshold, nilai threshold 5-30 tidak dapat memisahkan 

objek dengan baik disebabkan banyaknya noise pada 

citra. Pada nilai threshold 35 dan 40 setiap aktivitas 

dapat diidentifikasi dengan baik. Untuk nilai threshold 

>70 sistem tidak dapat mengenali objek disebabkan 

pixel objek dianggap tidak terjadi perubahan 

dikarenakan tingginya toleransi. Berdasarkan 

pengujian ini, nilai threshold yang digunakan yaitu 40 

agar dapat menangani noise yang banyak pada citra. 

4.4 Pengujian Cahaya 

Pengujian cahaya dilakukan dengan melakukan 

pengujian pada saat lampu diruangan dinyalakan dan 

saat lampu diruangan tidak dinyalakan. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan, pada saat lampu 

menyala sistem mampu mengidentfikasi aktivitas 

dengan baik. Pada saat cahaya gelap lampu tidak 

menyala sistem tidak dapat mengenali objek. 

Berdasarkan pengujian ini, cahaya lampu sangat 

mempengaruhi keakuratan sistem dalam melakukan 

pengidentifikasian terhadap aktivitas manusia 

diruangan dikarnakan IP Camera yang digunakan tidak 

dilengkapi dengan fitur infrared. 

4.5 Pengujian Jarak 

Pengujian jarak antara IP Camera dan objek dilakukan 

dengan merubah posisi objek. Tinggi objek yaitu 

168cm dan tinggi IP Camera 125cm dibutuhkan jarak 

sebesar 2.8meter agar keseluruhan anggota tubuh objek 

tertangkap sepenuhnya oleh IP Camera. Jarak yang 

diuji yaitu 2.8 meter, 3.2 meter, 3.6 meter dan 4.0 

meter.  

Tabel 3. Hasil Pengujian Jarak 

Aktivitas 

Jarak 

2.8 

Meter 

3.2 

Meter 

3.6 

Meter 

4.0 

Meter 

Berdiri     

Duduk     

Jongkok     

Berbaring     

 

Berdasarkan Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa jarak 

objek dengan IP Camera tidak terlalu mempengaruhi 

sistem dalam melakukan identifikasi terhadap aktivitas 

manusia karna sistem dapat mengenali tiap aktivitas 

untuk tiap jarak yang berbeda. 

4.6 Pengujian Langsung 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan lansia 

sebagai objek yang akan diidentifikasi. Aktivitas yang 

akan diidentifikasi yaitu berdiri, duduk, dan berbaring. 

Pengujian langsung untuk aktivitas jongkok akan 

dilakukan pada golongan umur pemuda. Pengujian ini 

dilakukan sebanyak 20 kali tangkapan kamera untuk 

tiap aktivitas. 
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Berdasarkan Pengujian yang sudah dilakukan, tingkat 

akurasi untuk aktivitas berdiri yaitu sebesar 70%, 

duduk 80%, jongkok 85%, dan berbaring 85%. 

Kesalahan terbanyak terdapat pada aktivitas berdiri 

dimana sistem mengenali aktivitas tersebut sebagai 

aktivitas duduk. Hal ini dikarenakan pola dari aktivitas 

berdiri dan duduk memiliki tingkat kemiripan yang 

dekat. Berdasarkan pengujian yang dilakukan sistem 

memiliki tingkat akurasi sebesar 80%. 

 

Gambar 6. Grafik Pengujian Langsung 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi 

akurasi sistem dalam proses identifikasi aktivitas. Jarak 

antara objek dengan IP camera tidak terlalu 

mempengaruhi sistem dalam melakukan 

pengidentifikasian aktivitas. Perancangan sistem 

identifikasi aktivitas manusia dengan menggunakan 

metode Template Matching dan algoritma k-Nearest 

Neighbor terbukti mampu memproses dengan 

mencapai akurasi sistem rata – rata sebesar 80% dengan 

pembagian 4 aktivitas yaitu berdiri, duduk, jongkok, 

dan berbaring. 

Adapun saran yang dapat diberikan, sistem dapat 

dikembangkan dengan cara ekstraksi ciri atau metode 

klasifikasi lain yang dapat memungkinkan 

mengidentifikasi lebih baik dan akurasi lebih tinggi. 

Merancang sistem identifikasi aktivitas manusia yang 

lebih kompleks.  
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Abstrak  –  Laporan keuangan merupakan hal yang sangat vital di dalam sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dari laporan keuangan, biasanya laporan keuangan diolah dengan berbagai macam 

perhitungan yang dilakukan secara manual. Pengolahan laporan keuangan dilakukan dapat membantu perusahaan 

melihat kualitas kinerja dari perusahaan tersebut. Serta dapat membantu investor untuk memperoleh informasi 

terkait perusahaan, dalam bentuk perusahaan sehat dan tidak sehat berdasarkan laporan keuangan. Dari 

permasalahan tersebut  telah dibangun sebuah sistem untuk membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan cara 

melakukan ekstraksi laporan keuangan secara otomatis serta mengidentifikasinya. Teknik Ekstraksi yang 

digunakan yaitu Information Retrieval dan identifikasi kinerja perusahaan digunakan algoritma K-NN. Sehingga 

dihasilkan sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan.  

 

Kata Kunci : Laporan keuangan, Kinerja Perusahaan, Information Retrieval, klasifikasi k-Nearest Neighbor. 

  

Abstract - The financial report is very vital in a company. To obtain the needed information from the financial 

statements, financial reports are processed by the various calculations are carried out manually. Processing 

financial statements do can help companies see the quality of the performance of the company. And can help 

investors to obtain information related to the company, in the form of healthy and unhealthy companies based on 

financial statements. Of these problems have built a system to help the parties related to making financial reports 

automatically extract and identify it. The extraction technique used is Information Retrieval and identification of 

the company's performance to algorithms K- NN. Thus produced a system that is able to identify the performance 

of companies based on financial statements.  

 

Keywords: Financial Report, Company Performance, Information Retrieval, k-Nearest Neighbor classification 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan salah satu faktor 

internal dalam menilai kinerja perusahaan. Proses 

pengolahan dan analisa laporan keuangan merupakan 

salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

laporan keuangan. Sejauh ini untuk mengolah dan 

menganalisa laporan keuangan masih menggunakan 

cara yang manual,seperti membaca laporan keuangan 

baris perbaris. Hal ini tentu saja kurang efektif untuk 

dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama, serta 

peluang terjadinya human error cukup besar.  

Untuk mengurangi peluang terjadinya human 

error  dalam melakukan analisa laporan keuangan 

digunakan teknologi untuk mendukung proses 

ekstraksi laporan keuangan secara otomatis dengan 

cepat yaitu Information Retrieval (IR).  

Untuk membantu proses mengidentifikasi 

kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang 

telah diekstraksi secara otomatis menggunakan 

Information Retrieval digunakan teknik klasifikasi 

yatitu algoritma K-NN. Pada sistem yang akan 

dibangun Algoritma K-NN  berguna dalam 

mengidentifikasi kinerja perusahaan menjadi 2 

klasifikasi yaitu (1) kinerja perusahaan yang sehat, dan 

(2) kinerja perusahaan yang tidak sehat. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka telah 

dibangun sebuah sistem untuk mengidentifikasi kinerja 

perusahaan berdasarkan laporan keuangan 

menggunakan algoritma K-NN 
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2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Sebagai bahan tinjauan dalam penelitian ini 

akan disertakan beberapa hasil penelitian terdahulu 

oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama pernah 

dilakukan oleh mengenai bagaimana menganalisis 

laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan di 

sebuah industri rokok dengan metode deskripsi 

anailitis, yaitu metode yang berusaha megumpulkan 

data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada 

penelitian ini proses yang dilakukan membutuhkan 

dokumen berupa laporan keuangan menghasilkan 

output berupa kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba (Hariadi, 2006). 

Penelitian kedua mengenai bagaiman 

mengklasifikasi data hasil produksi kelapa sawit PT. 

Minamas kecamatan parindu menggunakan algoritma 

K-NN. Input dari penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data jumlah hasil produksi dalam  Ton. Output 

yang dihasilkan kemiripan hasil produksi dari 

kelompok tani kelapa sawit (Helmi, 2013). 

Penelitian ketiga mengenai bagaimana 

menganalisis kinerja perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan pada perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini membutuhkan sebuah inputan 

berupa dokumen laporan keuangan yang akan 

menghasilkan output berupa baik atau buruknya kinerja 

keuangan perusahaan (Junita & Khairani, 2013).  

Penelitian keempat mengenai identifikasi citra pada 

plat motor kendaraan  mobil pribadi menggunakan 

metode K-NN.  Input yang digunakan untuk penelitian 

ini  adalah plat kendaraan motor yang menghasilkan 

output berupa keakuratan identifikasi menggunakan 

algoritma K-NN (Ikhsanuddin, 2014). 

 

2.2. Laporan Keuangan 

Kinerja merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh setiap perusahaan karena kinerja 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya 

yang dimiliki. Kinerja adalah prestasi yamg dicapai 

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut 

(Winarni & Sugiyarso, 2005). Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan ukuran tingkat keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya 

keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan dari 

suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang 

dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan 

hasil [6]. 

 

 

 

2.3. Laporan Keuangan 
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 
proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 
untuk berkomunikasi antara data keuangan 
atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan data 
atauaktivitas perusahaan tersebut [6]. 
 

2.4. Analisis Rasio 

Untuk keperluan evaluasi perlu dihubungkan 

elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan 

agar bisa diinterpretasikan lebih lanjut. 

Menghubung-hubungkan elemen-elemen yang ada 

di laporan keuangan ini sering disebut analisis rasio 

keuangan. 
  

2.5. PHP 
PHP merupakan script untuk pemrograman 

script web server-side, dengan menggunakan PHP 

maka maintenance suatu situs web menjadi lebih 

mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan script PHP. PHP/FI merupakan nama 

awal dari PHP. PHP merupakan singkatan dari 

personal home page, sedangkan FI merupakan 

singkatan dari form interface. Dibuat pertama kali oleh 

Rasmus Lerdoff (Sidik, 2006).   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Usecase diagram 

 

 

  

 

 

 

 

Pada perancangan ini terdapat 1 aktor yaitu 

investor yang menggambarkan aktifitas yang dapat 

investor lakukan. Investor memasukkan laporan 

keuangan dan dapat melakukan analisis rasio serta 

dapat melihat hasil akhir dari kerja sistem yaitu mampu 

mengidentifikasi kinerja perusahaan. 
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3.2. Hasil Perancangan 

 

Gambar 3. Halaman Input dan Ekstrak Laporan Keuangan 

Merupakan tampilan dari sistem. Halaman ini 

menampilkan laporan keuangan yang berhasil 

diinputkan dan hasil ekstraksi otomatis yang dilakukan 

oleh sistem. 

3.3. Pengujian dan Analisis 

3.3.1.  Pengujian Nilai K 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dari 

aktivitas yang dikenali sistem. Pengujian ini dilakukan 

dengan beberapa cara. Pengujian Nilai K Terbaik Pada 

K-NN 

Pengujian nilai K terbaik dilakukan dengan 

menggunakan tools KNIME. Nilai K yang diuji yaitu 

dari K=4 hingga K=10. Nilai K terbaik ditentukan 

berdasarkan nilai akurasi paling tinggi. Berdasarkan 

percobaan yang dilakukan, dengan 100 sampel file 

laporan keuangan yang masing-masing mewakili 

kinerja perusahaan yang sehat dan tidak sehat akurasi 

terbesar berada pada nilai K=5 yaitu 93% 

3.3.2. Pengujian K-Fold Cross Validation dan 

Confussion Matrix 

K-Folds Cross Validation dilakukan dengan 

menggunakan tools KNIME, dimana nilai K yang 

digunakan yaitu 10. K-Folds Cross Validation akan 

mengambil data secara random dari data training yang 

dimiliki yang nantinya akan dijadikan sebagai data 

testing. Data training yang dimiliki yaitu sebanyak 100 

data. Pada proses k-folds cross validation  didapatkan 

10 data testing yang akan dibandingkan dengan data 

training yang berjumlah 100 data. Hasil dari confusion 

matrix dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Confusion Matrix 

Label Aktual 
Label Prediksi 

Sehat Tidak Sehat 

Sehat 6 1 

Tidak Sehat 0 3 

 

4. KESIMPULAN 

 

1. Dengan melakukan teknik preprocessing 

seperti tokenizing, casefolding dan filtering 

dapat mengurangi dimensi pencarian sebesar 

58%. 

2. Proses identifikasi kinerja perusahaan 

menggunakan algoritma K-NN pada sistem 

dapat memperoleh akurasi sebesar 90%. 

3. Akurasi tertinggi dari sistem dihasilkan dari K 

terbaik yaitu dengan nilai 5.  
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Identifikasi Kondisi Emosional dalam Pembelajaran 

Menggunakan Dynamic Keystroke 
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Abstrak - Nilai merupakan salah satu parameter bagi pelajar dalam mengukur pemahaman materi pelajaran. 

Dimana pemahaman dipengaruhi oleh keadaan emosi saat pembelajaran. Belajar dengan emosi stabil akan berhasil 

dalam arti yang sebenarnya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dialami oleh salah satu guru SMKN 1 Pekanbaru. Guru 

berusaha meningkatkan kualitas pengajaran sehingga pelajar mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak semua guru 

mengetahui kondisi emosi pelajar dikelas. Maka dibangunlah sebuah aplikasi pendeteksi emosi dengan 

menganalisis pola mengetik pada keyboard. Pelajar SMKN 1 Pekanbaru sudah mengenal piranti tersebut dalam 

pembelajaran. Sehingga penggunaan keyboard lebih efektif dalam pendeteksiannya. Aplikasi ini dibangun dengan 

tujuan untuk mengetahui emosi pelajar menggunakan dynamic keystroke dengan menerapkan algoritma decision 

tree. Kondisi emosi pelajar yang diambil pada salah satu kelas dalam mata pelajaran otomatisasi perkantoran yaitu 

senang, badmood dan sedih. Dilakukan beberapa pengujian, yaitu confusion matrix didapat akurasi algoritma dari 

data sebesar 92%. White box dengan nilai complexity 6 yang mengatakan program aplikasi ini termasuk sederhana 

tanpa banyak resiko. Untuk uji statistik didapat rata-rata nilai siswa SMKN 1 Pekanbaru sesudah menggunakan 

aplikasi > rata-rata nilai sebelum menggunakan aplikasi dengan nilai t hitung > t tabel dan nilai probabilitas < 

tingkat signifikan 5%. Sehingga dapat membantu guru dalam pengambilan keputusan.  

 

Kata Kunci : Confusion Matrix, Decision Tree, Dynamic Keystroke, Emosi, Keyboard, Nilai, Pembelajaran, Uji 

Statistik, White Box.

  

Abstract - Grade is one of the parameters for measuring the students in understanding the subject matter. Where 

understanding is influenced by the current emotional state of learning. Learning with volatile emotions will 

succeed in a real sense, and vice versa. This is experienced by one of the teachers SMK 1 Pekanbaru. Teachers 

strive to improve the quality of teaching so that students get a better result. Not all teachers know the emotional 

state of students in class. Then built an application emotion detection by analyzing patterns of typing on a 

keyboard. Student SMK 1 Pekanbaru already familiar with these tools in learning. So the use of the keyboard is 

more effective in the detection. This application is built with the aim to determine the emotions of students using 

dynamic keystroke by applying decision tree algorithm. Emotional state of students taken in one of the classes in 

the subjects of office automation are pleased, badmood and sad. Do some testing, the confusion matrix algorithm 

accuracy of the data obtained by 92%. White box with a value of complexity 6 that says this app includes a simple 

program without much risk. For the statistical test obtained an average value of students SMK 1 Pekanbaru after 

using the app> average value before using the app with t count> t table and the probability values <5% significance 

level. So as to help teachers in decision-making. 

 

Keywords: Confusion Matrix, Decision Tree, Dynamic Keystroke, Emotion, Keyboard, Grade, Learning, Test 

Statistics, White Box. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Nilai merupakan salah satu parameter bagi pelajar 

dalam mengukur tingkat pemahaman suatu materi 

pelajaran. Hal itu juga mempengaruhi tinggi atau 

tidaknya mutu sebuah jurusan maupun sekolah. Belajar 

akan berhasil dalam arti kata sesungguhnya jika 

dilakukan dengan susana hati yang stabil, tetapi akan 

tidak efektif jika disertai suasana hati yang tidak 

stabil[1]. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu pihak sekolah SMKN 1 Pekanbaru yaitu bapak 

Imrawardi (2016) mengatakan suasana hati atau kondisi 

emosional dalam pembelajaran dapat mempengaruhi 

nilai akademik pelajar yang bersangkutan dan akan 

berdampak pada kualitas sebuah jurusan. Kondisi 

emosional pada pembelajaran yang dimaksud seperti: 

senang, bad mood, dan sedih. Dengan demikian, faktor 

emosional pelajar bukan saja menjadi acuan utama bagi 

guru dalam merancang pembelajaran, tetapi telah 

dijadikan kondisi pembelajaran. Terkait penerapan 

tersebut, peran guru tetaplah salah satu faktor yang 

masih sangat penting dalam mengontrol jalannya 

materi. 

Beberapa ahli telah melakukan penelitian 

dalam mengetahui kondisi emosional seseorang. Yakni 

dengan melakukan pendekatan analisa intonasi suara, 

ekspresi wajah, sensor fisiologis yang melekat pada 

kulit, dan thermal imaging wajah[2]. Meskipun 

penelitian ini telah memiliki berbagai tingkat 

keberhasilan, namun memerlukan biaya tambahan 
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untuk membeli peralatan khusus dan tidak mudah 

ditemukan di lingkungan sekitar serta sulit dalam 

penggunaannya, seperti gesture, eye tracking yang 

masih menggunakan alat bantu kinect, intel real sense, 

webcam dan lain sebagainya[2]. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat 

aplikasi yang dapat mengetahui kondisi emosional 

pelajar secara alamiah oleh guru sehingga tidak 

memerlukan alat tambahan. Hanya dengan 

menggunakan keyboard yang sering ditemui pada 

instansi pendidikan dapat membantu pelajar untuk 

mengidentifikasi kondisi emosional pada pembelajaran 

saat menggunakan piranti komputer. Dan hal ini juga 

dapat membantu guru untuk mengontrol suasana kelas 

saat pembelajaran berlangsung. Sehingga pelajar 

mendapatkan keefektifan dalam penyampaian dan 

penerimaan materi pembelajaran yang dimana akan 

mendukung nilai pelajar. Hal tersebut merupakan alasan 

utama mengapa memilih penggunaan alat tersebut 

untuk mengidentifikasi kondisi emosional pelajar. 

Salah satu pendekatan teknik analisa yang akan 

digunakan adalah dynamic keystroke. Hal itu 

mempelajari pola waktu yang unik dalam mengetik, 

biasanya mencakup seperti durasi dalam menekan 

tombol dan waktu yang telah berlalu antara penekanan 

tombol. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisa 

secara alamiah kondisi emosional seseorang dengan 

menggunakan pola ritme ketikan keyboard standar yang 

sering dijumpai. Algoritma yang digunakan adalah  

decision tree dalam pengambilan pola emosi. Tingkat 

akurasi algoritma tersebut lebih tinggi pada penggunaan 

dynamic keystroke yaitu sebesar (93.3%) dibandingkan 

yang lainnya seperti naïve bayesian(90,8%), k-

star(85,6%), k-NN(81,5-91,1%), decision table(81,1%), 

random tree(77,8%), dan oneR(75,2%)[3]. Dengan 

adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah 

guru dalam mengidentifikasi kondisi emosional pelajar, 

sehingga tidak menyebabkan gagal paham mengenai 

pembelajaran yang disampaikan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu membangun 

aplikasi yang dapat mengetahui kondisi emosional 

pelajar berbasis web dengan metode dynamic keystroke 

yang kemudian dapat membandingkan nilai hasil 

pembelajaran kelas sebelum dan sesudah menggunakan  

aplikasi. Manfaat yang didapat adalah membantu guru 

untuk mengetahui emosi pelajar di kelas dan juga dalam 

pengambilan keputusan untuk menerapkan metode 

pengajaran yang sesuai. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian mengenai deteksi emosi telah banyak 

dilakukan oleh para ahli diberbagai bidang, baik dalam 

maupun luar negeri. Salah satu penelitian tersebut 

dilakukan oleh Andrioza yang berasal dari Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri, Indonesia. Penelitian ini 

tidak menggunakan aplikasi. Memiliki tujuan untuk 

mengatasi hambatan strategi pembelajaran Edutainment 

pada matapelajaran pendidikan agama islam di SMP 

Muhammadiyah 13 Wonosegoro tahun 2014. 

Menggunakan metode penelitian lapangan, 

pengambilan data, analisa data, kehadiran peneliti dan 

lain sebagainya.[1] 

Penelitian mengenai emosi yang lain dilakukan oleh 

Piana dkk yang berasal dari DIBRIS, University of 

Genova, Italy. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk 

mendeteksi emosional seseorang. Namun berfokus pada 

pendeteksian gerakan tubuh dan gesture dengan Kinect 

sebagai alat pendeteksi. Metode yang mereka gunakan 

berupa SVM (Support Vector Machine).[3] 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Bagade yang 

berasal dari Department of Electronics and 

Telecommunication, Sgref’s Ghr Coem, Pune 

University, India”. Aplikasi ini disebut “magic mirror” 

yang memiliki tujuan untuk membantu dokter dan orang 

tua pasien untuk mendeteksi emosional yang 

terkebelakangan secara mental dengan mengenal 

ekspresi wajah. Metode yang digunakan adalah Back 

Propagation Neural Network dan webcam sebagai alat 

pendeteksi. Pada webcam akan dideteksi bentuk alis, 

mata dan bibir apakah memanjang atau memendek.[4] 

Kondisi emosional juga dilakukan penelitian oleh 

Purnamaningsih dkk yang berasal dari Jurusan 

Bimbingan Konseling, FIP Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja, Indonesia. Aplikasi ini memiliki 

tujuan untuk mendeteksi emosional siswa guna 

mengentaskan masalah siswa melalui konseling 

individual dengan webcam sebagai alat pendeteksi.[5] 

Adapun penelitian mengenai emosi yang lainnya 

dilakukan oleh Epp, Lippold & Mandryk yang berasal 

dari Department of Computer Science, University of 

Saskatoon. Kanada. Aplikasi ini bertujuan untuk 

mendeteksi kondisi emosional orang. Metode yang 

digunakan decision tree dan keyboard sebagai alat 

pendeteksi. Aplikasi yang dibuat hanya memiliki tujuan 

untuk mendeteksi emosi orang yang dikelompokkan 

dalam beberapa emosi seperti: sedih, senang, marah dan 

lain sebagainya. Keluaran dari aplikasi ini berupa 

kondisi emosional userpada saat itu. Sehingga user 

mengetahui kondisi emosional saat mereka 

mengetik.[2] 

Pada proyek akhir yang dibuat merupakan sebuah 

aplikasi pendeteksi kondisi emosional pada sebuah 

pembelajaran menggunakan dynamic keystroke. Pada 

aplikasi ini digunakan metode decision tree sebagai 

pengambilan pola datanya. Hasil pola akan ditampilkan 

pada halaman guru. Dimana guru akan melihat grafik 

emosi terbanyak yang dimiliki pelajar di kelas. 

Sehingga pengajar dapat merubah proses penyampaian 

materi sesuai dengan kondisi emosi pelajar pada saat itu 

sehingga untuk penyerapan materi lebih efektif. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Emosi 

Emosi adalah gejolak pada individu disertai respon 

terhadap suatu rangsangan yang didalamnya 

mengandung suatu kebutuhan dasar. Jika kebutuhan itu 

terpenuhi maka individu akan senang, gembira, dan 

bahagia. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tidak 

terpenuhi maka individu akan merasa marah, takut, 

khawatir, cemburu, cemas dan lain sebagainya. 

Menurut Meichati, emosi adalah pengalaman bathin 

yang timbul untuk melengkapi arti pengalaman itu bagi 

seseorang. 

Menurut Lugo dan Harsey, emosi menyertai apa saja 

yang individu kerjakan, pikirkan dan pelajari. 

Adakalanya emosi melanda seseorang dengan hebat 

sedangkan individu lainnya tidak menyadarinya. 

Menurut Goleman, dalam lika-liku perasaan dengan 

pikiran, kemampuan emosional membimbing 

keputusan. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa emosi adalah pengalaman bathin untuk 

melengkapi arti dari kegiatan maupun pengalaman yang 

dilakukan, dipikirkan dan dipelajari oleh idividu, 

mengandung kebutuhan dasar yang mempengaruhi 

keseluruhan kepribadian individu. Emosi juga memiliki 

dampak besar terhadap orang lain, ketika seseorang 

mengekspresikannya dengan cara yang dapat diterima 

oleh orang lain. Seringkali pendapat tentang 

kepribadian orang lain dibuat berdasarkan contoh-

contoh ekspresi emosi seseorang.  

Terdapat banyak sumber untuk mengetahui emosi 

seseorang. Salah satu penghubung ekspresi emosi yaitu 

suara. Selain apa yang dikatakan dan cara 

mengatakannya adalah faktor utama dalam persepsi 

mengenai emosi, gerak tubuh juga digunakan sebagai 

tanda dalam menginterpretasi emosi seseorang. Hal 

penting diantaranya isyarat tubuh nonverbal adalah 

ekspresi wajah. Suatu studi utama menunjukkan 

ekspresi wajah yang disebut “emosi-emosi primer” 

adalah bawaan sejak lahir (Izard dalam Morgan dkk., 

1986). Bukan hanya ekspresi wajah, tetapi konteks 

situasi dimana suatu emosi itu terjadi memberi kita 

informasi untuk menilai emosi yang sedang di 

ekspresikan. 

Meski emosi dapat dikenali dari wajah dan tanda-tanda 

lain, beberapa komplikasi harus disebut. Salah satunya 

adalah belajar dapat mengubah ekspresi emosi yang 

primer sekalipun. Faktor kedua yang meneyebabkan 

komplikasi dari persepsi emosi adalah seseorang sering 

mengekspresikan beberapa emosi dalam waktu yang 

bersamaan 

2.2.2 Dynamic Keystroke  

Dynamic keystroke merupakan proses analisa mengetik 

seseorang pada sebuah keyboard serta mengidentifikasi 

irama kebiasaan dalam mengetik. 

Pada penelitian terdahulu, Dynamic keystroke sebagai 

pembuktian sebuah tujuan. Sejak proposal pertama 

Gaires dkk telah diajukan menggunakan Dynamic 

keystroke untuk melakukan verifikasi identitas 

pengguna, pola mengetik itu telah dipelajari secara 

berkesinambungan untuk keamanan sebuah aplikasi. 

Melakukan proses pembuktian dengan menggabungkan 

pola ketikan yang baru dengan pola ketikan yang 

sebelumnya telah dibuat. 

Monorose dan Rubin membuat sebuah pengelompokan 

menggunakan penekanan selanjutnya termasuk waktu 

penekanan dan interval kunci untuk mendeteksi 

ketidakcocokan pada pola mengetik user untuk 

meningkatkan proses pembuktian. Ketikan selanjutnya 

akan direkam dari kedua teks yang sudah dikenal (teks 

Tah

un 
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yang diperbaiki) dan teks acak secara spontan (teks 

bebas). Metode pada proposal tersebut menghasilkan 

48,9% tingkat keakuratan untuk sebuah populasi 

dengan 31 pengguna. Dalam penelitian Monorose yang 

lain, pola mengetik yang disarankan secara individual 

tidaklah stabil dan berubah menurut lingkungan 

mereka, level stres dan fungsi kognitif. Algoritma 

klasifikasi untuk menganalisa Dynamic keystroke yaitu 

k-NN, Mengukur Jarak, Decision tree dan method 

statistic lainnya[6]. 

2.2.3 Feature Extraction 

Beberapa aspek penilaian yang di gunakan dalam 

mengidentifikasi emosional pada keyboard[6], adalah: 

a. Session Time 

Total waktu yang digunakan oleh user pada 

aplikasi. Jangka waktu perhitungan oleh 

komputerisasi berbeda antara waktu mulai dan 

waktu user merespon. 

Session Time = Waktu Memulai–Waktu user merespon  (2.1) 

b. Keystroke Latency 

Jarak antara tombol pertama dilepas dan tombol 

yang kedua ditekan. Namun jarak memiliki panjang 

n-grafik (n>2) menggambarkan sebuah jarak waktu 

antara saat tombol turun pertama dan terakhir itu 

membuat sebuiah n-grafik.

(2.2) 

c. Held Time (Dwell Time) 

Waktu (millisecond) antara tekanan dan lepasan 

pada huruf yang sama. 

d. Sequence 

Hubungan antara jarak waktu tahan untuk huruf R 

dan I. Dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2. 6 Sequence 

a. Typing Speed 

Total angka pada tombol atau kata/menit. 

Kecepatan mengetik menjadi indikator dari emosi 

yang berbeda.  

2.2.4 Data Mining 

Data mining atau juga disebut dengan Knowledge 

Discovery in Data (KDD), knowledge mining, 

knowledge extraction, maupun data/pattern analysis 

adalah disiplin ilmu yang membahas mengenai proses 

penggalian informasi, pengetahuan dan/atau pola 

menarik dari sekumpulan data yang berukuran sangat 

besar. 

Teknik-teknik data mining dapat menganalisa otomatis 

dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan 

tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan 

suatu hal yang penting yang tidak disadari 

keberadaannya. Data mining juga dapat didefinisikan 

sebagai “permodelan dan penemuan pola-pola yang 

tersembunyi dengan memanfaatkan data dalam volume 

yang besar”. Memiliki tujuan untuk mendapatkan 

hubungan atau pola yang mungkin  memberikan hasil 

yang bermanfaat [7,8]. Tahapan data mining dapat 

dilihat pada gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2. 7 Tahapan Data Mining 

2.2.5 Decision Tree 

Decision tree adalah salah satu metode belajar yang 

sangat populer dan banyak digunakan praktis dan pakar 

data mining[7,8]. Tujuan dari decision tree adalah: 

dapat memberi gambaran kerangka berfikir secara 

sistematis, dapat memahami studi kasus dan semua 

aspek terkait, serta menggambarkan struktrur dari 

pengambilan keputusan yang dilakukan sepanjang 

urutan atau tahapan termasuk seluruh kemungkinan 

keputusan. Metode ini merupakan sebuah metode yang 

berusaha untuk menemukan fungsi-fungsi pendekatan 

yang bernilai diskrit dan tahan terhadap data-data yang 

memiliki kesalahan (noise). Metode ini merupakan 

sebuah algoritma yang banyak digunakan untuk kasus 

klasifikasi data. Sebuah decision tree terdiri dari sebuah 

node paling tinggi disebut root, internal node dan leaf. 

Perhitungan entropy digunakan untuk penentuan pada 

atribut mana sebuah tree akan terbagi (split). Contoh 

tree dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 8 Contoh Pola Decision Tree 

 

Berikut rumus untuk menghitung entropy : 

entropy(s) = -pi.log2pi + -pi.log2pi.... -pi.log2pi 

 

(1) 

Dimana, s  adalah himpunan kasus dan pi adalah 

proporsi terhadap s 

Berikut rumus untuk menghitung gain : 

gain(s,a) = entropy(s) - entropyai(s)  

 

(2) 

Dimana, s adalah himpunan kasus, a adalah atribut, dan 

ai adalah atribut ke i 

2.2.6 Uji Statistik 

Pengujian menggunakan statistik atau uji mean (t-test) 

yaitu melakukan uji hipotesa. Membandingkan dua 
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jenis sampel yang berbeda disebut juga dengan uji 

perbedaan dua sampel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan rata-rata dari sampel 

sebelum menggunakan aplikasi dan sampel yang 

sesudah menggunakan aplikasi. Dari hipotesa 

diharapkan bahwa sampel yang setelah menggunakan 

aplikasi memiliki hasil yang lebih besar dibandingkan 

dengan sampel yang sebelum mengunakan aplikasi. 

Rumus yang digunakan pada pengujian mean[12], 

yaitu: 

 

t =        d 

                                    Sd / √n                       (2.5) 

Denga d : rata-rata deviasi, Sd : Standar deviasi, n : 

banyaknya sampel, df : n-1 (degree of freedom). 

 

3. METODOLOGI 

 

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan 

proyek akhir ini adalah: 

1)    Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

informasi mengenai dynamic keystroke serta 

mempelajari teori-teori yang mendukung dalam 

perancangan aplikasi. 

2) Perancangan 

Perancangan merupakan tahap pembuatan spesifikasi 

mengenai bahan program, tampilan serta desain 

program. Spesifikasi harus dibuat detail untuk 

menunjang proses pada tahap selanjutnya. Spesifikasi 

yang meliputi desain program digambarkan dalam 

bentuk arsitektur sistem, use case diagram, flowchart 

dan prototype aplikasi. 

3) Implementasi 

Implementasi merupakan tahap pembuatan semua objek 

dan komponen pada aplikasi. Pembuatan aplikasi 

berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan pada 

tahap sebelumnya. Pada tahap implementasi, software 

yang digunakan untuk membangun aplikasi ini ialah 

netbeans IDE 8.0.1 dengan bahasa pemrograman Java. 

4) Pengujian 

Pengujian dilakukan setelah tahap implementasi selesai. 

Untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan atau tidak 

pada aplikasi saat dijalankan. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan Confusion Matrix, White Box 

Testing dan uji statistik dimana akan menghitung 

tingkat akurasi pada aplikasi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari perancangan penelitian ini sebuah info dalam 

bentuk grafik dan tabel emosi. Pada grafik akan 

diketahui masing-masing persentase emosi. Sedangkan 

pada tabel emosi, terdapat nama dan emosi apa yang 

sedang dialami pelajar. Pengujian yang dilakukan pada 

penelitian ini terdiri dari Confusion Matrix, White Box 

Testing, dan Uji Statistik. 

 

4.1 Hasil Perancangan 

Untuk grafik, dapat dilihat warna hijau menyatakan 

emosi senang, warna hitam menyatakan emosi sedih 

dam warna biru menyatakan emosi badmood. Begitu 

juga dengan tabel emosiyang terdiri dari nama dan jenis 

emosi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 3 Tampilan dari hasil perancangan 

4.2 Pengujian dan Analisa 

4.2.1 Confusion Matrix 

Pengujian dengan menggunakan confusion matrix 

dilakukan terhadap data latih. Beberapa data latih 

diambil sebagai data uji tanpa melibatkan label yang 

ada. Selanjutnya data di olah menggunakan aplikasi 

data mining  untuk mencari akurasi dan error yang 

terjadi pada data. Sehingga didapatlah tingkat akurasi 

sebesar 92% dengan tingkat error 8%. Hal ini dilakukan 

dengan data latih sebanyak 252 data dan data uji 

sebanyak 50 data. 

4.2.2 White Box Testing 

Pengujian White Box ini dilakukan dengan pengukuran 

cyclomatic complexity pada pengujian White Box. 

Dimana pengukuran ini memberikan pengukuran 

kuantitatif dari kompleksitas logika program[7].  

Perhitungan Cyclomatic complexity diawali dengan 

membuatkan flow graph dari kode program yang sudah 

ada seperti gambar 3.3. Sehingga memiliki banyak node 

dan edge. Pada pengujian Dynamic Keystroke ini dapat 

disimpulkan bahwa region dari keseluruhan adalah 6. 

Penjelasannya seperti berikut: 

Region / Complexity: 

V(G) = E (Edge) – N (Node) +2 

  = (25 – 21) + 2 

  = 6 

Begitu juga dengan jumlah Predicate: 

 V(G) = P (Predicate) +1 

  = 5 + 1 

  = 6 

Berbagai penelitian menunjukkan, modul program yang 

memiliki Cyclomatic Complexity yang lebih besar dari 

10 dianggap kompleks. Batasan dari Cyclomatic 

Complexity dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3. 3 Batasan Cyclomatic Complexity 

Cyclomatic 

Complexity 

Level dan Resiko Complexity 

1-10 Program yang sederhana, tanpa banyak 

risiko 

11-20 Lebih kompleks, risiko sedang 

21-50 Lebih kompleks, risiko sedang 

>50 Program diuji, risiko yang sangat 

tinggi 

4.2.3 Uji Statistik 

Berikut adalah hasil dari Paired sample t test. Dapat 

dilihat pada tabel 3.3. Sebelum melakukan uji statistik, 

dibuktikan terlebih dahulu apakah data yang akan diuji 

itu normal atau tidak[8] .Untuk data yang diuji ini sudah 

terbukti normal dengan nilai koefisien varians sebesar 

3,84% dimana jika KV < 30% maka data yanga akan 

diolah normal. Adapun hipotesa sebagai berikut: 

Ho : µ2 ≤ µ1 (Rata-rata nilai siswa SMKN 1 Pekanbaru 

sesudah menggunakan aplikasi ≤ rata-rata nilai sebelum 

menggunakan aplikasi.) 

H1 : µ2 > µ1 (Rata-rata nilai siswa SMKN 1 Pekanbaru 

sesudah menggunakan aplikasi > rata-rata nilai sebelum 

menggunakan aplikasi.) 

Pengambilan keputusan: 

1.  Perbandingan |t hitung| dan |t tabel| 

Statistik hitung > Statistik tabel, maka H0 ditolak. 

Statistik hitung < Statistik tabel, maka H0 diterima. 

Dalam melakukan perbandingan, maka kita dapat 

menghitung t hitung terlebih dahulu. 

 t =     d 

                 Sd / √n 

=     -3,57576 

       3,72517 / √33 

  = -5,514158368 

Untuk t tabel dapat dicari pada tabel t dengan melihat 

tingkat signifikan (α) sebesar 5% atau tingkat 

kepercayaan 95%. df (degree of freedom) atau derajat 

kebebasan n-1= 33-1= 32. Dari tabel t didapat nilai t 

tabel sebesar 1,69389. Dari hasil analisa pertama bahwa 

t hitung sebesar 5,514158368 > t tabel sebesar 1,69389, 

maka H0 ditolak. 

2. Perbandingan nilai probabilitas 

Nilai probabilitas (Sig 2-talied) > 0,05, maka H0 

diterima. 

Nilai probabilitas (Sig 2-talied) < 0,05, maka H0 ditolak. 

Pada tabel paired sample t test, dapat dilihat hasil 

probabilitas (Sig 2 –tailed) adalah 0,000. Dari hasil 

berikut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 

probabilitas (Sig 2-talied) < 0,05, maka H0 ditolak. 

Nilai |t hitung| 5,514158368 dan probabilitas 0,000 

terletak pada daerah Ho ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai siswa SMKN 1 Pekanbaru 

sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi adalah 

tidak sama atau berbeda nyata. Dengan artian lain 

bahwa aplikasi yang digunakan berhasil secara 

signifikan. Pada output juga disertakan beda mean 

sebesar 3,57576 yaitu selisih rata-rata nilai sebelum dan 

sesudah menggunakan aplikasi. Dari hasil ini juga 

didapat penilain dari bapak imrawardi (2016) bahwa 

aplikasi ini sangat membantu dan berguna bagi sekolah. 

Dikarenakan dapat meringankan kerja guru serta 

membantu guru dalam mengontrol emosi siswa dikelas. 
 

5. KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan pengujian confusion matrix yang 

telah dilakukan dengan 252 data latih maka 

tingkat akurasi yang didapat sangat akurat yaitu 

sebesar 92% dengan error rate 8%. Penggunaan 

algoritma Decision Tree membuktikan bahwa 

untuk penelitian mengenai emosi dan Dynamic 

Keystroke lebih tepat. 

2. Berdasarkan skala nilai dalam tabel cyclomatic 

complexity, aplikasi yg dibangun memiliki resiko 

error yg lebih kecil. 

3. Hasil dari uji statistik paired sample t test 

didapatlah kesimpulan bahwa H0 ditolak. 

Dikarenakan nilai t hitung > dari t tabel dan 

probabilitas < dari 5%. Dengan arti kata lain 

bahwa rata-rata nilai siswa SMKN 1 Pekanbaru 

sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 

adalah sama atau tidak berbeda secara nyata. 

4. Aplikasi ini sangat membantu guru dalam 

mengambil keputusan penyampaian metode 

pembelajaran jika kondisi kelas sedang tidak 

stabil. Hal ini dipertegas oleh salah satu guru 

SMKN 1 Pekanbaru, bahwa aplikasi ini sangat 

berguna dalam membantu guru mengajar yang 

kemungkinan akan diterapkan disekolah. 

5. Aplikasi akan berjalan lancar jika jaringan lokal 

sekolah terfokus pada masing-masing 

laboratorium komputer. 
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Abstrak – Kualitas layanan video yang ditawarkan kepada penonton dapat diukur melalui proses pengukuran 

kualitas video. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur kualitas layanan video yaitu 

pengukuran kualitas video secara objektif dan subjektif. Pengukuran dengan pendekatan objektif mengandalkan 

metode dan algoritma sedangkan pendekatan subjektif dilakukan dengan melakukan survey kualitas video 

terhadap beberapa orang penonton. Berdasarkan tingkat akurasinya, pengukuran kualitas video secara subjektif 

memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada pendekatan objektif. Namun, pendekatan subjektif 

membutuhkan waktu pengukuran yang lebih lama dan besarnya sumber daya seperti tenaga manusia, perangkat 

pendukung dan tempat pelaksanaan. Pada penelitian ini dirancang dan dibangun sebuah aplikasi berbasis mobile 

yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengukuran kualitas video secara subjektif. Rancangan 

aplikasi akan merujuk pada rekomendasi ITU-BT.500. Aplikasi yang telah dibangun diujikan untuk mengukur 

kualitas 12 video yang diperlihatkan kepada 30 orang responden survey. Responden survey bervariasi dalam 

hal umur, jenis kelamin, latar belakang pekerjaan, dan kondisi penglihatan. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa aplikasi telah mampu melakukan pengukuran kualitas video secara subjektif termasuk didalamnya 

merangkum hasil survey yang telah dilakukan. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengukuran kualitas video 

menjadi lebih fleksibel dan waktu pengukuran kualitas video juga menjadi lebih singkat.   

 

Kata Kunci : Kualitas video, ITU-BT.500, Aplikasi mobile 

 

 

Abstract - Video service quality that is offered to viewer can be measured through measurement of video quality. 

Two approaches that used to measure the video quality are objective and subjective video quality measurement. 

Objective approach relies on method and algorithm while subjective approach is conducted as video quality survey 

that involves number of respondents. Based on its accuracy, the subjective approach has better accuracy than the 

objective approach. However, the subjective approach is time-consuming and requires human resources, 

supporting device, and location. This reserach designs and develops mobile application that used to facilitate 

subjective video quality measurement. Design of application follows guideline from ITU-BT.500. The application 

is experimented to measure 12 videos that are shown to 30 respondents. The respondents vary in term of age, 

working background, and viewing condition. Result of the experiment shows that the application has successfull 

in measuring quality of video subjectively includes summarizing the measurement result. Utilizing the application, 

subjective video quality measurement becomes more flexible with shorter measurement time. 

 

Keywords: Video quality, ITU-BT.500, Mobile application 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Layanan video telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. 

Informasi berita, hiburan, dan olahraga dapat mudah 

diakses dengan layanan video dan internet. Interaksi 

dan komunikasi juga menjadi lebih menarik dengan 

adanya layanan video call dan video conference. 

Seperti pada setiap jenis layanan, kualitas tetap 

menjadi hal yang penting dalam sebuah layanan 

video. Kualitas yang memuaskan akan menambah 

jumlah pengguna sehingga meningkatkan 

keuntungan operator layanan, pembuat konten, dan 

penyedia jaringan. 

Secara umum, kualitas video dapat diukur melalui 

dua pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan 

dengan memanfaatkan metode dan algoritma yang 

mengukur parameter-parameter video seperti 

resolusi dan pixel. Jika video telah dilewatkan pada 

sebuah jaringan, maka pendekatan objektif bisa 

dilakukan dengan mengukur delay dan packet loss 

yang dialami sebuah video.  

Pendekatan kedua dalam pengukuran kualtias video 

dilakukan dalam bentuk survei kualitas video. Video 

yang akan diukur diperlihatkan pada beberapa 

responden survei. Alur proses survei ini telah 

distandarisasi dalam dokumen BT.500 yang 

direkomendasikan oleh ITU. Para reponden akan 

memberikan skor yang akan merepresentasikan 

kualitas video yang telah mereka tonton. Semakin 

tinggi skor yang diberikan maka semakin baik 

kualitas video yang telah mereka lihat dan begitu 

pula sebaliknya. Semua skor dari responden 

kemudian dirata-ratakan dan hasil ahir dari 

mailto:yoanda@pcr.ac.id
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perhitungan ini merupakan nilai kualitas dari video 

tersebut. 

Pengukuran kualitas video menggunakan 

pendekatan subjektif memiliki tingkat akurasi yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan pengukuran 

menggunakan pendekatan objektif. Namun, 

pendekatan subjektif membutuhkan waktu 

pengukuran yang lebih lama dan melibatkan lebih 

banyak orang sebagai responden dan pengolah hasil 

survey. Selain itu, pengukuran kualitas video 

dengan pendekatan subjektif membutuhkan 

perangkat pendukung seperti pemutar video dan 

mengharuskan responden untuk hadir pada ruangan 

survei. Hal-hal ini membuat pengukuran kualitas 

video secara subjektif membutuhkan sumber daya 

yang besar dan tidak fleksibel. 

Penelitian yang dibahas dalam publikasi ini 

merancang dan membangun aplikasi yang 

mendukung proses pengukuran kualitas video 

dengan pendekatan subjektif. Dengan 

memanfaatkan kelebihan aplikasi berbasis mobile 

yang semakin marak dan fleksibel dalam 

penggunaannya, penelitian ini 

mengimplementasikan aplikasi tersebut dalam 

perangkat mobile. Dengan menggunakan aplikasi 

yang dibangun, pengukuran kualitas video dapat 

lebih singkat dan tidak mengharuskan selurus 

responden untuk hadir pada waktu dan tempat yang 

sama. 

Publikasi ini akan disusun dalam empat bagian. 

Bagian pendahuluan ini merangkum latar belakang, 

masalah, dan solusi yang ditawarkan dari penelitian 

yang dilakukan. Pada bagian kedua, dasar teori yang 

merupakan landasan penelitian disajikan. Bagian 

ketiga menceritakan rancangan aplikasi, 

implementasi, dan hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Pada bagian akhir dari publikasi ini 

dituliskan kesimpulan yang diperoleh dari peneltiian 

ini. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Video 
Video merupakan rangkaian dari banyak frame 

gambar yang diputar secara cepat. Masing-masing 

frame direkam satu per satu. Secara teori, 

sekumpulan gambar frame yang diputar dengan 

kecepatan lebih dari 20 frame per detik tidak akan 

mampu ditangkap oleh mata ketika terjadi 

perpindahan antar frame tersebut. Sehingga otak 

manusia hanya menangkapnya sebagai ilusi gerak 

[1]. 

 

2.2. Kualitas Video  

Penelitian oleh [2] telah mendefinisikan dua 

perspektif mengenai kualitas suatu layanan video. 

Perspektif pertama melihat dari sisi teknis. 

Kualitas layanan dari sisi teknis didefinisikan 

sebagai seberapa baik kualitas sebuah video 

diterima pada end-devices. Sedangkan perspektif 

kedua melihatnya dari sisi non-teknis yang 

didefinisikan sebagai seberapa baik kualitas 

sebuah video yang dilihat/dirasakan oleh 

penonton. Selanjutnya, definisi dalam perspektif 

yang pertama disebut sebagai kualitas layanan 

yang objektif, Quality of Service (QoS) dan 

definisi dalam perspektif kedua disebut sebagai 

kualitas layanan yang subjektif, Quality of user 

Experience (QoE). 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji 

komponen-komponen dari layanan yang 

menentukan QoS. [3] menyebutkan bahwa 

kualitas dari video dipengaruhi oleh kualitas dari 

video sumber dan kualitas dari jaringan yang 

mentransmisikannya. Sedangkan penelitian oleh 

[4] menemukan bahwa setiap end-device 

memiliki kapasitas dan kemampuannya sendiri 

dalam menampilkan sebuah video. Berdasarkan 

penelitian-penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas video, kondisi jaringan transmisi, 

dan kemampuan end-device sangat menentukan 

kualitas sebuah layanan video. Menurut [5], 

diantara ketiga komponen tersebut, kualitas video 

memiliki pengaruh paling besar. 

 

2.3 Pengukuran Kualitas Video 

Pengukuran kualitas video bisa dilakukan melalui 

dua pendekatan yaitu pendekatan objektif dan 

pendekatan subjektif. Pendekatan objektif 

mengandalkan perhitungan matematis atau 

metode dalam menentukan kualitas sebuah video. 

Pendekatan ini biasanya mengukur parameter 

fisik dari sebuah video seperti nilai piksel, kondisi 

frame, blockiness, dan bluriness. Beberapa contoh 

pengukuran kualitas video menggunakan 

pendekatan ini bisa dilihat pada penelitian [6]-[8]. 

Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal 

waktu pengukuran yang lebih cepat dan 

penggunaan tenaga manusia yang lebih sedikit 

jika dibandikan dengan pendekatan subjektif. 

Pendekatan subjektif dalam pengukuran kualitas 

video dilakukan dalam bentuk survei kualitas. 

Beberapa responden diminta untuk mengikuti 

survei untuk kemudian diperlihatkan beberapa 

video. Untuk setiap video, responden diminta 

untuk memberika nilainya. Nilai-nilai untuk video 

yang sama kemudian dikalkulasi. Hasil kalkulasi 

inilah yang kemudian dipetakan menjadi kualitas 

dari video. 

 

2.4. ITU-BT.500 

International Telecommunication Uniton (ITU) 

didirikan di Paris pada tahun 1865 sebagai 

Telegraph Union. Pada tahun 1934 sampai 1947 

ITU menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Meskipun keahlian pertama adalah 

telegraf, akan tetapi hasil karya ITU sekarang ini 

mencakup seluruh sektor Teknologi Informasi 
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dan Komunikasi. Sekarang ini ITU memiliki 

keanggotaan 192 negara dan sekitar 700 lembaga 

sektor swasta. ITU berkantor pusat di Geneva, 

Swiss, memiliki 12 kantor wilayah dan daerah di 

seluruh dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Berdasarkan rekomendasi ITU-BT.500, untuk 

pelaksanaan survei pada penilaian kualitas video 

dilakukan minimal oleh 15 responden. Responden 

harus berasal dari kalangan yang tidak ahli pada 

penilaian kualitas video, responden tersebut 

adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan 

terkait dengan kualitas video. Responden harus 

memiliki kondisi penglihatan yaitu penglihatan 

normal dan tidak buta warna. Responden juga 

harus memiliki informasi pekerjaan, usia, dan 

jenis kelamin untuk pendataan sebagai peserta 

yang melakukan survei. Penilaian kualitas video 

terdiri dari dua sesi yaitu sesi latihan dan sesi 

sebenarnya [9]. Gambar 1 menampilkan kerangka 

kerja penilaian kualitas video berdasarkan 

BT.500. 

 

2.5. Absolute Category Rating 

Absolute Category Rating (ACR) merupakan 

metode penilaian terhadap pengujian yang dinilai 

dengan skala. Metode ini biasa disebut metode 

single stimulus. Single stimulus adalah sebuah 

metode penilaian kualitas video dimana pengguna 

akan disajikan dengan satu video dan menilai 

kualitas video yang ditayangkan.  

Metode ini akan menentukan bahwa responden 

harus mengevaluasi kualitas setiap video yang 

ditampilkan. Seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2, dalam metode Absolute Category 

Rating (ACR) responden menonton video selama 

sekitar 10 detik dan untuk menilai kualitas video 

selama ≤ 10 detik [10]. 

 

 
Gambar 2: Simulasi Absolute Category Rating (ACR) 

 

Dalam metode ini, pengamat dapat melihat video 

hanya sekali dan harus menilai kualitas dari video 

tersebut. Metode ini memungkinkan untuk 

mengumpulkan penilaian subjektif dalam waktu 

yang terbatas. Untuk dapat melakukan pengujian, 

pengamat cukup memasukkan nama, umur, dan 

jenis kelamin. Ketika pengujian telah dilakukan 

pada semua pengamat, maka nilai MOS dapat 

dihitung untuk semua pengamat [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. MySQL dan JSON 

Database merupakan sekumpulan data atau 

informasi yang kompleks. Data-data tersebut 

disusun menjadi beberapa kelompok dengan tipe 

data yang sejenis. Setiap datanya saling 

berhubungan satu sama lain atau dapat berdiri 

sendiri sehingga mudah diakses. MySQL 

merupakan database server yang awalnya hanya 

berjalan pada sistem Unix dan Linux. Seiring 

berjalannya waktu dan banyaknya peminat yang 

menggunakan database ini, maka MySQL merilis 

versi yang dapat diinstal pada hampir semua 

platform [13]. 

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan 

format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun, karena menggunakan 

gaya bahasa yang umum digunakan oleh 

programmer. JSON terbuat dari dua struktur. 

Struktur pertama yaitu kumpulan pasangan 

nama/nilai. Hal ini dinyatakan sebagai objek 

(object), rekaman (record), struktur (struct), 

kamus (dictionary), tabel hash (hash table), daftar 

berkunci (keyed list). Struktur kedua yaitu daftar 

nilai terurutkan. Hal ini dinyatakan sebagai larik 

(array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan 

(sequence) [14]. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Gambar 3 menujukkan metodologi penelitian yang 
digunakan. 

Training

Session
Actual Session (First Round)Break time

Stabilizing

Step Main Assessment Step

Briefing

Demostrating

Actual Session (First Round)Break time

Stabilizing

Step Main Assessment Step

Gambar 1: Kerangka kerja penilaian kualitas video berdasarkan BT.500 
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Gambar 3: Metodologi Penelitian 

 
Proses penelitian dimulai dengan melakukan studi 
terhadap ITU-BT.500 sebagai panduan utama 
dalam penelitian ini. Kemudian, aplikasi dirancang 
dan dibangun berbasis mobile dengan merujuk 
pada rekomendasi ITU-BT.500. Setelah itu, 
aplikasi diujikan untuk mengukur kualitas 12 video 
test material secara subjektif. Video ini diperoleh 
dari penelitian terdahulu oleh [8] dan melibatkan 
30 responden dengan variasi umur, jenis kelamin, 
latar belakang pekerjaan, dan kondisi penglihatan. 
Hasil survei dirangkum dan dibuatkan dalam 
bentuk laporan pengukuran kualitas video. 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Arsitektur Sistem 

Arsitektur aplikasi yang dibangun pada penelitian 

ini ditampilkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4: Arsitektur Sistem 

 

1. Server disediakan untuk tempat 

penyimpanan data-data survei yang ada 

didalam database.  

2. Koneksi internet dibutuhkan untuk 

pengaksesan transfer data yang akan 

diteruskan ke database server. 

3. JSON (JavaScript Object Notation) dapat 

dikatakan sebagai pemaketan data untuk 

penjembatan antara antar muka dengan 

database server. 

4. Responden membuka aplikasi di smartphone 

untuk melakukan survei. Responden 

menginputkan data diri, melihat intruksi, 

melihat spesifikasi mobile. Selanjutnya file 

video akan diambil dalam aplikasi, 

responden melakukan sesi latihan dan sesi 

sebenarnya. Pengukuran kualitas video 

terdiri dari dua pengukuran yaitu Binary 

Response dan MOS. Binary Response 

bertujuan untuk mengetahui batas 

penerimaan responden terhadap video yang 

disajikan. Tanggapan tersebut memutuskan 

penerimaan video dengan nilai 1 artinya 

video diterima dan nilai 0 artinya video 

ditolak. Sedangkan MOS digunakan untuk 

mengukur nilai kualitas video dalam bentuk 

skor yaitu dari skala 1 sampai 5. Apabila 

penilaian kualitas video telah selesai 

dilakukan, maka aplikasi akan menampilkan 

keadaan responden selama melakukan 

survei. Kemudian data survei dari responden 

akan ditransfer ke internet berbentuk file 

JSON dan diteruskan ke database server, 

query diterima dan diproses. Kemudian hasil 

query diberikan dan ditampung ke file 

JSON. Kemudian data tersebut ditransfer ke 

smartphone. Responden untuk penilaian 

kualitas video tidak dibatasi. Data dari 

responden yang akan masuk ke dalam 

database merupakan data responden selama 

waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh 

admin. 

5. Admin membuka aplikasi untuk memulai 

survei. Admin menambahkan survei 

berdasarkan waktu dan tanggal. Data survei 

dari admin akan ditransfer ke internet 

berbentuk file JSON dan diteruskan ke 

database server, query diterima dan diproses. 

Kemudian hasil query diberikan dan 

ditampung ke file JSON. Kemudian data 

tersebut ditransfer ke smartphone dan admin 

dapat melihat informasi dari responden. 

Hasil penilaian kualitas video dari semua 

responden akan disimpan sebagai laporan 

dan ditampilkan dalam bentuk grafik. 
 

4.2. Tampilan Aplikasi 

Gambar-gambar berikut ini menunjukkan 

tampilan aplikasi yang telah dibangun. Tampilan 

ini akan dibagi menjadi tampilan aplikasi dengan 

user admin dan user responden survei. 

User admin memiliki fitur login, penjadwalan 

survei, penambahan video dan melihat hasil 

survei akhir berupa laporan kualitas video. 
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Gambar 5: Login Admin 

 

 
Gambar 6: Pengaturan jadwal survei 

 

 
Gambar 7: Penambahan daftar video 

 
Gambar 8: Laporan hasil survei 

 

User responden survei memiliki fitur registrasi 

responden, melihat instruksi survei, mengatur 

spesifikasi perangkat mobile, melihat video, dan 

memberikan penilaian. 

Ketika melakukan registrasi, responden 

diwajibkan untuk menjawab pertanyaan terkait 

kondisi penglihatan berupa buta warna dan mata 

minus. Jika responden positif buta warna atau 

memiliki mata minus tanpa menggunakan kaca 

mata, maka hasil survey responden tersebut tidak 

dimasukkan dalam perhitungan kualitas video 

akhir. 

 

 
Gambar 9: Registrasi responden 

 

Responden juga akan membaca petunjuk 

pelaksanaan survey serta diperbolehkan untuk 

melakukan dummy survey untuk membiasakan 

responden dengan aplikasi. 
 

 
Gambar 10: Petunjuk survei 

Responden juga dibeirkan kesempatan untuk 

menyesuaikan resolusi dan ukuran layar pada 

mobile device mereka sehingga tampilan video 

bisa proporsional. 
 

 
Gambar 11: Pengaturan spesifikasi perangkat mobile 

 

 
Gambar 12: Tampilan video yang dilihat responden 
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Untuk menilai kualitas video, responden akan 

menggunakan dua skala kualitas yaitu Binary 

Response dan Mean Opinion Score. Binary 

Respon digunakan untuk menentukan apakah 

kualitas video yang ditonton bisa diterima atau 

ditolak sedangkan Mean Opinion Score 

digunakan untuk menentukan tingkat kualitas 

video yang ditonton dalam lima skala seperti 

ditampilkan pada Gambar 13. 

 

 
Gambar 13: Tampilan penilian kualitas video 

4.3. Hasil Pengujian 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, 30 responden berpartisipasi dalam 

pengujian aplikasi yang telah dibuat. 30 

responden melihat 12 video dan memberikan 

penilaian terhadap video yang telah dilihat. 

Rangkuman hasil pengujian ini ditampilkan pada 

Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

 

Setelah melalui tahap pengujian dan analisa pada 

aplikasi, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan : 

1. Dengan dirancangnya media survei berbasis 

mobile ini, mempermudah proses pengukuran 

kualitas dalam mengumpulkan dan menganalisa 

data survei. 

2. Dari hasil pengujian kepada pengamat, 

disimpulkan bahwa parameter resolusi, ukuran 

layar dan latar belakang pekerjaan dari responden 

dapat mempengaruhi penilaian kualitas video. 
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Tabel 1: Hasil pengukuran kualitas video secara subjektif 
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Abstrak  – Perkembangan teknologi sistem pengaturan maupun pengontrolan pada saat ini sangat maju, salah 

satunya pengontrolan menggunakan PLC (Programmable Logic Controller). Untuk pemrogramannya sendiri lebih 

mudah dibandingkan dengan mikrokontroller, arduino dan yang lainnya di bidang pengontrollan timer dan motor. 

Pembuatan program yang hanya mengambil input, control (timer dan counter), serta output. Oleh sebab itu PLC 

lebih cocok pada proses pengontrolan untuk industry pangan. Dalam membuat popcorn yang biasanya dilakukan 

dengan manual akan menjadi otomatis dengan menggunakan PLC. Tentunya menghemat tenaga dan membuat 

prosesnya menjadi praktis. Pada proses pemasakan popcorn memerlukan suhu yang konstan agar tidak terjadi 

masalah seperti hangusnya popcorn, terbakarnya kompor dan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan sensor suhu 

yaitu thermostat bimetal, fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu kompor. Penjual maupun pembeli cukup 

menekan saklar jika ingin melakukan proses pemasakan untuk satu porsi. Proses ini akan di control oleh timer dan 

motor dc menggunakan PLC. Jika ingin mengulangi proses pemasakan dapat dilakukan dengan menekan tombol 

reset. Proses pemasak dan pengisian popcorn secara otomatis membuat kita terbantu dalam proses pembuatannya.  
 

 

Kata Kunci : Push Button, Thermostat Bimetal,  Solenoid Valve, Motor Servo, PLC 

  

Abstract – Technological developments and the regulatory system to control the currently very advanced, one 

controlling the use of PLC (Programmable Logic Controller). For the programming itself more easily than with 

the microcontroller, arduino and others in the field level controlled by timers and motors. Making programs only 

take input, control (timers and counters), as well as output. Therefore, PLC is more suited to the process control 

for food industry. In making popcorn is usually done manually will be automated using a PLC. Of course, saves 

energy and makes the process becomes practical. At popcorn cooking process requires a constant temperature in 

order to avoid problems such as scorching of popcorn, and other burning stove. Therefore, it needs a temperature 

sensor is bimetal. Sellers and buyers can simply press the switch if it is to do the cooking process for one serving. 

This process will be in control by timer and dc motors using PLC. If you want to repeat the cooking process can 

be done by pressing the reset button. The process of filling popcorn cookers and automatically makes us helped in 

the drafting process. 

 

Keywords: Push Button, Bimetallic Thermostat, Solenoid Valve, Servo Motor, PLC 
  
 

1. PENDAHULUAN 

 

Pada era yang modern ini, teknologi pemograman dan 

pengontrolan sangat dibutuhkan dan sangat banyak 

manfaatnya dikehidupan sehari-hari. Untuk bidang 

usaha popcorn yang awalnya manual dimasak dengan 

tangan manusia menjadi otomatis dengan hanya 

menekan tombol. Pada saat ini sangat berguna karna 

membuat pedagang yang usahanya dibidang popcorn 

akan menjadi lebih mudah dalam memproduksinya. 

Sehingga, akan menarik pelanggan untuk membeli 

popcorn yg dibuat secara otomatis tersebut. 

Perkembangan program saat ini sangatlah pesat seiring 

berjalannya waktu yang awalnya dilakukan secara 

manual sehingga dibuat semua menjadi otomatis. 

Program tersebut yang biasa digunakan dapat dibuat 

menggunakan Mikrokontroller, Arduino, dan 

Programmable Logic Controllers (PLC). Salah satu 

yang berkembang pada saat ini adalah pemograman 

menggunakan Programmable Logic Controllers (PLC). 

Programmable Logic Controllers (PLC) ini lebih 

mudah digunakan untuk membuat alat pop corn 

menjadi otomatis. Karena cukup mengatur timer untuk 

membuka katup pengisian jagung, pemanis rasa dan 

minyak makan serta pemanasan pada kompor untuk 

proses pemasakannya. Karena itu saya menggunakan 

Programmable Logic Controllers (PLC) sebagai 

pengendali menjadi otomatisnya. PLC yang digunakan 

disni adalah jenis TWDLCAE40DRF dengan 

memprogramkan pengendalian motor dan timer dalam 

proses pemasakan dan pembuatan popcorn. Jenis motor 

yang digunakan yaitu servo dan stepper yang mana 

mailto:hendri@pcr.ac.id
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stepper dapat melakukan putaran balik dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya. Selanjutnya pada proses 

pemasakan popcorn harus memiliki suhu panas yang 

constant. Maka digunakan sensor suhu thermostat 

bimetal yang akan menjaga kestabilan panas pada 

kompor saat proses pemasakan berlangsung. 

 Adapun tujuan dari alat pembuat dan pemasak 

pop corn berbasis Programmable Logic Controllers 

(PLC) yaitu : 

1. Agar mempermudah penjual dalam proses 

memasak dan membuat pop corn. 

2. Agar dalam waktu proses pemasakan popcorn 

lebih tepat dan terkontrol.  

 

2. TINJAUAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

Sebagai pengendali diperlukan sebuah 

komputer dan PLC. Di dalam computer  terdapat antar 

muka yang berfungsi sebagai pengendali dan 

monitoring. Komputer selalu berkomunikasi dengan 

PLC agar setiap perubahan nilai parameter pada PLC 

akan dapat dilihat di antar muka. Pada modul analog 

keluaran PLC, terdapat keluaran berupa arus sebesar 4-

20mA. Ini sesuai dengan nilai minimum dan 

maksimum Integer yang diatur sebelumnya.  

Sebagai umpan balik maka rangkaian motor 

menghasilkan sebuah parameter analog (potensiometer 

pada sudut posisi dan tachometer pada kecepatan 

motor). Parameter analog ini berupa tegangan sehingga 

dapat dimasukkan kedalam modul analog masukan. 

Nilai tegangan yang masuk menjadi referensi PLC 

(Integer) agar dapat dikelola dan dilihat pada 

antarmuka. Setiap perubahan parameter pada modul 

analog masukan akan terlihat perubahannya pada 

antarmuka. [1] 

Sebagian besar masjid masjid masih 

menggunakan pompa air yang dialiri ke bak atau 

tangki. Pada saat pengisian air banyak garin masjid 

yang lupa mematikan pompa air apabila bak atau tangki 

melimpah. Oleh sebab itu maka dirancanglah sebuah 

alat otomatis pengisian air dengan tujuan air tidak 

melimpah dan mempertahankan air tidak habis. Alat ini 

menggunakan sensor level yang digunakan untuk 

mendeteksi ketinggian air. Output dari sensor ini akan 

diproses oleh kontroller dan kontroller akan 

mengaktifkan relay untuk memutuskan tegangan agar 

solenoid tertutup. Apabila air berkurang dari level yang 

telah ditentukan maka kontroller akan memberi 

perintah untuk mengaktifkan relay agar kran terbuka. 

[2] 

Dengan panduan beberapa jurnal ini, maka 

digunakan solenoid valve DC untuk proses keluarnya 

bahan pembuatan popcorn. Perbedaannya saya 

menggunakan PLC sedangkan solenoid valve di atas di 

atur dengan mikrokontroler. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Langkah-langkah dalam pengerjaan dan penulisan 

laporan proyek akhir dilakukan dengan metode : 

1. Studi Literatur 

Dalam proses pembuatan perancangan alat 

pemasak dan pembuat pop corn otomatis ini penulis 

mengumpulkan berbagai informasi antara lain : 

Melalui membaca buku, wawancara terhadap pihak 

terkait, bertanya kepada teman sejurusan dan teman 

jurusan lain, mencari referensi di website dan mencari 

informasi ke tempat penjualan komponen yang 

diutuhkan untuk pembuatan proyek akhir ini. 

2. Perancangan Sistem 

a. Perancangan hardware 

b. Perancangan software 

3. Pengujian Sistem 

Uji coba dilakukan untuk mengetes apakah alat 

sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal 

yang harus di perhatikan adalah : 

a. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan 

kompor. 

b. Takaran bahan seperti jagung, minyak, pemanis 

makanan harus tepat. 

c. Waktu lamanya pemasakan pop corn di dalam 

kompor. 

d. Takaran pop corn yang sudah masak harus sesuai 

dengan tempatnya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Perancangan hardware 

Pada perancangan hardware akan dijelaskan 

blok diagram dari alat pemasak dan pengisian popcorn 

otomatis pada tempatnya berbasis PLC seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.1 : 

 

Gambar 4.1 Blok Diagram Perancangan Mesin Pemasak dan 

Pengisian Popcorn Otomatis pada Tempatnya Berbasis PLC 

Pada blok diagram 4.1 menjelaskan masukan, 

proses dan keluaran. Dalam mesin pemasak dan 

pengisian popcorn otomatis pada tempatnya berbasis 

PLC ini untuk programnya PLC sebagai komponen 

utama untuk menjalankan mesin tersebut.  

Piranti masukan yaitu saklar start, saklar start 

digunakan untuk memulai dan mengulang kembali 

proses pembuatan popcorn ketika satu buah porsi 

popcorn telah selesai di masak.untuk piranti inputnya 
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yaitu berupa kompor listrik yang mana akan 

dipanaskan terlebih dahulu agar proses pemasakan 

jagung berlangsung dengan kematangan sempurna. 

Piranti proses yaitu PLC dengan software 

Twido Suite, PLC berfungsi sebagai pengolah data 

dengan intruksi-intruksi yang disimpan secara internal. 

Serta mengontrol seluruh proses input dan output pada 

motor dan timer. Kemudian untuk program pada 

proyek akhir ini yaitu menggunakan software Twido 

Suite. Tahapan dalam pemograman pada twido suite 

yaitu : membuat ladder diagram untuk program 

pengontrolan dari proses pengeluaran bahan-bahan 

nya, serta sampai tahap pengisian popcorn. Lalu 

memberikan label penamaan (variable) input, coil, 

timer, dan output pada program, mengatur timer yang 

dibutuhkan kemudian menjalankan programnya. 

Sebagai sensor suhu untuk menjaga kestabilan suhu 

pada kompor saat proses pemasakan popcorn 

digunakan thermostat bimetal. 

Piranti keluaran yaitu motor dan solenoid pada 

gambar 3.1 blok diagram terlihat bahwa motor DC 

sebagai output dari PLC dengan mengatur timer yang 

dibutuhkan untuk mengendalikan motor DC tersebut. 

Motor yang digunakan yaitu motor power window. 

Motor power window digunakan untuk membuka katup 

bahan jagung dan digunakan untuk membalikkan 

kompor, solenoid untuk proses mengeluarkan mentega.  

4.2  Perancangan software 

Gambar 4.2 merupakan alur dari alat pemasak 

dan pengisian popcorn pada tempatnya secara otomatis 

berbasis PLC. Langkah pertama yang harus dilakukan 

sebelum menyalakan PLC adalah memasang 

pengkabelan, pengkabelan merupakan tahap 

menghubungkan masukan dan keluaran PLC dengan 

system (tombol start, timer, solenoid, dan motor). 

Pada alat pemasak dan pengisian popcorn 

secara otomatis berbasis PLC ini mempunyai 

komponen utama yaitu sensor suhu thermostat bimetal, 

motor penggerak dan timer untuk mengatur waktu. 

Pada saat saklar di geser pada posisi ON maka sensor 

suhu aktif, sensor ini akan selalu menjaga suhu dari 

kompor konstan ketika proses pemasakan berlangsung. 

Ketika suhu kompor melebihi nilai suhu pada sensor, 

maka sensor tersebut akan membuat inputan listrik 

akan terputus. Ketika suhu kompor lebih kecil dari suhu 

sensor, maka inputan listrik akan terhubung kembali. 

Setelah itu kompor listrik akan melakukan proses 

pemanasan dengan waktu 4 menit serta memanaskan 

mentega dengan waktu yang di atur. Waktu pemanasan 

selesai maka akan masuk ke tahap pemasukan bahan 

popcorn kedalam kompor. Aktifnya timer 3 yang 

membuat solenoid aktif sehingga membuka katup 

untuk memasukkan mentega yang telah dicairkan. 

Pemanasan mentega di dalam kompor membutuhkan 

waktu 1 menit. Kemudian aktif timer 4 untuk 

memasukkan jagung yang membuat motor power 

window aktif untuk mengeluarkan jagung. 

 

Gambar 4.2 flowchart 

Selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir 

yaitu setelah bahan tercampur semua, maka akan aktif 

timer 5 bertipe TON yang memasak popcorn dengan 

waktu 3 menit 40 detik. Kemudian setelah popcorn 

selesai dimasak akan aktif timer 6 bertipe TP yang 

mengatur berapa lama untuk membalikkan kompor itu 

untuk mengeluarkan popcorn yang telah dimasak 

kedalam tempatnya. Untuk motor ini menggunakan 

motor power window. Jika ingin melakukan 

pemasakan dan pengisian popcorn lagi maka dapat 

menekan push button ON, system akan mengulangi 

proses pengisian bahan. 
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Untuk pengaturan timer pada masing-masing 

motor akan dilakukan dengan metode eksperimen. 

Metode ini dilakukan dengan cara mencoba proses 

pembukaan katup untuk keluarnya bahan pembuatan 

popcorn dan pada proses pemasakan jagung menjadi 

popcorn. Ketika data waktu yang diperlukan telah 

diperoleh, maka timer dapat di atur sesuai dengan data 

yang diperoleh dari metode eksperimen tersebut. 

 

Program diatas untuk pemanasan mentega dan 

pemanasan panci. 

 

Program diatas untuk mengeluarkan mentega. 

 

Program diatas untuk membuka dan menutup katup 

jagung. 

 

Program diatas untuk memasak popcorn dan 

membalikkan panic. 

 

Program diatas untuk memberikan waktu jeda ketika 

panci mengeluarkan popcorn. 

 

Gambar 4.3 Tampak atas  alat pemasak dan pengisian 

popcorn otomatis berbasis PLC 
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Gambar 4.4 Tampak depan  alat pemasak dan pengisian 

popcorn otomatis berbasis PLC 

Dari alat diatas digunakan komponen yaitu : 

- Aluminium untuk pemanas mentega. 

- Tabung jagung. 

- Relay untuk mengatur motor power window 

cw dan ccw. 

- Motor power window untuk memutar katup 

jagung dan membalikkan kompor. 

- Panci untuk memasak popcorn. 

- Elemen pemanas untuk memanaskan panic 

ketika proses pemasakan popcorn. 

- Sensor thermostat bimetal untuk menjaga agar 

panas ketika memasak popcorn tidak melebihi 

derajat sensor. 

- Corong untuk membuat popcorn langsung 

masuk ke tempat yang telah disediakan. 

Data yang di hasilkan sesuai pengujian : 

Tabel 4.1 data hasil pengujian 

NO Proses 

pengujian 

Jenis 

timer 

Lama timer 

1 Pemanasan 

mentega 

TP 15 detik 

2 Pemanasan 

panci 

TON 4 menit 

3 Keluar mentega TP 5 detik 

4 Buka katup 

jagung 

TP 65 mili 

detik 

5 Tutup katup 

jagung 

TP 74 mili 

detik 

6 Pemasakan 

popcorn 

TON 4 menit 

7 Membalikkan 

panci (cw) 

TP 300 mili 

detik 

8 Waktu jeda TON 3 detik 

9 Membalikkan 

panci (ccw) 

TP 125 mili 

detik 

 

Cara kerja alat : 

Ketika saklar di tekan akan mengaktifkan sensor 

thermostat bimetal yang menjaga agar suhu panas pada 

panci dan pemanas mentega tidak melebihi derajat 

sensor. Selanjutnya mentega yang telah dicairkan 

sebelumnya keluar melalui solenoid. Begitu juga 

dengan jagung yang dikeluarkan oleh motor power 

window. Setelah masuk ke panci, maka dibutuhkan 

waktu 4 menit untuk memasak popcorn. Ketika jagung 

telah masak menjadi popcorn maka panci akan 

membalik. Proses pembalikan ini menggunakan motor 

power window. Jika ingin memasak popcorn lagi dapat 

dilakukan dengan menekan tombol reset. 

 
5. KESIMPULAN 

 

Dari data yang telah dihasilkan dapat disimpulkan 

bahwa pada proses pembuatan popcorn ini dibutuhkan 

timer untuk pengontrolan pembukaan katup dan 

membalikkan pancinya. Dibutuhkan sensor suhu 

thermostat bimetal untuk menjaga agar suhu panci tidak 

melewati suhu yang ada di thermostat bimetal. Karna 

menggunakan motor power window, dibutuhkan relay 

untuk memutar motor dari kondisi CW menjadi CCW. 

Saran dari pembuatan alat ini, ukuran dari alat 

dapat dikecilkan sesuai kebutuhan. Untuk kepresisian 

pembukaan katup lebih baik menggunakan motor 

servo, agar dapat mengatur derajat pembukaan dan 

penutupan katupnya. 

 

Setiap makalah harus memiliki kesimpulan yang berisi 

pernyataan singkat tentang hasil yang disarikan dari 

pembahasan. Saran dapat dituliskan pada bagian paling 

akhir.  Judul tambahan untuk ucapan terima kasih 

dapat diletakkan setelah bagian kesimpulan.  

 

DAFTAR REFERENSI 
 

[1] Zakariah, Iqbal 2011,“Sistem Untuk Mengendalikan Motor 

dengan Menggunakan PLC”. Jurusa n Elektro Fakultas Teknik. 

Universtas Hasanuddin : Makassar. 

 
[2] Joi, Ifni 2013. “Aplikasi pengisian bak air dan kran otomatis 

dengan mikrokontroler”. Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro. 

Politeknik Negeri Padang : Padang



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 213 
 

Mesin Vakum Akrilik 

Asrial Lafindo1, Amnur Akhyan2 dan Edilla3 

1) Teknik Mekatronika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: asrial13tm@mahasiswa.pcr.ac.id 

2) Teknik Mekatronika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: akhyan@pcr.ac.id 

3) Teknik Mekatronika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: edilla@pcr.ac.id  

Abstrak - Mesin vakum akrilik adalah sebuah mesin yang berguna untuk pembuatan profil berbahan dasar akrilik. 

Proses pembentukan profil dilakukan dengan cara melunakan akrilik menggunakan panas yang berasal dari heater 

1000 watt. Proses pembentukan dilakukan menggunakan vacuum cleaner dengan daya hisap 22 Mpa untuk 

membentuk profil sesuai dengan mal profil. Mesin ini dilengkapi dengan pengaturan suhu  menggunakan 

kontroler Proposional Integral. Nilai kontrol yang ideal diperoleh 2,4 untuk kontrol proposional dan 0,8 untuk 

kontrol integral. Akrilik akan dipanaskan dengan suhu 170 oC. Untuk melunakkan akrilik dengan ketebalan 1,5mm 

membutuhkan waktu 30 menit. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, lama proses pembentukan akrilik dapat 

dilakukan dengan proses pemvakuman selama 3 menit.  

Kata Kunci: Akrilik, Heater, Mal, Vacuum Cleaner.  

Abstract - Acrylic vacuum machine is a machine that is useful for the manufacture of acrylic ased profile. The 

process of profiling done in a way to soften the acrylic using the heat coming from the heater 1000 watts. The 

formation process is done using a vacuum cleaner with a suction force of 22 MPa to the profile accordance with 

the point mold profile. The machine is equipped with a temperature setting Proportional Integral controller uses. 

The ideal control value obtained of 2.4 to 0.8 for the control of proportional and integral control. Acrylic will be 

heated to a temperature of 170 oC. To soften the acrylic with a thickness of 1.5mm takes about 30 minutes. In 

order to obtain maximum results, long acrylics formation process can be done with the vacuum for 3 minutes.  

Keywords: Acrylic, Heater, Point Mold, Vacuum Cleaner.

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Penggunaan bahan plastik untuk 

perlengkapan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat. Diantara jenis plastik tersebut adalah 

akrilik. Bahan akrilik  ini sering ditemukan rumah 

tangga, peralatan kantor, dan tempat pusat 

perbelanjaan. Karena mempunyai nilai ekonomis 

dan nilai seni yang tinggi. Hal itu dikarenakan 

pengguna akrilik dapat membentuk akrilik berupa 

lekukan-lekukan seni yang indah. 

 Akrilik merupakan salah satu bahan yang 

sering digunakan bagi kalangan advertising. Banyak 

para indusri advertising menggunakan bahan baku 

akrilik sebagai salah satu bahan utama untuk 

pembuatan profil timbul seperti huruf dan angka. 

Huruf timbul adalah salah satu media promosi atau 

media identitas suatu perusahaan berupa tulisan atau 

logo unik yang mempunyai tujuan untuk menarik 

perhatian orang-orang disekitar yang melihatnya 

agar tertarik dan mau melihat produk mereka dan 

kemudian membeli produk mereka. 

 Huruf timbul akrilik mempunyai ketebalan 

yang beraneka ragam. Semakin tebal profil timbul 

yang digunakan maka semakin mahal harga profil 

timbul. Harga pembuatan profil timbul akrilik 

Rp.10.000,00/cm[1].Proses pembuatan profil timbul 

ini menggunakan tenaga manusia mulai dari 

pemotongan bahan profil serta perakitan bahan 

menggunakan lem akrilik hingga menjadi satu 

kesatuan profil yang utuh. Oleh karena dari itu 

tujuan penulisan penelitian ini yaitu rancang bangun 

mesin vakum akrilik sebagai pembentuk profil 

timbul dengan  proses vacuum forming yang dapat 

membuat profil timbul dengan harga yang lebih 

terjangkau dan proses pembuatan yang lebih cepat. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Studi Literatur  

Pada saat ini penggunaan plastik untuk 

membuat perlengkapan sebagai bahan pembungsus 

suatu produk, karena pembungkus yang trasparan 

dan mempunyai bentuk menyerupai produk yang 

dibungkus, produk yang ditampilkan akan menarik 

karena dapat langsung dilihat dari luar. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan Abdul Ghani pada 

tahun 2014, dikatakan bahwa proses pembentukan 

plastik pengerjaannya ada beberapa metode yang 

digunakan, tetapi sering digunakan adalah metode 

thermo forming. Satu metode yang digunakan 

thermo forming yang sederhana adalah vacuum 

forming. Ada parameter yang menentukan kualitas 

dari hasil cetakan plastik pada proses vacuum 

forming antara lain, jenis plastik dan ketebalan 

mailto:asrial13tm@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:akhyan@pcr.ac.id
mailto:edilla@pcr.ac.id
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plastik yang digunakan, temperatur pemanasan dan 

tekanan vakum yang digunakan. Pada peneliti kali 

ini parameter yang digunakan untuk menguji 

kualitas hasil cetakan plastik pada proses vacuum 

forming adalah dengan variasi tekanan dengan 

temperatur pemanasan diset pada temperatur 

konstan 200 oC. Tekanan terbaik yaitu 0,909 bar 

pada proses vakum  pencetakannya dengan bahan uji 

digunakan dengan jenis polyethylene terephalate 

(PET) 0,35mm. Adapun tujuan dari penelitian ini 

pembentuk plastik dengan proses vacuum forming 

untuk keperluan packaging produk ukuran kecil[2].   

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Robith Urwatal Wusko pada tahun 2013, 

dikatakan bahwa  metode penelitian yang dilakukan 

yaitu medesain alat proses penekukan akrilik dengan 

sudut yang dapat ditentukan. Untuk proses 

pembentukan berbahan akrilik dapat mudah 

dibentuk yaitu 80oC sampai 100oC sesuai dengan 

perilaku material akrilik. Proses pembentukan 

berbahan akrilik menggunakan motor DC sebagai 

media penekukan. Dengan mempertahankan suhu 

pemanasan maka akrilik dengan ketebalan 

maksimum akrilik 3 mm dapat ditekuk sesuai 

dengan perilaku material akrilik. Secara keseluruhan 

sistem ini dapat menekuk akrilik dengan sudut 0o-

180o. Nilai keletilian sistem penekuk akrilik ini 

untuk sudut 90o memiliki toleransi kesalahan rata-

rata 1,55%. Suhu efektif untuk proses penekukan ini 

45oC [3].  Maka metode yang digunakan untuk mesin 

vakum akrilik yang digunakan yaitu metode proses 

vacuum forming. Proses  ini dilakukan dengan 

proses pelunakan  mempertahankan suhu dengan 

merujuk nilai suhu ke proses forming temperature 

pada akrilik agar dapat mudah dibentuk sesuai 

dengan perilaku material akrilik. Untuk 

pengontrolan pada mesin vakum akrilik ini 

dirancang dengan menggunakan Atmega8535 yang 

didukung dengan software bahasa program AVR 

Codevision. 

2.2 Akrilik 

Akrilik biasanya dipakai sebagai alternative 

pengganti kaca atau glass. Akrilik adalah plastik 

kaku dengan tingkat transparansi yang tinggi. 

Akrilik ini sangat cocok untuk pembuatan tank, 

nampan, rak dan lain sebagainya. Ada beberapa 

keuntungan akrilik dibanding kaca tergantung 

aplikasinya.  

 

Gambar 1. Akrilik[5] 

2.3 Vacuum Cleaner 

Vacuum Cleaner (Penghisap Debu) adalah 

peralatan modern yang sangat membantu pekerjaan 

Rumah Tangga, khususnya untuk membersihkan 

debu dengan cepat dan efisien waktu. Prinsip kerja 

dari Vacuum Cleaner ini dengan cara memanfaatkan 

perbedaan tekanan. 

 

Gambar 2. Prinsip kerja vacuum cleaner[6] 

2.4 Termokopel 

Pada dunia elektronika, termokopel adalah 

sensor suhu yang banyak digunakan untuk 

mengubah perbedaan suhu dalam benda 

menjadiperubahan tegangan listrik.  

 

Gambar 3. Termokopel jenis K 

2.5 Mikrokontroler 

Mikrokontroler ATMega 8535 merupakan 

mikrokontroler yang termasuk dalam keluarga 

AVR.AVR merupakan seri mikrokontroler CMOS 

8-bit buatan Atmel, berbasis arsitektur RISC 

(Reduced Instruction Set Computer).  

 

Gambar 4. Konfigurasi ATMega8535 

2.6 Kontrol Proposional Integral (PI) 

Suatu pengontrol yang memberikan aksi 

kontrol Proposional dengan eror yang akan 

menghasilkan efek pada pengurangan rise time dan 

menimbulkan kesalahan keadaan tunak 

(offset).Suatu pengontrol Integral yang memberikan 

aksi kontrol sebanding dengan jumlah kesalahan 

akan mengakibatkan efek yang baik dalam 

mengurangi kesalahan keadaan tunak, tetapi dapat 

mengakibatkan respon transien yang memburuk. 

Pengetahuan tentang efek yang diakibatkan oleh 

masing–masing pengontrol tersebut yang nantinya 

akan digunakan dalam penentuan nilai – nilai 

penguatan Proposional (KP) dan Integral (Ki). 

http://3.bp.blogspot.com/-EkO-_4eWRoA/UXIqIX47o7I/AAAAAAAAAwM/xIIT_AjmDD8/s1600/Vacuum-cleaner-tugasku-4u.jpg
https://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/07/07/merancang-pengkondisi-sinyal-termokopel/termokopel-2/
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Dalam waktu kontinyu, sinyal keluaran pengendali 

PI dirumuskann sebagai berikut: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 (Persamaan 2.1) 

dimana: 

𝑢(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖 𝑃𝐼 
𝐾𝑝    = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑇𝑖     = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 
𝑒(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Proses penelitian dilakukan di Workshop 

Politeknik Caltex Riau. Waktu yang dibutuhkan 

untuk  kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan 

september 2015 sampai dengan juni 2016. 

3.2 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, yang menjadi objek 

penelitian adalah pembentukan material akrilik 

dengan proses pelunakan dengan variabel suhu dan 

waktu. Serta proses pembentukan menggunakan 

kemampuan hisap dari mesin vacuum cleaner agar 

terbentuknya profil akrilik berdasarkan mal profil 

huruf timbul. 

3.3 Design Penelitian 

Perancangan design penelitian adalah tahap 

awal dari suatu proses pembuatan dan pengerjaan 

alat yang bertujuan untuk mempermudah dan 

mempelancar proses pembuatannya. Begitu juga 

dalam proses pengerjaan penelitian, perancangan 

menjadi bagian utama yang sangat menentukan hasil 

jadi keseluruhan alat ini. 

3.3.1 Perancangan Sistem 

 Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan 

suatu diagram blok yang dapat menjelaskan kerja 

sistem secara keseluruhan agar sistem yang dibuat 

dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. 

Mikrokontroller

ATMega 8535

Push Button

Sensor 

Termokopel

Solenoid 

Valve

Vacuum 

Cleaner

Heater

Signal 

Conditioning

Silinder

LCD 

Driver 

Solenoid 

Valve

Driver 

Vacuum 

Cleaner

Driver Triac

 

Gambar 5. Diagram blok  mesin vakum akrilik 

3.3.2 Perancangan Program kontrol PI 

 Didalam perancangan mesin vakum akrilik 

akan didapatkan perancangan kontroler Proposional 

Integral seperti Gambar 6. 

Kontrol PI  Triac
Plant

(Pelunakan akrilik)

Sensor Suhu

Set Poin 160ºC
Output

-
+

 

Gambar 6. Diagram Blok  kontroler PI  

Proses pengontrolan dengan 

menggunakkan algoritma kontrol Proposional 

Integral diimplementasikan dalam program sebai 

berikut: 

void set_triac()   

{ 

triac=((-0,75*read_adc(5))+767); 

} 

 

void PI() 

{ 

baca_suhu(); 

error = setpoint-suhu; 

nil_pi=((Kp*error)+((Ki)*(error+error1)*Ts)); 

error1=error; 

OCR1A=triac*nil_pi; 

delay_ms(Ts); 

} 

3.3.3 Perancangan Mekanik Proses 

Pembentukan Profil Akrilik 

Pada perancangan mekanik proses 

pembentukan profil akrilik ini diperlukan beberapa 

perancangan agar dapat mewujudkan mesin vakum 

akrilik sesuai dengan yang diinginkan baik dari segi 

desain serta pemilihan bahan. Untuk lebih jelasnya 

gambar perancangan alat yang akan dibuat dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Desain mekanik Mesin Vakum Akrilik 

 Keterangan :  

1. Vacuum Cleaner 

2. Rangka mesin vakum akrilik 

3. Penutup rangka 

4. Box control 

5. Pelindung wadah pemanas 

6. Silinder pneumatik 

7. Wadah pemanas 

8. Wadah pencetak 

9. Slider  

10. Penjepit akrilik 
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3.3.4 Pembuatan Wadah Pencetak 

Perancangan mekanik berupa perancangan 

wadah pencetak adalah hal yang sangat penting 

untuk proses pembentukan profil berbahan dasarkan 

akrilik. Material untuk pembuatan wadah pencetak 

ini adalah kayu. Karena material kayu tidak 

menyebabkan melekatnya material akrilik yang 

lunak yang berasal dari proses pemanasan untuk 

proses pencetakan profil berlangsung. Ukuran kayu 

berongga dari wadah pemanas ini berukuran 18cm x 

25cm. 

 

Gambar 8. Pembuatan wadah pencetak 

3.3.5 Pembuatan wadah pemanasan akrilik 

Wadah pemanasan berguna untuk 

melunakkan material akrilik sebagai bahan utama 

pembuatan profil akrilik. Dari Gambar 9 dapat 

dilihat komponen untuk proses pemanasan akrilik. 

Dimana nomor 1 menunjukkan  plate heater yang 

berfungsi sebagai sumber panas. Nomor 2 

menunjukkan plat untuk memperluas jangkauan 

pemanasan pada akrilik dikarenakan penyebaran 

panas dari plate heater tidak merata. Sedangkan 

nomor 3 menunjukkan sensor suhu termokopel K 

yang berguna untuk mengukur suhu permukaan 

material akrilik pada proses pelunakan akrilik. 

 

Gambar 9. Wadah pemanasan akrilik 

3.3.6 Perancangan Mikrokontroller Atmega 

8535 

Pada Mesin Vakum Akrilik ini 

menggunakan mikrokontroller ATMega 8535 yang 

mana berfungsi untuk mengolah data input serta 

memberikan data output yang berguna mengatur 

proses kerja dari mesin.  

 

Gambar 10. Rangkaian Singel Chip 

3.3.7 Rangkaian Driver Triac 

Driver triac yang digunakan adalah tipe 

MOC3020. Driver ini termasuk jenis Optocoupler 

merupakan rangkaian yang berguna untuk mengatur 

tegangan AC pada heater melalui sinyal PWM dari 

mikrokontroler. 

 

Gambar 11. Rangkaian Driver Triac 

3.4 Data dan cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pengujian dan analisis 

dilakukan dengan cara mengatur parameter pada 

box control dari mesin vakum akrilik. Adapun data 

yang akan diambil pada pengujian mesin vakum 

akrilik adalah: 

1. Pengujian sistem pengaturan suhu menggunakan 

kontroler Proposional Integral . 

2. Pengujian proses pelunakan akrilik terhadap 

suhu dan waktu. 

3. Pengujian waktu proses pembentukan akrilik 

dengan proses pemvakumaan menggunakan 

vacuum cleaner. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mengetahui hasil perancangan mesin 

vakum akrilik agar menghasilkan profil akrilik 

sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa 

pengijian untuk membuktikannya. Pada pengujian 

pertama, pengujian sistem pengaturan suhu. 

Pengujian kedua, pengujian proses pelunakan 

akrilik dengan menggunakan variabel suhu terhadap 

waktu pelunakan akrilik menggunakan kontroler 

proposional dan integral. Pada pengujian ketiga, 

pengujian waktu proses pemvakuman untuk 

menjadi sebuah profil akrilik.  

 

Gambar 12. Mesin Vakum Akrilik 

4.1 Pengujian Sistem Pengaturan Suhu 

 Pada pengujian pengaturan suhu yang 

diujikan pada pengambilan data ini yaitu 160oC dan 

170 oC berdasarkan karakteristik akrilik untuk 

proses pelunakan akrilik atau dikenal dengan proses 

forming temperature. Pengambilan data yang 

dilakukan adalah setiap 30 detik. Proses pengujian 

kali ini menggunakan kontroler PI (Proposional 

Integral) dengan pengambilan nilai kontrol metode 
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tuning yaitu dengan menentukan parameter kontrol 

proposional dan integral dilakukan dengan cara trial 

and error.  

Dari data dapat dilihat untuk mencapai set 

point 160oC dengan nilai KP 2,4 dan KI 0,8 akan 

lebih cepat. Nilai waktu yang dibutuhkan  untuk 

tetap disekitar keadaan stady state yaitu  dari nilai 

set point 160oC yaitu memerlukan waktu 900 detik. 

Untuk melihat statistik pengontrolan suhu dengan 

nilai KP 2,4 KI 0,8 dapat dilihat dalam bentuk grafik 

yang bewarna biru pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Grafik respon sistem dengan set point 160 oC 

Untuk melihat data statistik pengontrolan 

suhu dengan set point 170 oC dapat dalam bentuk 

grafik pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Grafik respon sistem dengan set point 170 oC 

 Setelah dilakukan pengambilan data nilai 

kontrol dengan proses tuning yaitu dengan 

menentukan parameter kontrol proposional dan 

integral dilakukan dengan trial and error pada 

kontroler yang lain ternyata kontrol PI dengan nilai 

kontrol KP 2,4 dan KI 0,8 memiliki respon sistem 

yang mampu mempertahankan setting suhu 160 oC 

dan 170 oC lebih baik dibandingkan kontroller 

lainnya yang menghasilkan kestabilan suhu lebih 

baik.  

4.2 Pengujian Proses Pembentukan Profil 

Pengujian yang akan diambil pada proses ini 

yaitu sebagai sampel profil huruf C dengan 

ketebalan akrilik 1,5 mm. Pengujian ini bertujuan 

untuk mendapatkan suhu pemanasan dan waktu 

pemanasan untuk menghasilkan pembentukan profil 

berdasarkan mal huruf C dengan proses 

pembentukan dilakukan dengan menghisap udara 

dari wadah pencetak dengan bantuan vacuum 

cleaner selama 3 menit . 

 

1. Pengujian profil C dengan suhu pemanasan 

suhu 160oC 

Dari data pada Tabel 1 pengujian proses 

pembentukan akrilik dengan ketebalan 1,5mm untuk 

profil C sesuai dengan dua buah nilai variabel waktu 

proses pelunakan akrilik pada suhu 160 oC. 

Pengujian pertama dilakukan proses pemanasan 

material akrilik selama 35 menit akan menghasilkan 

bentuk dari profil akrilik sudah membentuk sesuai 

mal profil C dengan adanya cacat pada akrilik tetapi 

tidak merusak bagian profil dan menghasilkan 

ketebalan profil yang cukup. 

Tabel 9. Pengujian profil C dengan suhu pemanasan 160 

oC 

Waktu Proses 

Pemanasan 
Hasil 

30 menit 

 

35 menit 

 

40 menit 

 

 

2. Pengujian profil C dengan suhu pemanasan 

suhu 170oC 

Dari hasil pengujian dengan suhu 

pemanasan 170 oC dengan profil huruf C maka dapat 

dilihat pada tabel 2 profil akrilik mengalami rusak 

berupa adanya lubang-lubang kecil pada material 

akrilik dikarenakan waktu pemanasan yang lama. 

Dengan proses pemanasan akrilik dengan waktu 30 

menit  hasil dari profil telah sesuai dengan mal huruf 

C tanpa adanya lubang-lubang kecil dan akan 

menghasilkan profil yang lebih baik dengan 

ketebalan hasil profil timbul yang cukup. Sedangkan 

dengan melakukan pemanasan akrilik selama 35 

menit maka dihasilkan profil huruf C dengan hasil 

permukaan akrilik terdapatnya cacat berupa lubang-

lubang. Dan apabila waktu pemanasan dilakukan 40 

menit maka akan menghasilkan bahan akrilik terjadi 

robek pada salah satu sisi huruf C diakibatkan bahan 

akrilik lunak. 

Su
h

u
 (

o
C

)

Waktu (s)

Set Point 160○C
KP
1,4
KI…

Su
h

u
 (

o
C

)

Waktu (s)

Set Point 170 ○C
KP
1,4
KI
0,6
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Tabel 2. Pengujian profil C dengan suhu pemanasan 170 

oC 

Waktu Proses 

Pemanasan 
Hasil 

30 menit 

 

35 menit 

 

40 Menit 

 

4.3 Hasil Profil Timbul 

Untuk menghasilkan bentuk profil yang lebih 

indah maka dilakukan pembuatan box penempatan 

profil. Fungsi dari box ini untuk peletakan profil 

timbul dengan memberikan pencahayaan LED pada 

box. Berikut bentuk hasil penerapan profil timbul 

seperti Gambar 15. 

 

Gambar 15. Hasil Profil Timbul 

 

KESIMPULAN 

 Setelah melakukan beberapa serangkai 

pengujian dan anasisa terhadap Mesin Vakum 

akrilik ini, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai 

kontrol PI yang tepat untuk mengkontrol suhu yang 

ideal yaitu dengan besar Kp 2,4 dan Ki 0,8. Untuk 

proses pembentukan profil suhu ideal untuk proses 

pelunakan akrilik dengan ketebalan akrilik 1,5 mm 

untuk mencapai sesuai bentuk hasil profil C yaitu 

170oC selama 30 menit dengan proses pemvakuman 

selama 3 menit 

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk 

pengembangan alat mesin vakum akrilik. Untuk 

memperoleh hasil respon sistem yang lebih baik 

proses pemanasan akrilik menggunakan metode 

konveksi paksa untuk menghasilkan panas yang 

lebih merata dengan mengaduk udara panas pada 

proses pemanasan akrilik dan Penambahan sistem 

proses akusisi data dari pengontrolan suhu secara 

langsung pada tiap periode, sehingga respon sistem 

dapat diamati secara langsung dalam bentuk grafik. 
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Abstrak - Sistem penitipan barang memanfaatkan face recognition ini menggunakan nilai matriks yang diambil 

dari pencitraan wajah menggunakan webcam. Webcam digunakan untuk mengambil gambar wajah dari pengguna, 

lalu data wajah dikirim menuju raspberry pi untuk disimpan sebagai pengenal/identifier bagi pengguna untuk 

mengambil kembali barang yang dititipkan. Pada sistem menyediakan 3 push button sebagai pilihan untuk 

menitipkan barang, mengambil barang, dan menambah barang yang sedang disimpan pada loker.Penekanan 

tombol akan memberi perintah untuk mengcapture melalui web kamera. Gambar hasil capture akan digunakan 

untuk mendeteksi wajah yang ada menggunakan metode Haar Casscade, selanjutnya wajah yang terdeteksi akan 

dicrop dan disimpan sebagai data pengguna. Pada bagian face recognition menggunakan perhitungan Euclidean 

Distance, perhitungan ini dlakukan pada nilai matrik hasil pengolahan PCA pada data gambar user dan 

mendapatkan akurasi sebesar 66,7% dari total 75 kali percobaan yang dilakukan. 

 

Kata Kunci : face recognition, raspberrypi2b, webcam, motorstepper, motor servo 

 

Abstact - This storage system that utilizing face recognition uses matrix values from face imaging using webcam. 

Webcams used to captured images of the users face, then the data is sent to the raspberry pi to be stored as identifier 

for user to take back the goods that stored before. The system provides three push buttons as a selector to entrust 

the goods, take the items, and add more items that being stored in a locker. Through this push button system will 

give command to capture image by webcam. After that using Haar Casscade the system can detect face on that 

image captured, than this face being saved as user data. On face recognition, the system use Euclidean Distance 

to calculate PCA matrix value from image data user and  getting an accuracy 66,7% out of a total  75 experiment. 

 

 

Keywords: face recognition, raspberrypi2b, webcam, motorstepper, motor servo 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Salah satu pemanfaatan lemari adalah sebagai 

loker penyimpanan atau penitipan barang yang 

disediakan di tempat-tempat umum. Biasanya loker 

yang disediakan menggunakan kunci ataupun kode 

pin sebagai pengamannya, sehingga hanya orang 

yang memegang kunci atau pin tersebut yang dapat 

mengakses loker. Adapun dibeberapa tempat umum 

seperti supermarket, toko buku dan perpustakaan, 

disediakan penjaga sebagai petugas yang 

bertanggung jawab menjaga barang barang yang 

dititipkan. Namun sistem yang telah ada tersebut 

dirasa kurang aman dan efisien.  

Menanggapi permasalahan tersebut penulis 

memiliki sebuah gagasan untuk membuat suatu 

sistem penitipan barang yang memanfaatkan face 

recognition. Diharapkan nantinya sistem ini dapat 

memobilisasi kenyamanan pengguna dan 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Face 

Recognition digunakan sebagai pengenal untuk 

menggantikan fungsi kartu atau kascis dan sistem 

mekanis untuk memodernkan sistem penitipan 

barang. Dimana keunikan dari tiap wajah manusia 

dapat digunakan sebagai identifier bagi tiap loker 

untuk menghindari akses loker oleh orang asing. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Pengenalan Wajah 
Face recognition atau pengenalan wajah 

adalah salah satu teknologi biometrik yang telah 

banyak diaplikasikan dalam sistem keamanan. 

Teknologi pengenalan wajah semakin dimanfaatkan 

dan dikembangkan dengan cakupan aplikasi yang 

sangat luas seperti pada sistem keamanan, sistem 

absensi wajah, dan juga dimanjaatkan untuk mencari 

orang menggunakan kamera keamanan atau CCTV. 

Pengenalan wajah mempunyai dua aplikasi utama 

yaitu, verifikasi dan identifikasi. Verifikasi 

bermaksud mencocokan data baru seseorang dengan 

data yang ada di databasenya. Sedangkan 

identifikasi bertujuan mengenali seseorang dengan 

keputusan berdasarkan tingkat kedekatan atau 

kemiripan. 
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2.2. Euclidean Distance 

Euclidean Distance adalah metrika yang paling 
sering digunakan untuk menghitung kesamaan 2 
vektor [1]. Euclidean distance menghitung akar dari 
kuadrat perbedaan 2 vektor. Rumus Euclidean 
Distance ditunjukkan oleh persamaan (1) berikut. 

𝑑𝑖𝑗 = √∑ (𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘)
2𝑛

𝑘=1   . . . . . . . (1) 

 

Dimana: 

dij = nilai perbedaan kedua vektor 

Xik = nilai matrikx vektor pertama 

Xjk = nilai matriks vektor kedua 

 

2.3. Principal Component Analysis (PCA) 

Principal Component Analysis (PCA) 

merupakan salah satu hasil berharga dari aljabar 

linear terapan. Prosedur PCA pada dasarnya adalah 

bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang 

diamati dengan cara menyusutkan (mereduksi) 

dimensinya [4]. Dengan reduksi ini maka waktu 

komputasi dapat dikurangi dan kompleksititas dari 

citra wajah yang tidak perlu dapat dihilangkan. 

Principal Component Analysis menggunakan 

vektor-vektor yang disebut dengan eigenvector dan 

nilai-nilai yang disebut dengan eigenvalue untuk 

mendapatkan fitur yang paling signifikan pada 

dataset[2]. 

Untuk menemukan eigenface dari sebuah 

database citra wajah, hal penting pertama yang harus 

dilakukan adalah menentukan vektor rata-rata, 

vektor deviasi, dan matriks kovarian untuk database 

tersebut. Tahapan perhitungan eigenface antara lain 

[3]: 

1. Langkah pertama adalah menyiapkan 

data dengan membuat suatu himpunan S 

yang terdiri dari seluruh training image, 

(T1, T2,...,TM) 

𝑆 = (𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑀) . . . .  (2) 

2. Langkah kedua adalah ambil nilai tengah 

atau mean (Ψ) 

Ψ =
1

𝑀
∑ 𝑇𝑖𝑀
𝑛=1 . . . . .  . . . . . (3) 

3. Langkah ketiga kemudian cari selisih 

(Φ) antara nilai training image (Ti) 

dengan nilai tengah(Ψ) 

𝛷𝑖 = 𝑇𝑖 − 𝛹 . . . . . . . .  . . .(4) 

4. Langkah keempat adalah menghitung 

nilai matriks kovarian(C) 

𝐶 =
1

𝑀
∑ 𝜙𝑛𝜙𝑛

𝑇
𝑀

𝑛=1
= 𝐴𝐴𝑇 

 

𝐿 = 𝐴𝑇𝐴        𝐿 = 𝜙𝑚
𝑇𝜙𝑛 . .. (5) 

5. Langkah kelima menghitung eigenvalue 

(λ) dan eigenvector (v) dari matriks 

kovarian(C) 

𝐶 × 𝑣𝑖 = 𝜆𝑖 × 𝑣𝑖 . . . . . . .(6) 

6. Langkah keenam, setelah eigenvector 

(v) diperoleh, maka eigenface (µ) dapat 

dicari dengan: 

𝜇𝑖 =∑ 𝑉𝑖𝑘𝜙𝑖
𝑀

𝑘=1
 

𝑙 = 1,… ,𝑀 . . . . . . . . . . .(7) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan bersifat aplikatif 

berupa pengambilan citra wajah menggunakan 

kamera web pada 3 kondisi waktu berbeda di luar 

ruangan. Waktu pengambilan data dibagi menjadi 

pagi pukul 8, siang pukul 11 dan pukul 14. 

Pada bagian hardware menggunakan web kamera 

untuk managkap citra wajah dan raspberry pi 

sebagai mikrokomputer untuk mengolah data citra 

menggunakan metode Principal Component 

Analysis dan perhitungan Euclidean Distance. 

START

Penentuan dimensi matriks data latih

Pembentukan matriks kumpulan citra (X)

Hitung vektor rata-rata baris dari matriks X (M)

Mengurangkan setiap vektor baris pada matriks X 

dengan rerata masing-masing

Membuat matriks kovarians R, 

R=Xt*X

Pencarian nilai eigen (lambda X) dan eigen vektor 

(C)

Mengurutkan nilai eigen dari yang terbesar hingga 

yang terkecil

Mencari komponen utama P, yaitu vektor eigen dari 

matriks (X*Xt) dengan menggunakan vektor eigen dari 

matriks 

Menghitung komponen utama citra-citra latih Y, 

 XX t *

XPY t *

Menyimpan komponen utama Y dalam berkas PCA

END

 

Gambar 1. Alur Proses Principal Component Analysis[5] 
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Gambar 1 memperlihatkan urutan proses PCA 

pada data citra yang nantinya menghasilnya deret 

matriks satu dimensi untuk disimpan dan digunakan 

pada perhitungan Euclidean Distance. 

 

Seperti pada Gambar 2, citra wajah yang telah 

disimpan pada data base dan juga citra wajah baru 

yang diambil menggunakan web kamera akan 

memlalui proses PCA terlebih dahulu. Selanjutnya 

data olaha PCA akan digunakan pada perhitungan 

Euclidean Distance untuk dilihat tingkat kemiripan 

antara kedua citra wajah tersebut. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan untuk melihat nilai akurasi 

sistem dalam mengenali wajah user. Pada bagian 

program pengenalan wajah, keluaran nilai matriks 

dari tiap foto dibandingkan untuk melihat 

perbedaannya menggunakan metode Euclidean 

Distance. Setelah menentukan parameternya, 

dilakukan beberapa kali percobaan terhadap wajah 

yang berbeda serta kondisi dari pencahayaan 

dilingungan pengambilan gambar. 

Pengujian utama dari sistem ini ialah fungsi 

pengenalan wajah sebagai program utama yang 

nantinya berfungsi untuk membedakan pengguna 

loker satu dengan lainnya. Pada pengujian wajah 

dilakukan di ruang workshop kampus Politeknik 

Caltex Riau pada 3 waktu berbeda, yaitu pagi hari 

pukul 08.00, siang pukul 11.00 dan 14.00. 

Penentuan waktu ini dimaksudkan untuk melihat 

pengaruh intensitas cahaya yang berbeda pada 

ketiga waktu tersebut terhadap data yang diperoleh. 

Tabel 1. Data Pukul 8 Pagi 

Current Pic 
Hasil 

Pengenalan 
Keterangan 

Eka 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Ari 

Ari Benar 

Ari Benar 

Ari Benar 

Rachmadiaz Salah 

Ari Benar 

Titis 

Titis Benar 

Titis Benar 

Titis Benar 

Titis Benar 

Titis Benar 

Eko 

Eko Benar 

Eko Benar 

Eko Benar 

Eko Benar 

Eko Benar 

Rachmadiaz 

Eka Salah 

Eka Salah 

Eko Salah 

Eko Salah 

Eka Salah 

 

 

Tabel 2. Data Pukul 11 Siang 

Current Pic 
Hasil 

Pengenalan 
Keterangan 

 
Eka 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

 
Ari 

Ari Benar 

Ari Benar 

Ari Benar 

Ari Benar 

Ari Benar 

Titis 

Titis Benar 

Titis Benar 

Titis Benar 

Tidak Cocok Salah 

Eko Salah 

Ari Salah 

Data Base Image

Principal 

Component 

Analysis

Citra Wajah

Principal 

Component 

Analysis

Euclidean 

Distance

Web Kamera

 

Gambar 2. Alur Proses Pattern Matching 

Menggunakan Euclidean Distance 
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Eko 

Ari Salah 

Ari Salah 

Ari Salah 

Ari Salah 

Randi 

Randi Benar 

Randi Benar 

Randi Benar 

Randi Benar 

Randi Benar 

 

Tabel 3. Data Pukul 14 Siang 

Current Pic Hasil Pengenalan Keterangan 

 
Eka 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

Eka Benar 

 
Aji 

Aji Benar 

Aji Benar 

Aji Benar 

Aji Benar 

Tidak Cocok Salah 

 
Ridha 

Tidak Cocok Salah 

Eko Salah 

Eko Salah 

Tidak Cocok Salah 

Tidak Cocok Salah 

 
Eko 

Ridha Salah 

Ridha Salah 

Ridha Salah 

Ridha Salah 

Ridha Salah 

 
Yoga 

Yoga Benar 

Yoga Benar 

Eko Salah 

Yoga Benar 

Yoga Benar 

 

Dari Tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan beberapa 

wajah tidak terdeteksi sebagaimana mestinya. Pada 

program yang diterapkan menggunakan range dari 

nilai hasil perhitungan nilai Euclidean Distance, saat 

ditemukan data base dengan nilai dalam rangen yang 

ditentukan maka akan terbaca sebagai data tersebut 

sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan perhitungan 

data selanjutnya. Namun penerapan range tersebut 

memiliki kekurangan dimana saat wajah orang yang 

mirip menghasilkan nilai di dalam range tersebut, 

maka urutan data base yang menentukan keluaran 

data mana yang dianggap sebagai wajah pemilik 

loker. Selain itu ekspresi wajah pun mempengaruhi 

keluaran piksel pada gambar. Dari 75 data yang 

diperoleh menghasilkan keluaran data benar 

sebanyak 50 data sehingga diperoleh presentase 

keefektifan dari sistem sebesar 66,7%. 

 

5. KESIMPULAN 

 Setelah melakukan pengujian terhadap 

Sistem Penitipan Barang Memanfaatkan Face 

Recognition, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 66,7% 

menggunakan metode PCA dengan perhitungan 

Euclidean Distance. 

2. Untuk menghasilkan akurasi yang tinggi pada 

saat mendeteksi wajah diperlukan  ekspresi 

wajah serupa saat pengambilan gambar untuk 

data base maupun saat mengambil barang. 

3. Selain kesamaan ekspresi, intensitas cahaya pun 

harus dipertahankan agar tidak mempengaruhi 

perhitungan. 

 

DAFTAR REFERENSI 

[1] Lauwirto, Hendrik. Aplikasi Computer Vision Sebagai 

Pembuka Pintu Dengan Metode Euclidean Distance. Pekanbaru: 
Politeknik Caltex Riau.2012 

[2] Mulyono, Tri. Sistem Pengenalan Wajah Dengan Metode 
Eigenface Dan Jaringan Saraf Tiruan. Berkala Fisika, Vol.15 

No.1, 1410 – 9662, Januari.2012 

[3] Muliawan, Muhammad Rizki. Implementasi Pengenalan 

Wajah Dengan Metode Eigenface Pada Sistem Absensi. Jurnal 

Coding, Sistem Komputer Untan, Vol.3, No. 1, 2339 – 493X, Hal 
41-50. 2015 

[4] Puspitasari, Diah Eka. Pengenalan Wajah Menggunakan 
Metode Principal Component Analysis (Pca) Untuk Aplikasi 

Sistem Keamanan Rumah. Semarang: Universitas 

Diponegoro.2013 

[5] Zayuman, Hidayat. Pengenalan Wajah Manusia 
Menggunakan Analisis Komponen Utama (Pca) Dan Jaringan 

Syaraf Tiruan Perambatan-Balik. Semarang: Universitas 

Diponegoro. 2000

 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 223 
 

Model Propagasi Free Space Pathloss Dan Log Distance Pathloss 

pada Indoor Wifi Positioning System untuk Smartphone Android  

 
Rizki Dian Rahayani1), Wahyuni Khabzli2) 

1) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email: uki@pcr.ac.id 
2) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Batam, Pekanbaru 28265, email: ayu@pcr.ac.id  

 

Abstrak  –  Perkembangan WPS  pada smartphone bertambah  pesat sesuai dengan pertambahan jumlah pengguna 

smartphone yang selalu terhubung dengan WLAN. WPS merupakan solusi dari kekurang akuratan Global 

Positiong Systems dalam membaca posisi pengguna di dalam ruangan. WPS digunakan dalam indoor, sehingga 

propagasi radio adalah hal yang sangat berpengaruh. Pada penelitian ini  diterapkan model propagasi log distance 

pathloss (LDPL) pada algoritma posisi  WPS. Hasil pengukuran dan pengolahan data didapatkan bahwa persen 

error penentuan lokasi  menggunakan algoritma LDPL, adalah  24.25 %. 

  

Kata Kunci : Android, Smartphone, WPS, Propagasi, FSTL, LDPL  

 

Abstract - WPS development on smartphones increased rapidly in accordance with the number of smartphone 

users are always connected to the WLAN.WPS is a solution of a lack of accuracy Global Positiong Systems in 

reading the user's position in the room. WPS is used in indoor, so theradio propagation is a very influential. In this 

study applied the propagation model log distance pathloss (LDPL) at position algorithm WPS. Results of 

measurement and data processing was found that the percent error location determination algorithms 

using LDPL is 24.25%. 

 

Keywords: Android, Smartphone, WPS, Propagation, FSTL, LDPL 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Penggunaan jaringan Wi-Fi berkembang 

semakin pesat dan mayoritas masih kacau [1], dengan 

karakteristiknya yang tersebut yang menjadikan 

banyak penelitian tentang WiFi. Salah satunya tentang 

Wi-Fi Positioning system (WPS). WPS merupakan 

teknologi baru untuk mengatasi keterbatasan global 

Positioning system (GPS), dalam menentukan lokasi 

pengguna jika pengguna di dalam ruangan.  

Pada  WPS, penentuan lokasi pengguna dihitung 

berdasarkan besar receive signal strength (RSS) yang 

diterima pengguna dari WiFi access point (AP). 

Penelitian tentang metode ini telah banyak dilakukan 

sebelumnya salah satunya adalah oleh [2].  

Karena WPS digunakan pada sistem indoor 

maka propagasi merupakan satu hal penting yang harus 

diperhatikan, penelitian tentang propagasi data WPS 

telah juga dilakukan oleh [3]. 

Adapun penelitian tentang aplikasi WPS 

berdasar RSS pada smartphone android telah dilakukan 

oleh [4] dan [5]. Pada penelitian yang dilakukan oleh  

[4], algoritman posisi pengguna hanya berdasarkan 

selisih nilai rata-rata dan nilai tiap tiap training tanpa 

memperhitungkan propagasi radionya. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh [5] algoritma posisi pengguna 

sudah memperhitungkan propagasi, dengan model 

propagasi ideal yang digunakan adalah free space 

pathloss (FSPL). 

Pada model propagasi FSPL, diasumsikan 

antara AP dan pengguna berada dalam satu tempat 

tanpa penghalang [6], sehingga FSPL kurang  efektif 

untuk daerah dengan gedung bertingkat yang  banyak 

multipath. Model propagasi yang sesuai dengan 

kondisi gedung bertingkat adalah Log distance Path 

Loss (LDPL), dimana nilai redaman dari RSS yang 

diterima pengguna dipengaruhi oleh eksponen pathloss 

dan pathloss pada titik referensi. 

Hal tersebut yang menjadi latar belakang 

penelitian ini, dimana akan diterapkan model propagasi  

LDPL pada algoritma posisi yang akan dibangun pada 

smartphone android, untuk dibandingkan dengan 

penelitian yang ditelah dibuat oleh [5].  

Tujuan penelitian ini adalah membangun 

aplikasi WPS smartphone android untuk daerah indoor 

dengan memperhitungkan  model propagasi yang tepat.  

 

2. LANDASAN TEORI 
 

2.1 Redaman Propagasi Radio 

Redaman propagasi (Path Loss) adalah besarnya 

daya yang hilang dalam menempuh jarak tertentu. 

Besarnya redaman ditentukan oleh kondisi alam seperti 

tidak adanya halangan antara pemancar dengan 

penerima. Selain itu redaman sangat dipengaruhi oleh 

mailto:penulis@pcr.ac.id
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jarak antara pemancar dengan penerima dan frekuensi 

yang digunakan. Adanya pemantulan dari beberapa 

obyek dan pergerakan mobile station menyebabkan 

kuat sinyal yang diterima oleh mobile station bervariasi 

dan sinyal yang diterima tersebut mengalami path loss. 

Pada penelitian ini di gunakan 2 model redaman 

propagasi yaitu : 

2.2 Free space Path Loss (FSPL)  

FSPL adalah model propagasi ideal , dimana 

antara pemancar dan penerima berada dalam saru jalur 

line of sight, sehingga satu satu nya faktor yang 

mempengaruhi penurunan sinyal adalah jarak. 

Redaman (𝐿) dapat dihitung sebagai berikut : 

𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋𝑑

𝜆
)
2

 
(1) 

𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋𝑓

𝐶
)
2

 
(2) 

Dengan 

𝑑 : Jarak antara Tx (AP) dan Rx 

(pengguna) 

𝜆 : Panjang gelombang 

𝑓 : Frekuensi kerja wi-fi (2,4 GHz) 

𝐶 : Kecepatan cahaya ( 3 × 108 𝑚/𝑠) 
 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 − 𝐿 (3) 

Dengan   𝑃𝑟 adalah daya yang diterima 

pengguna dan 𝑃𝑡 adalah daya yang dipancarkan AP. 

Dengan memperhitungkan efek dari multipath, 

ditambahkan eksponen (n) pathloss [5] sehingga 𝐿  

dapat dituliskan kembali menjadi  

𝐿𝑛 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋

𝜆
) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑑) × 𝑛 (4) 

Sehingga persamaan (3) dapat dituliskan menjadi 

𝑃𝑡 − 𝑃𝑟 = (20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋

𝜆
) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑑) x 𝑛) (5) 

2.3 Log distance Path  Loss (LDPL)  

Pada LDPL, redaman yang dialami penerima 

dipengaruhi oleh jarak, redaman dititik referensi dan 

besarnya eksponen path loss. Besarnya eksponen 

pathloss pada masing masing daerah ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Eksponen Pathloss pada daerah yang berbeda [7] 

Lingkungan 
Eksponen 

Pathloss, n 

Free space 2 

Urban area cellular radio 2.7 to 3.5 

Shadowed urban cellular 

radio 
3 to 5 

In Building line-of-sight 1.6 to 1.8 

Obstructed in building 4 to 6 

Obstructed in factories 2 to 3 

 

Adapun eksponen pathloss dihitung  persamaan 

log distance pathloss model berikut: 

𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 𝑃𝐿(𝑑0) + 10𝑛 log(
𝑑

𝑑0
) (6) 

Selanjutnya  persamaan (6) disubstitusi ke dalam 

persamaan regresi linier  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 (7) 

Maka dapat dituliskan  

𝑌 =  𝑃𝐿(𝑑𝐵) (8) 

 𝑎 =  𝑃𝐿(𝑑0)-10𝑛 log(𝑑0) (9) 

𝑏𝑋 = 10𝑛 log(𝑑) (10) 

Dengan  

𝑋 = log(𝑑) (11) 

𝑏 = 10𝑛 (12) 

3. METODOLOGI 

 

Penelitian ini akan dilakukan di blok 6 Politeknik 

Caltex Riau. Dimana lokasi ini merupakan gedung tiga 

lantai dengan access point (AP) pada tiap lantainya. 

Penelitian direncanakan melalui 4 tahap, yaitu: 

1) Perencanaan dan Perhitungan Eksponen 

Pathloss 

2) Perencanaan dan Penerapan Model propagasi 

pada algoritma Positioning. 

3) Membangun aplikasi pada android   

4) Pengujian dan Analisa Data 

 

3.1 Perencanaan dan Perhitungan Eksponen 

Pathloss 

Eksponen pathloss dihitung dengan 

menggunakan koefisien regresi pengaruh logaritmik 

jarak terhadap redaman yang terjadi pada komunikasi 

2,4 GHz. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat redaman pada blok 6 Politeknik Caltex Riau. 

Skenario pengukuran adalah  posisi pemancar 

(Tx) AP yang tetap berada pada lantai 2 PCR, adapun 

penerima (Rx) PC yang bergerak menjauhi Tx per 1 m. 

Level daya pada Tx dan Rx kemudian digunakan untuk 

menghitung redaman yang terjadi. Skenario 

pengukuran eksponen pathloss ditunjukkan Gambar 1. 

 

Posisi Rx

Blok 6 Politeknik Caltex Riau Area

Posisi Tx

 
Gambar 44. Skenario Perhitungan Redaman 

Adapun eksponen pathlos dihitung menggunakan 

persamaan (6)-(12).  
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3.2 Perencanaan dan Penerapan Model propagasi 

pada Algoritma Positioning. 

Pada tahap ini akan diaplikasikan algoritma 

Positioning sistem untuk menentukan posisi pengguna 

(d) berdasarkan 2 model redaman propagasi yaitu : 

a. Free space Loss 

b. Log distance Loss 

 Pada penelitian ini antena yang digunakan pada 

Tx dan Rx adalah antena omni direksional, sehingga 

besarnya gain masing masing antena diasumsikan 0. 

 

3.2.1 Free space Path Loss (FSPL) 

FSPL adalah model propagasi ideal , dimana satu 

satu nya faktor yang mempengaruhi penurunan sinyal 

adalah jarak. Redaman (𝐿) dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (1)-(5). 

Dengan persamaan (5) dapat diestimasikan posisi 

pengguna , 𝑑 dalam pemetaan android. 

 

3.2.2 Log distance Path Loss (LDPL) 

Pada metode ini, dapat diperkirakan besar rata rata 

radio signal strength (RSS) dari AP pada masing 

masing lokasi. Pada model propagasi ini,  rata-rata RSS 

AP menurun secara logaritmik menurut pertambahan 

jarak. 

Redaman sinyal pada jarak d, dipengaruhi oleh 

redaman pada titik referensi (𝑑0),   dan besarnya 

eksponen pathloss ditunjukkan pada persamaan (13) : 

𝑃𝐿 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑟 =  𝑃𝐿(𝑑0) + 10𝑛 log(
𝑑

𝑑0
) + 𝑋𝑔 (13) 

 

Dengan 𝑋𝑔 gaussian random variabel yang 

diasumsikan pada sistem ini bernilai 0 . 

Pada metode ini , titik referensi (𝑑0) berjarak 1 m 

dari AP [8], sehingga dari tiap tiap AP, diukur rata rata 

redaman pada titik referensi 𝑃𝐿(𝑑0), skenario 

pengukuran seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

Dengan persamaan (13) dapat diestimasikan posisi 

pengguna , 𝑑 dalam pemetaan android. 

 

3.3 Membangun aplikasi pada android  

Pada tahap ini diaplikasikan metode yang telah 

dijelaskan pada 3.2 pada android. Aplikasi sederhana 

akan dibuat pada android yang berisi data base nilai 

rata-rata tiap AP dan informasi AP tiap lantai beserta 

jaraknya dari pengguna. 

Tahap pertama adalah dengan menentukan RSS 

rata rata masing masing AP (AP1, AP2, AP3) yang 

didapat  dari tiap lokasi pemetaan. Gambar 2 

menunjukkan lokasi pemetaan tiap ruangan (asumsi 

ruangan 3 lantai). Nilai ini yang akan menjadi nilai 

referensi pada data base. 

 

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6

1.7 1.8

Lantai 1

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5 2.6

2.7 2.8

Lantai 2

3.1 3.2

3.3 3.4

3.5 3.6

3.7 3.8

Lantai 3

Posisi AP

 
Gambar 45. Pemetaan pada android 

 

Pengguna yang berada pada lokasi tertentu 

melakukan scanning untuk mengetahui  daya RSS yang 

didapat dari masing masing AP. Proses scanning 

dilakukan selama 3 kali (3 kali training). RSS yang 

didapat kemudian dirata rata. Selisih nilai rata-rata dan 

nilai training menentukan langkah selanjutnya. Jika 

selisihnya di bawah nilai ambang (T), nilai training 

tersebut digunakan sebagai nilai acuan dan dihitung 

rata ratanya kembali. 

Proses  terakhir adalah membandingkan nilai rata 

rata tersebut dengan data base, untuk menentukan 

lokasi dalam pemetaan. 

Diagram alir algoritma posisi, modifikasi dari [4], 

ditunjukkan pada Gambar 3, dengan masing-masing 

parameter adalah  

𝑅 : Nilai RSS training 

𝑖, 𝑗 : Jumlah iterasi 

𝑘 : Jumlah data 𝑅𝑗 yang tersedia 

𝑅𝑚1 : Nilai rata-rata 𝑅𝑖 
𝑅𝑚2 : Nilai rata rata data 𝑅𝑗 yang 

tersedia 

𝐷 : Selisih nilai 𝑅𝑗  dan 𝑅𝑚 

𝑇 : Nilai ambang selisih RSS 
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Mulai

Click Button

i, j, k,R, Rm1, Rm2 = 0

RSSI Scan

Simpan pada R, i++

i<3

Hitung Rata rata Rm1

Di=|Ri-Rm1*|

Dj<T

i<3

Rm2=Rj

Bandingkan Rm2 dengan 

database

Hitung jarak dari AP, berdasar 

Pt,n,PL(d0)

Indikasi lokasi

j++
Ri+=Rj

j++,K++

ya

ya

tidak

tidak

tidak

ya

 
Gambar 46. Algoritma Posisi 

 

3.4 Pengujian dan Analisa Data 

Pengujian akan dilakukan untuk 2 metode 

propagasi yaitu berdasarkan FSPL dan LDPL. Hasil 

pengujian masing masing metode yang berupa estimasi 

lokasi dibandingkan dengan  lokasi aktual untuk 

menentukan eror pembacaannya, untuk kemudian 

dianalisa kelebihan dan kekurangan masing masing 

metode. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perencanaan dan Perhitungan Eksponen 

Pathloss 

Eksponen pathloss dihitung dengan 

menggunakan koefisien regresi pengaruh logaritmik 

jarak terhadap redaman yang terjadi pada komunikasi 

2,4 GHz. Pada perhitungan ini diambil nilai redaman 

yang dialami oleh penerima (Rx) per jarak 1 m dari 

akses poin (AP) yang bertindak sebagai pengirim. 

Karena tata letak AP dan desain per lantai gedung blok 

6 Politeknik Caltex Riau relatif sama sehingga dapat 

diasumsikan bahwa eksponen pathloss per lantai pada 

gedung blok 6 bernilai sama. 

Rata – rata hasil 10 kali pengukuran daya terima  

per jarak 1 m dari titik koordinat AP untuk pengukuran 

hingga 15 meter pada lantai 1 blok 6 Politeknik Caltex 

Riau ditunjukkan pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Rata-rata pengukuran daya terima persatuan jarak 

pada lantai 1 

Jarak (m) Daya (dBm) 

1 -37 

2 -40 

3 -45 

4 -49 

5 -50 

6 -51 

7 -53 

8 -56 

9 -58 

10 -60 

11 -62 

12 -61 

13 -62 

14 -63 

15 -64 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa semakin jauh jarak 

antara pemancar dan penerima, maka daya yang 

diterima akan semakin kecil. 

Selanjutnya pathloss dihitung dengan  

menghitung selisih antara daya pancar dan daya terima.  

Besarnya redaman / pathloss  pada lantai ditunjukkan 

pada tabel 3. 

Grafik regresi linier pathloss terhadap 

logaritmik jarak yang menunjukkan bahwa semakin 

besar jarak antara AP - pengguna menyebabkan 

redaman yang semakin besar,  dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Regresi Linear Pathloss 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan redaman per jarak 

Jarak 

(m) 

Daya Pancar 

(dBm) Daya (dBm) 

Redaman 

(dB) 

1 15 -37 52 

2 15 -40 55 

3 15 -45 60 

4 15 -49 64 

5 15 -50 65 

6 15 -51 66 

7 15 -53 68 

8 15 -56 71 

9 15 -58 73 

10 15 -60 75 

11 15 -62 77 
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12 15 -61 76 

13 15 -62 77 

14 15 -63 78 

15 15 -64 79 

 

Hasil perhitungan variabel X dan Y pada Gambar 

dengan metode regresi linier didapatkan nilai 

Y=48,95+24,89X. 

Adapun eksponen pathloss dihitung  dengan 

menggunakan persamaan 6 hingga 12 dimana   

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

𝑋 = log(𝑑) 
𝑏 = 10𝑛 

Sehingga didapatkan besarnya eksponen pathloss 

(n) adalah sebesar 2,489. 

 

4.2 Penerapan Model propagasi pada Algoritma 

Positioning. 

4.2.1 Free space Path Loss (FSPL) 

FSPL adalah model propagasi ideal , dimana satu 

satu nya faktor yang mempengaruhi penurunan sinyal 

adalah jarak.  

Dengan menggunakan persamaan (4) yaitu perhitungan 

pathloss dari [5] , yaitu  

𝐿𝑛 = 20𝑙𝑜𝑔 (
4𝜋

𝜆
) + 20𝑙𝑜𝑔(𝑑) × 𝑛 

 

Maka besarnya jarak Rx dari Tx adalah sebagai berikut  

 

𝑑 = 𝑙𝑜𝑔−1(
𝐿𝑛 − 20𝑙𝑜𝑔 (

4𝜋

𝜆
)

20𝑛
) 

(14) 

Dengan : 

 

𝑑 : Jarak antara Tx (AP) dan Rx 

(pengguna) 

𝜆 : Panjang gelombang 

𝑓 : Frekuensi kerja wi-fi (2,4 GHz) 

𝐶 : Kecepatan cahaya ( 3 × 108 𝑚/𝑠) 
 

Dari hasil percobaan pada 1 lantai dan pengolahan data 

menggunakan persamaan (14) didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 
Tabel 4. Estimasi jarak Rx-Tx metode FSL 

Jarak 

Pengukuran 

(m) 

Lantai 

1 

Lantai 

2 

Lantai 

3 

1 1.74 1.74 1.74 

2 2.00 1.91 1.82 

3 2.52 2.52 2.64 

4 3.03 3.03 3.03 

5 3.17 3.32 3.17 

6 3.32 3.32 3.48 

7 3.64 3.64 3.64 

8 4.19 4.19 4.19 

9 4.59 4.38 4.38 

10 5.04 5.04 5.04 

11 5.53 5.53 5.28 

12 5.28 5.28 5.28 

13 5.53 5.53 5.53 

14 5.79 5.79 5.53 

15 6.06 6.35 6.06 

 

4.2.2 Log distance Path Loss (LDPL) 

Pada metode ini, dapat diperkirakan besar rata 

rata radio signal strength (RSS) dari AP pada masing 

masing lokasi.  

Dengan menggunakan persamaan (6), dimana 

titik referensi (𝑑0) berjarak 1 m dari AP [8], maka d  

dapat dihitung sebagai berikut 

𝑑 = 𝑙𝑜𝑔−1 (
𝑃𝐿 − 𝑃𝐿(𝑑0)

10𝑛
) 

(15) 

Dari hasil percobaan pada 1 lantai dan 

pengolahan data menggunakan persamaan (15) 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 5. 

Hasil perbandingan keakuratan estimasi jarak  

metode FSL dan LDPL untuk ketiga lantai, 

ditunjukkan pada tabel 6. 

 
Tabel 5. Estimasi jarak Rx-Tx metode LDPL 

Jarak 

Pengukuran 

(m) 

Lantai 

1 

Lantai 

2 

Lantai 

3 

1 1.00 1.00 1.00 

2 1.32 1.20 1.10 

3 2.10 2.10 2.30 

4 3.03 3.03 3.03 

5 3.33 3.65 3.33 

6 3.65 3.65 4.01 

7 4.39 4.39 4.39 

8 5.80 5.80 5.80 

9 6.98 6.36 6.36 

10 8.40 8.40 8.40 

11 10.10 10.10 9.21 

12 9.21 9.21 9.21 

13 10.10 10.10 10.10 

14 11.08 11.08 10.10 

15 12.16 13.33 12.16 

Setelah dilakukan perhitungan untuk 3 lantai, 

dapat disimpulkan bahwa estimasi jarak dengan 

menggunakan metode LDPL lebih akurat dibandingkan 

dengan metode FSL , karena pada algoritma LDPL 

penentuan jarak user menggunakan jarak referensi dan 

daya terima pada jarak referensi sebagai acuan. 

Sedangkan pada algoritma FSL penentuan jarak 

hanya memperhitungkan eksponen pathloss, frekuensi 

dan cepat rambat gelombang, sehingga apabila terjadi 

kesalahan perhitungan eksponen pathloss, maka tidak 

ada parameter lain sebagai pembanding. 

Posisi peletakan AP yang tidak line of sight dengan 

pengguna juga berpengaruh pada metode FSL, karena 

pada metode ini, hanya cocok digunakan pada kondisi 

line of sight obstructed. 
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Tabel 6. Perbandingan akurasi estimasi jarak metode FSL 

dan LDPL (Lantai 1) 

Jarak 

Pengukuran  

(m) 

Metode FSL Metode LDPL 

Jarak 

(m) 

Error 

(%) 

Jarak 

(m) 

Error 

(%) 

1 1.74 73.8 1.00 0.0 

2 2.00 0.1 1.32 34.0 

3 2.52 16.1 2.10 30.1 

4 3.03 24.3 3.03 24.1 

5 3.17 36.6 3.33 33.4 

6 3.32 44.6 3.65 39.1 

7 3.64 47.9 4.39 37.2 

8 4.19 47.7 5.80 27.5 

9 4.59 49.0 6.98 22.5 

10 5.04 49.6 8.40 16.0 

11 5.53 49.8 10.10 8.2 

12 5.28 56.0 9.21 23.3 

13 5.53 57.5 10.10 22.3 

14 5.79 58.7 11.08 20.8 

15 6.06 59.6 12.16 19.0 

Rata-rata  44.75  23.83  

 

Dari hasil pengukuran dan pengolahan data 

didapatkan bahwa persen error rata-rata penentuan 

lokasi menggunakan algoritma FSL adalah sebesar 

44.98 % dan jika menggunakan algoritma LDPL adalah 

sebesar 24.25 %. 

 

4.3 Implementasi Algoritma Posisi pada Aplikasi 

WPS di Android 

Dari hasil pengolahan data di 4.2, didapatkan 

bahwa dengan menggunakan algoritma LDPL error  

yang dihasilkan kecil, sehingga pada penelitian ini 

algoritma LDPL yang dipilih untuk diaplikasikan pada 

WPS di android.  

Cara kerja aplikasi WPS pada android adalah 

dengan memasukkan mac address dari masing masing 

AP, kemudian dilakukan scanning  untuk melihat RSSI 

yang didapat dari masing masing AP. RSSI terbesar 

digunakan sebagai indikator bahwa user  berada 

selantai dengan AP. 

Dari RSSI yang terpilih, kemudian ditentukan 

jarak user  dengan AP, sebagai penentu koordinat user. 

Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan halaman 

depan dari aplikasi android dan halaman pengaturan 

untuk menentukan AP yang digunakan. 

AP yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

- Lantai 1  :  PCR-R140-02 

- Lantai 2  :  PCR-R239 

- Lantai 3  :  PCR-R330 

 
Gambar 5. Halaman Depan Aplikasi WPS pada Android 

 

 
Gambar 6. Halaman Pengaturan Penggunaan AP 

 

Proses selanjutnya adalah penentuan posisi 

user  dengan menggunakan algoritma LDPL. Tampilan 

WPS yang menunjukkan posisi user  dalam hal ini 

koordinat (X, Y, lantai ) ditunjukkan pada Gambar 7.  
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5. KESIMPULAN 

Dari hasil percobaan dan pengolahan data didapatkan 

1. Besar eksponen pathloss pada blok 6 Politeknik 

Caltex Riau adalah 2,489. 

2. Persen error penentuan lokasi menggunakan 

algoritma Free space loss yang telah dimodifikasi 

oleh Lubbad adalah sebesar 44.98 %  . 

3. Persen error penentuan lokasi menggunakan 

algorima Log Distance PathLoss adalah sebesar 

24,25 %. 

4. Posisi peletakan AP yang tidak line of sight 

dengan pengguna juga berpengaruh pada metode 

FSL, karena pada metode ini, hanya cocok 

digunakan pada kondisi line of sight obstructed. 

5. Algoritma free space loss yang telah dimodifikasi 

oleh Lubbad tidak sesuai apabila di aplikasikan di 

blok 6 Politeknik Caltex Riau 

 
Gambar 7. Contoh Hasil Pembacaaan WPS pada Android 
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Abstrak - Robot line follower adalah sebuah robot yang dapat bergerak dan berjalan mengikuti sebuah track garis. 

Namun robot line follower yang dibuat saat ini masih melakukan tuningrobot secara manual. Untuk 

mengoptimalkan kerja sensor pada robot line follower, digunakan metode Neural Network atau jaringan saraf 

tiruan. Dimana setiap data dari sensor dibandingkan, sehingga dapat dikenali perbedaan setiap sampel dari data 

yang di ambil. Parameter yang digunakan yaitu 4 input, 8 hidden layer 1, 10 hidden layer 2, dan 8 output. Dan 

juga digunakan 1 jenis track lapangan dengan warna dasar lapangan berbeda, pada track digunakan 2 warna yaitu 

leaf green dan blue, dimana antara kedua kondisi lapangan tersebut didapat data yang berbeda. Hasil akhir yang 

didapatkan berupa robot yang mampu bergerak dan berjalan pada kondisi lapangan yang berbeda dengan tingkat 

keberhasilan yaitu 80% dari 40 kali percobaan. 

Kata kunci :robot line follower, sensor garis, neural network. 

 

 

Abstract - Line follower robot is a robot that can move to follow a track line, but line follower robot made still 

tuning manually. To optimize the sensor in line follower robot, used methods Neural Network. Any data from 

sensor will be compared, so that it can recognize the difference each sample of data taken. The parameters used 

are 4 inputs, 8 hidden layer 1, 10 hidden layer 2 and 8 outputs. And used 1 type of track filed by field basis 

different colors: leaf green and blue, where the field conditions are obtained different data. The final result is robot 

that can move on a different field conditions with a success rate is 80% of 40 trials. 

 

Keywords : line follower robot, line sensor, neural network. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan kemajuan jaman, tidak dapat 

dipungkiri manusia semakin menginginkan hal yang 

bersifat automatisasi, terutama pada elektronika dan 

sistem kontrol. Hal ini ditandai oleh banyaknya 

bermunculan aplikasi-aplikasi kontrol baik melalui 

interface computer ataupun dalam bentuk modul-

modul rangkaian. Salah satunya dalah penerapan 

sistem control kendali cerdas, sebagai contoh 

mengoptimalkan kerja sensor pada robot line 

follower dengan menggunakan metode neural 

network. 

Pada umumnya robot line follower dalam 

melakukan tuning pada sensor masih menggunakan 

cara manual, sehingga bila kondisi track atau 

kondisi disekitar berubah maka sensor robot perlu di 

tuning kembali. Dari permasalahan demikian 

diperlukan metode yang baik agar sensor pada robot 

tidak pelu di tuning berulang-ulang.  

2. DASAR TEORI 

 

2.1 Sensor Garis 

Dalam sebuah sensor garis terdapat LED 

(Light Emmiting Diode) yang berfungsi sebagai 

transmitter dan photodiode yang berfungsi sebagai 

receiver. Ketika LED memancarkan cahaya ke 

bidang berwarna putih, cahaya akan dipantulkan 

hampir semuanya oleh bidang berwarna putih 

tersebut. Sebaliknya, ketika LED memancarkan 

cahaya ke bidang berwarna gelap atau hitam, maka 

cahaya akan banyak diserap oleh bidang gelap 

tersebut, sehingga cahaya yang sampai ke sensor 

(photodioda atau LDR) sedikit 

 
 

Gambar 1 Mekanisme Pemantulan Cahaya Sensor 

Garis[1] 

 

Prinsip kerja dari sensor garis yaitu pada saat 

photodiode tidak terkena cahaya, maka nilai 

resistansi yang didapat akan besar atau dapat 

diasumsikan tak hingga. Sehingga tidak terdapat 

arus yang mengalir menuju komparator. Dan pada 

saat photodiode terkena cahaya, maka nilai 

resistansi yang didapat akan kecil[1] 
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2.2 NEURAL NETWORK 

 

Jaringan Saraf Tiruan (JST) tau disebut juga 

Neural Network (NN), Neural Network dapat 

digunakan untuk memodelkan hubungan yang 

kompleks antara input dan output untuk 

menemukan pola-pola pada data. Pada penelitian 

ini metode yang digunakan Training Back-

Propagation, Training Back-

Propagationmenggunakan erroroutput untuk 

mengubah nilai bobot dalam arah mundur 

(backward). Untuk mendapatkan error, tahap 

perambatan maju (forward) harus dikerjakan 

terlebih dahulu. 

 

INPUT

Hiden Layer 1
Hiden Layer 2

Back Propagation

OUTPUT

 

Gambar 4 Multi-Layerperceptron[2] 

Untuk perhitungan menggunakan Training Back-

Propagation dapat menggunakan algoritma berikut 

: 

 Step 1 (Inisialisasi) 

Menset semua nilai bobot dan level threshold 

dari bilangan random yang terdistribusi secara 

beragam dalam interval kecil. 

 Step 2 (Aktivasi) 

Mengaktifkan jaringan saraf Back-Propagation 

dengan memakaikan input 

𝑋1(𝑃), 𝑋2(𝑃), … , 𝑋𝑛(𝑃)dan output yang 

diinginkan𝑋𝑑.1(𝑃), 𝑋𝑑.2(𝑃), … , 𝑋𝑑.𝑛(𝑃). 

Menghitung output aktual dari neuron pada 

layer hidden : 

𝑌𝑖(𝑝) = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 [∑ 𝑋𝑖(𝑃) 𝑥 𝑊𝑖𝑗(𝑃) −
𝑛
𝑖=1

 𝜃𝑖](1) 

Menghitung output aktual dari neuron pada 

layer output : 

𝑌𝑖(𝑝) = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 [∑ 𝑋𝑗𝑘(𝑃) 𝑥 𝑊𝑗𝑘(𝑃) −
𝑚
𝑗=1

 𝜃𝑘](2) 

 Step 3 (Training Bobot) 

Mengupdate bobot dari nilai error yang 

dirambatkan kearah belakang (backwards) 

bersesuaian dengan neuron output. 

Menghitung gradien error dari neuron pada 

layer ouput : 

𝛿𝑘(𝑃) =  𝑌𝑘(𝑃) 𝑥 [1 −  𝑌𝑘(𝑃)] 𝑥 𝑒𝑘(𝑃)             
(3) 

𝑒𝑘(𝑃) =  𝑌𝑑.𝑘(𝑃) − 𝑌𝑘(𝑃) (4) 

 Mengupdate bobot dari neuron output : 

𝑈𝑗𝑖
(𝑠)(𝑘 + 1) =  𝑈𝑗𝑖

(𝑠)(𝑘) +  𝑈(𝑠)𝛿𝑗
(𝑠)
𝑋𝑜𝑢𝑡,𝑖
(𝑠−1)

 (5) 

Menghitung gradien error dari neuron pada 

layer hidden : 

𝛿𝑗(𝑃) =  𝑌𝑗(𝑃) 𝑥 [1 −

 𝑌𝑗(𝑃)] 𝑥 ∑ 𝛿𝑘(𝑃) 𝑥 𝑤𝑗𝑘 (𝑃)
𝑙
𝑘=1  (6) 

Mengupdate bobot dari neuron hidden : 

𝑤𝑗𝑖
(𝑠)(𝑘 + 1) =  𝑤𝑗𝑖

(𝑠)(𝑘) +  𝑈(𝑠)𝛿𝑗
(𝑠)
𝑋𝑜𝑢𝑡,𝑖
(𝑠−1)

 (7) 

 Step 4 (Iterasi) 

Naikkan iterasi p dengan 1, kembali ke step 2 

dan ulangi proses sampai kriteria error yang 

terpilih sudah terpenuhi. 

 Update Momentum 

Pada update momentum, weight di-update 

menggunakan persamaan sebagai berikut[2] : 

𝑤𝑗𝑖
(𝑠)(𝑘 + 1) = 𝑤𝑗𝑖

(𝑠)(𝑘)

+ 𝜇(𝑠)[𝛿𝑗
(𝑠)(𝑘)𝑥𝑜𝑢𝑡,𝑖

(𝑠−1)(𝑘)

+ 𝛼𝛿𝑗
(𝑠)(𝑘

− 1)𝑥𝑜𝑢𝑡,𝑖
(𝑠−1)(𝑘 − 1)] (8) 

 

3. Perancangan Sistem 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Untuk proses optimasi sensor robot line 

follower pada jenis lapangan berbeda dapat 

digambarkan pada diagram blok seperti pada 

gambar 5.Sensor garis pada robot line follower 

mendeteksi track pada lapangan. Dimana hasil 

pembacaan sensor tersebut menjadi masukan 

mikrokontroler dan data masukan dari sensor pada 

mikorokontroler tersebut digunakan untuk inputan 

pada software C#. Data yang diterima oleh software 

C# dijadikan sebagai masukan pada Neural 

Network. Hasil data tersebut dilatih pada Neural 

Network, sehingga didapatkan nilai bobot yang 

sesuai. 

Pada gambar 5 merupakan penggunaan metode 

Neural Network dengan menggunakan empat 

pasang sensor garis. Diharapkan menghasilkan data 

yang diinginkan. Dan juga menggunakan 2 hidden 

layer, dimana hidden layer 1 memiliki 8 node dan 

hidden layer 2 memiliki 10 node. Hasil keluarannya 

digunakan untuk menggerakkan motor DC. 
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Gambar 5 Diagram Blok Proses Optimasi Sensor Garis 

pada Robot Line Follower 
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Gambar 6 Transkip Neural Network 

Tabel 1 Target Neural Network 

No 
Kondisi  

Sensor 
Target Output Ket 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pivot 
Kiri 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Kiri 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kiri 2 

4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Lurus 

5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Kanan 

2 

6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kanan 

1 

7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Pivot 

Kanan 

8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Hitam 

 

Gambar 7 Desain Mekanik Robot Line Follower 

 

Gambar 8 Desain Track Lapangan 

Pada gambar 7 merupakan desain robot line 

follower yang terdiri dari baserobot line follower 

dan letak dari mikrokontroler, dimana base robot 

line follower dibuat menggunakan bahan akrilik. 

Sensor garis diletakkan dibawah robot line follower 

dengan jarak antara sensor garis dengan track 

lapangan yaitu antara 1-3cm, sedangkan jarak antara 

sensor garis 1 dengan yang lain yaitu antara 1-2cm. 

Pada gambar 8 merupakan desain track lapangan 

yang akan dilalui oleh robot line follower. Dimensi  

lapangan yaitu 1.2m x 1.2m, dimana  lapangan yang 

digunakan berwarna hijau dan biru dan ukuran garis 

sebagai track robot line follower ini yaitu 2cm dan 

warna track garis tersebut yaitu berwarna putih. 

Sehingga cahaya yang akan diterima oleh sensor 

garis lebih banyak karena sifat dari warna putih 

yaitu memantulkan cahaya, diharapkan sensor dapat 

membedakan antara track garis sebagai jalur yang 

harus dilewati dan lapangan sebagai base. 

4. HASIL DAN ANALISA 

 

4.1 Data Sensor yang Digunakan Dalam Proses 

Learning 

JumlahData yang digunakan dalam proses 

learning yaitu sebanyak 24 data, dimana data 

tersebut diambil sesuai dengan kondisi sensor. 
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Terdapat 8 kondisi sensor yang digunakan untuk 

pengambilan data tersebut, kondisi sensor dapat 

dilihat pada gambar 9.  

 

Gambar 9 Kondisi Sensor Dalam Pengambilan 

Data  

Data pembacaan sensor yaitu data analog 

dimana range data 0 – 1023,  range data yang 

didapat dikonversikan menjadi 0 – 255. Terdapat 32 

data yang akan dilatih, gambar 10 sampai 14 adalah 

sebagian  data yang akan dilatih. grafik berwarna 

hijau menunjukkan kondisi data pada lapangan 

berwarna leaf green dan sebaliknya, grafik berwarna 

biru menunjukkan kondisi data pada lapangan 

berwarna biru. Pada gambar terdapat nilai 0 dan 1, 

itu menunjukkan bahwa pada kondisi 1 sensor 

mengenai track (garis berwarna putih) sedangkan 

kondisi 0 sensor mengenai base lapangan (leaf green 

dan blue). 

 

Gambar 10 Data pada Kondisi Sensor 0001 

 

Gambar 11 Data pada Kondisi Sensor 0010 

 

Gambar 12 Data pada Kondisi Sensor 0100 

 

 

Gambar 13 Data pada Kondisi Sensor 1000 

 

Gambar 14 Data pada Kondisi Sensor 0000 

4.2 Parameter yang Digunakan pada Proses 
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Gambar 18 Parameter pada Proses Pelatihan 

Pada gambar 18 dapat dilihat bahwa parameter 

yang digunakan yaitu 4 input layer, 8 hidden layer 

1, 10 hidden layer 2, dan 8 output layer. Dan juga 

data yang dilatih sebanyak 32 data, hasil 

konvergensi didapat pada iterasi 2930975. Setelah 

konvergensi maka didapat nilai bobot atau weight 

yang diinginkan dan juga yang akan digunakan pada 

mikrokontroler.  

4.3 Pengujian Alat Secara Keseluruhan 

Berikut penyajian data hail uji lapangan 

ditampilkan dalam bentuk persentasi keberhasilan.    

1. Pada track lapangan berwarna biru dan hijau 

dengan arah searah jarum jam. 

Percobaan 1 : 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
7

10
 𝑥 100% = 70% 

Percobaan 2 : 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
10

10
 𝑥 100% = 100% 

2. Pada track lapangan berwarna biru dan hijau 

dengan arah berlawanan arah jarum jam. 

Percobaan 1 : 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
7

10
 𝑥 100% = 70% 

Percobaan 2 : 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 𝑥 100% 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
10

10
 𝑥 100% = 100% 

Jadi dari semua percobaan yang dilakukan 

didapatkan persentasi keberhasilan : 

% 𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =  
70%+ 100%+ 70%+ 100%

3
= 80% 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dan analisa maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Metode neural network dapat diterapkan pada 

robot line follower. 

2. Robot line follower dapat bergerak mengikuti 

track garis dengan kondisi warna lapangan 

yang berbeda yaitu leaf green dan blue,  

3. Dari percobaan yang dilakukan sebanyak 40 

kali putaran didapatkan persentasi 

keberhasilan sebesar 80%. 
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Abstrak  –  Zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Hal ini berpengaruh pada 

kemajuan teknologi komputer. Salah satu penerapan teknologi komputer adalah membantu mengatur tertib 

berlalu lintas. Dahulu, orang menggunakan buku sebagai media belajar kepada anak-anak. Namun, pengetahuan 

yang mereka dapatkan masih kurang. Teknologi yang berinteraksi dengan manusia menggunakan mata sebagai 

alat penggerak adalah alat eye tracker. Alat eye tracker membantu manusia dalam melakukan berbagai hal, 

seperti pembelajaran menggunakan eye tracking. Suatu pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan berbagai 

hal kepada anak-anak. Salah satu objek pembelajaran bagi anak-anak yaitu rambu lalu lintas. Dengan adanya 

media pembelajaran rambu lalu lintas, mampu memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak usia dari 

6 sampai 11 tahun. Pada penelitian ini dilakukan pengujian sistem melalui observasi dan demonstrasi. Pengujian 

yang telah dilakukan bahwa jarak visual eye tracker adalah 45cm - 75cm. Pergerakan kepala dengan melihat 

kekiri dan kekanan dapat menghilangkan visual eye tracker. Alat eye tracker dapat mendeteksi ketika pengguna 

menutup salah satu mata dan menggunakan kacamata biasa. Tingkat pencahayaan ruangan tidak mempengaruhi 

alat eye tracker untuk mendeteksi mata. Hasil Demonstrasi yang telah dilakukan terhadap 10 responden bahwa 

pembelajaran rambu lalu lintas menggunakan eye tracking dapat memudahkan anak-anak dalam memahami arti 

rambu lalu lintas.  

 

Kata Kunci : Eye Tracker, Eye Tracking, Rambu Lalu Lintas. 

  

Abstract - Nowdays, science and technology is developing rapidly. This affects the advances in computer 

technology. One application of computer technology is helping organize orderly traffic. In the past, people used 

the book as a medium of learning for children. However, the knowledge they get is still lacking. Technologies that 

interact with humans using the currency as a means of propulsion is the eye tracker tool. Eye tracker tool to help 

people in doing things, such as learning to use eye tracking. An effective learning to teach things to children. One 

of the objects of learning for children that traffic signs. With the learning media traffic signs, capable of 

introducing the traffic signs to children aged from 6 to 11 years. In this study testing the system through 

observation and demonstration. Tests have been conducted that the eye tracker is a visual distance of 45cm - 75cm. 

The movement of the head to look left or right can eliminate the visual eye tracker. Eye tracker tool can detect 

when the user closes one eye and use regular glasses. The level of room lighting does not affect the eye tracker 

tool for detecting eye. Demonstration results have shown that the learning of traffic signs using eye tracking can 

be easier for 10 childrens to understand the meaning of traffic signs.  

 

Keywords: Eye Tracker, Eye Tracking, Traffic Sign. 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang dengan pesat. Hal ini 

berpengaruh pada pesatnya kemajuan komputer. 

Komputer merupakan salah satu perangkat keras. 

Perangkat komputer, terdiri dari monitor, keyboard, 

mouse dan lain-lain. Mouse digunakan sebagai 

penggerak kursor. Dengan kemajuan teknologi, mata 

dapat menjadi pengganti mouse. Dimana gerakan mata 

lebih efisien karena proses mengukur titik gerakan 

relatif lebih cepat sampai ke otak. Sumber Penerapan 

kemajuan teknologi komputer saat ini sudah banyak 

digunakan dalam berbagai aktifitas kehidupan. 

Diantaranya, membantu mengatur tertib berlalu lintas. 

Sumber dari website Markas Tekno (Website Markas 

Tekno, 2013).  

Pengetahuan lalu lintas dengan berbasis 

teknologi masih perlu dikembangkan, untuk lebih 

memudahkan dalam berlalu lintas. Pengenalan tentang 

rambu lalu lintas sebaiknya dilakukan sejak dini. 

Pengetahuan dan  kesadaran akan disiplin berlalu lintas 

harus ditanamkan, dengan cara mengajarkan kepada 

anak-anak tentang disiplin berlalu lintas. Untuk 

mailto:rahmat11ti@mahasiswa.pcr.ac.id
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mengajarkan anak agar mau belajar, saat ini tidak 

sesulit dahulu. Dahulu, orang menggunakan buku 

sebagai media belajar kepada anak-anak sehingga 

pengetahuan yang mereka dapatkan masih kurang. 

Dengan berkembangnya teknologi, manusia membuat  

teknologi yang dapat berinteraktif, contohnya Kinect, 

Eye Tracker dan lain-lain. Sumber dari website gopego 

(Website Gopego, 2011). 

Teknologi yang mampu berinteraksi dengan manusia 

menggunakan mata sebagai alat penggerak adalah 

teknologi Eye Tracker. Alat ini membantu manusia 

dalam melakukan berbagai hal, seperti pembelajaran 

menggunakan eye tracking. Suatu pembelajaran yang 

efektif untuk mengajarkan berbagai hal kepada anak-

anak. Salah satu objek pembelajaran bagi anak-anak 

yaitu rambu lalu lintas. Dengan adanya media 

pembelajaran rambu lalu lintas, mampu 

memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak 

usia dari 6 sampai 11 tahun.  

Solusinya adalah melalui teknologi eye 

tracking. Eye tracking merupakan pergerakan dan 

posisi mata yang dideteksi oleh alat eye tracker untuk 

melakukan penelitian sistem visual, psikologi, dan 

desain produk. Misalnya eye tracking dapat membantu 

seorang designer sebuah website untuk memasarkan 

sebuah produk dan promosi seperti apa yang menarik 

perhatian konsumen pada website. Selain itu, eye 

tracking juga digunakan di rumah sakit dimana rumah 

sakit menyediakan sebuah komunikasi berbasis 

penglihatan bagi pasien yang mengalami gangguan 

dalam menggerakkan anggota tubuhnya.   

Pada  penelitian eye tracking ini akan digunakan 

pada media pembelajaran tentang rambu lalu lintas. 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah  

1. Membangun media pembelajaran tentang 

rambu lalu lintas yang dapat memudahkan 

anak – anak dalam memahami arti rambu lalu 

lintas. 

2. Membangun media pembelajaran dengan 

menggunakan alat eye tracker. 

       Sedangkan manfaat dari proyek akhir ini adalah  

1. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak 

agar dapat mengetahui arti dari rambu-rambu 

lalu lintas di jalan raya. 

Melalui media pembelajaran tentang rambu lalu 

lintas dapat mendidik anak-anak untuk mematuhi 

aturan lalu lintas. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ary Mashuda 

dari Fakultas Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada bulan Mei 2014, yang 

berjudul “Aplikasi Game Edukasi Pengenalan Angka 

Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita 

Berbasis Kinect”.  Anak tunagrahita memiliki 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata yang 

mengakibatkan  mereka  kesulitan  dalam  menerima  

pelajaran,  termasuk  pelajaran Matematika  yang  

didalamnya  terdapat  materi  pengenalan  angka. Oleh  

karena  itu,  dibangun sebuah  game  edukasi 

pengenalan angka berbasis  Kinect. [1] 

2.1. Rambu Lalu Lintas  

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari 

perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, 

kalimat dan perpaduan diantaranya sebagai 

peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi 

pemakai jalan. Salah satu jenis rambu adalah Rambu 

Peringatan. Rambu Peringatan merupakan rambu 

yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya 

atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai 

jalan. Biasanya warna dasar rambu peringatan 

berwarna kuning dengan lambang atau tulisan 

berwarna. [2]. 

 

2.2. Eye Tracking dan Eye Tracker 
Penelitian tentang gerakan mata telah 

dilakukan melalui tahap observasi langsung terhadap 

bola mata sekitar tahun 1800. Hal ini telah dibuktikan 

oleh Louis Émile Javal (1879) bahwa proses membaca 

tidak melibatkan gerakan mulus mata sepanjang teks 

melainkan berupa seri perhentian sejenak (fiksasi) dan 

gerakan cepat (saccades). Ketika kita membaca, 

melihat sebuah pemandangan atau mencari suatu 

benda, tanpa disadari kita membuat eye movement 

secara berkelanjutan yang disebut dengan saccades 

Rayner (1998). Sekarang eye tracking telah digunakan  

pada perangkat-perangkat teknologi dan aplikasi serta 

untuk mengembangkan interaksi komputer dengan 

manusia dan memahami kebiasaan manusia. [4]. 

Eye Tracker merupakan alat yang digunakan 

untuk mendeteksi dan mengukur gerakan mata. 

Pertama kali oleh Edmun Huey. Ia menggunakan 

sebuah lensa kontak yang bagian tengahnya dilubangi. 

Lensa tersebut dihubungkan dengan sebuah penunjuk 

alumunium yang akan bergerak sesuai dengan 

pergerakan mata. Berikut beberapa contoh jenis-jenis 

alat eye tracker. Diantaranya adalah Tobii Glasses 2 

Eye Tracker, Tobii X2-60 Eye Tracker, Tobii TX300 

Eye Tracker dan Tobii T60XL Eye Tracker. [4] 

 

3. METODOLOGI 
 

Arsitektur sistem media pembelajaran 

dibangun menggunakan Visual Studio 2012 dengan 

bahasa pemrograman C#. Media pembelajaran ini 

dirancang sebagai media belajar yang bersifat Desktop 

dan menggunakan perangkat Eye Tribe Tracker. 
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Gambar 1. Arsitektur Media Pembelajaran. 

 

Berikut adalah flowchart cara kerja dari aplikasi yang 

akan dibuat. 

Mulai

Selesai

Pilih
Rambu?

Melihat
Rambu

TIDAK

YA

Pilih 
Pembelajaran

Rambu?

Pilih 
Petunjuk

Penggunaan?

Pilih
Info Aplikasi?

TIDAK

TIDAK

YA

YA

YA

TIDAK

Halaman
Petunjuk

Penggunaan

Halaman
Info Aplikasi

Tampilkan Info 
Rambu Dan
Putar Suara

Halaman
Pembelajaran

Rambu

Halaman
Menu Utama

Titik Terpilih
> 3 detik?

YA

TIDAK

Keluar?

YA

TIDAK

Gambar 2. Perancangan Flowchart  Perangkat Lunak 

4. HASIL IMPLEMENTASI DAN ANALISIS  
 

Setelah dibahas perancangan pada bagian 

sebelumnya, maka diimplementasikan rancangan 

tersebut sehingga menjadi aplikasi yang dapat 

digunakan, dan diujikan untuk dapat dilakukan analisis. 

4.1 Hasil Imlplementasi 

1. Calibration 

Form Calibration saat apliasi pertama kali dijalankan 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Form Calibration 

 

2. Home 

Halaman Home setelah calibration dijalankan dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Halaman Home 

3. Pembelajaran 

Halaman Pembelajaran saat dijalankan dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Halaman Pembelajaran 

4. Rambu Larangan 

Halaman Rambu Larangan saat dijalankan dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Halaman Rambu Larangan 

4.2 Evaluasi dan Analisis 

Evaluasi aplikasi dilakukan dalam beberapa 

kategori, seperti Jarak Eye Tracker, Pergerakan Kepala, 

Hambatan Penglihatan, juga Pencahayaan. 

Pengujian jarak visual eye tracker terhadap kepala 

dilakukan dengan jarak yang dimulai dari 40cm sampai 

85cm. Setelah melakukan 10 percobaan dari jarak 

40cm sampai 85cm. Jarak kepala dari alat eye tracker 

yang dapat terdeteksi adalah 45cm sampai 75cm. Jika 

posisi kepala kurang dari 45 centimeter atau lebih dari 

75 centimeter maka status eye tracker menjadi tidak 

terdeteksi. Trackbox tracker adalah ruang di mana 

pengguna secara dapat dilacak oleh sistem. Untuk dapat 

terdeteksi oleh trackbox tracker, pengguna harus 

berada pada ruang lingkup trackbox tracker 

Pengujian visual eye tracker terhadap pergerakan 

kepala dilakukan dengan 3 cara yaitu kekiri, lurus dan 

kekanan Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

terhadap pergerakan kepala, maka didapatkan hasil 

bahwa melihat ke kiri dan ke kanan dapat 

menghilangkan visual eye tracker. Visual eye tracker 

yang dapat dideteksi oleh alat eye tracker adalah 

melihat ke depan, kepala sedikit kekiri mata melihat ke 

monitor dan kepala sedikit kekanan mata melihat ke 

monitor karena alat eye tracker dapat mendeteksi mata 

pengguna. 

Pengujian visual eye tracker terhadap hambatan 

penglihatan dilakukan dengan cara menutup salah satu 

mata, menutup kedua mata dan menggunakan 

kacamata. Hasil yang didapatkan dari pengujian bahwa 

status kedua mata berbeda. Ketika salah satu mata 

ditutup, alat eye tracker mendeteksi mata yang tidak 

ditutupi. Alat eye tracker tidak dapat mendeteksi mata 

jika kedua mata ditutup. Pengguna yang menggunakan 

kacamata biasa masih dapat terdeteksi oleh alat eye 

tracker, sedangkan menggunakan kacamata 

gelap/hitam mata tidak dapat terdeteksi oleh alat eye 

tracker.  

Pengujian tingkat pencahayaan ruangan terhadap 

visual eye tracker dilakukan pada ruangan dengan 

tingkat pencahayaan berbeda yaitu terang, redup dan 

gelap. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

bahwa tingkat kecerahan cahaya pada ruangan tidak 

mempengaruhi alat eye tracker. Alat eye tracker 

menggunakan sinar inframerah yang berguna untuk 

mendeteksi mata pengguna. 

Untuk evaluasi manfaat dari aplikasi yang 

dibangun, maka dilakukan uji demonstrasi yang 

ditujukan kepada beberapa orang murid Sekolah Dasar, 

Murid-murid dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A belajar 

tentang rambu-rambu lalu lintas menggunakan karton 

dan Kelompok B belajar tentang rambu-rambu lalu 

lintas dengan aplikasi pembelajaran menggunakan alat 

eye tracker. Setelah belajar, diberikan tes tertulis. Tes 

tertulis berisikan 5 pertanyaan dan tiap bertanyaan 

bernilai 20. Hasil test tertulis dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 

Gambar 7. Perbandingan Nilai Kelompok A dan B 

Berdasarkan hasil tes kedua kelompok nilai 

kelompok B lebih baik dibanding kelompok A. 

Kelompok A yang belajar menggunakan karton masih 

kurang memahami arti rambu-rambu lalu lintas. 

Sedangkan kelompok B yang belajar menggunakan 

aplikasi pembelajaran dengan alat eye tracker, lebih 

mudah memahami arti rambu lalu lintas. Karena suara 

yang dihasilkan oleh aplikasi membuat anak lebih ingat 

dibandingkan dengan membaca rambu pada karton. 
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5. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

antara lain aplikasi Pembelajaran Rambu - Rambu Lalu 

Lintas menggunakan Eye Tracking terhadap 10 

responden yaitu anak-anak, dapat dipelajari dan mudah 

dipahami anak – anak. Alat Eye tracker dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak-

anak. Jarak kepala yang dapat terdeteksi oleh alat eye 

tracker dimulai dari 45cm sampai 75cm. Pergerakan 

kepala kekiri dan kekanan dapat mempengaruhi 

pendeteksian mata. Alat eye tracker dapat mendeteksi 

mata pengguna ketika salah satu mata ditutup dan 

pengguna yang menggunakan kacamata biasa. Tingkat 

pencahayaan ruangan tidak mempengaruhi fungsi alat 

eye tracker untuk mendeteksi mata.  

Untuk perbaikan dan pengembangan pada penelitian 

selanjutnya, beberapa saran yang dapat diberikan 

adalah aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

menggunakan database dalam penyimpanan data agar 

aplikasi dinamis. Aplikasi ini dapat dikembangkan 

dengan metode berbeda dan menambahkan gaze 

plotter(scroll).  
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Abstrak – Micro-expressions adalah ekspresi wajah yang muncul sangat cepat sehingga sulit untuk dideteksi 

oleh orang pada umumnya. Micro-expressions muncul secara spontan akibat respon dari saraf kranial yang 

memicu pergerakan otot-otot wajah. Telah banyak dilakukan penelitian terhadap micro-expressions terutama 

persoalan dalam mendeteksi micro-expressions. Pendeteksian micro-expressions yang sulit membutuhkan 

seorang ahli untuk mendeteksinya. Maka yang menjadi masalahnya yaitu masih sedikitnya ahli pada bidang ini 

dan untuk mengundang mereka tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu pada proyek akhir ini 

dibangun sistem pendeteksi micro-expressions dengan menerapkan algoritma data mining yakni k-NN yang 

mengklasifikasikan inputan dari alat pendeteksi gerak, Intel RealSense. Terdapat dua pengujian yang dilakukan 

yaitu confusion matrix dan skala likert. Hasil pengujian confusion matrix pertama menyatakan tingkat akurasi 

sistem sebesar 99% dan hasil confusion matrix kedua menyatakan tingkat akurasi sistem sebesar 72%. Pengujian 

terakhir dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap responden. Hasilnya sistem dinilai sangat baik dari 

segi usability dan sangat baik/baik dari segi ketepatan hasil deteksi.  

 

Kata Kunci: Micro-expressions, Data Mining, k-NN, Intel RealSense, Deteksi Micro-expressions 

  

Abstract – Micro-expressions is facial expressions that appear very quickly, it is difficult to detect. Micro-

expressions appear spontaneously as a result of response of the cranial nerves that trigger the movement of facial 

muscles. Many research has been done on micro-expressions especially in detecting micro-expressions. Micro-

expressions is hard to detect, it takes an expert to detect micro-expressions. But the expert in this field is just a few 

and to invite them would require a big cost. So in this research was built micro-expressions detection system by 

applying data mining algorithm k-NN, which classify the input of motion detection devices, Intel RealSense. There 

are two tests done in this research that is confusion matrix and likert scale. The first confusion matrix result is the 

system accuracy rate of 99% and the result of the second confusion matrix is system accuracy rate of 72%. Final 

testing is done by using a questionnaire to the respondent. The result is a system considered to be very good in 

terms of usability and excellent / good in terms of detection accuracy. 

 

Keywords: Micro-expressions, Data Mining, k-NN, Intel RealSense, Micro-expressions Detection 

 
 

1. PENDAHULUAN 
Micro-expressions ialah ekspresi wajah yang datar dan 

hanya berlangsung selama kurang dari satu detik [1]. 

Ekspresi ini tampak di wajah secara cepat sekali setelah 

terjadinya peristiwa yang membangkitkan emosi dan 

sulit untuk disembunyikan rapat-rapat. Ekspresi ini 

cukup dapat memperlihatkan perasaan atau emosi yang 

sebenarnya. Micro-expressions merupakan bagian dari 

ilmu psikologi yang di dalamnya juga mempelajari 

emosi dan gesture seseorang. Micro-expressions 

menampilkan ekspresi dasar yakni marah, sedih, 

senang, takut, jijik, menghina dan terkejut [1]. Micro-

expressions digunakan untuk mengetahui bagaimana 

emosi dan perasaan seseorang bahkan dapat digunakan 

untuk mendeteksi kebohongan. Biasanya penggunaan 

micro-expressions juga diiringi dengan mendeteksi 

gesture seseorang. 

 

Micro-expressions muncul pada wajah seseorang 

karena otot-otot pada wajah merespon dari otak lalu 

menbentuk sebuah gerakan yang membentuk ekspresi. 

Kemunculan ekspresi ini disebabkan adanya 

ketidakkonsistenan dari apa yang dikatakan, dipikirkan 

dan dirasakan, karena orang akan mendapat kesulitan 

untuk mengontrol tubuh dan otaknya sekaligus. Micro-

expressions sulit untuk dideteksi oleh orang awam, 

karena kemunculannya yang amat cepat dan singkat. 

Untuk itu diperlukan seorang ahli di bidang ini untuk 

mendeteksi micro-expressions. Untuk mendatangkan 

seorang ahli micro-expressions tentu bukan perkara 

mudah. Karena ahli dibidang ini juga belum begitu 

banyak, dan tentu saja memerlukan biaya yang tidak 

sedikit untuk mendatangkan mereka. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi dibidang 

informasi dan komunikasi, ekspresi dapat dideteksi 

dengan bantuan perangkat lunak dan kamera. Dengan 
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menerapkan teknologi ini untuk mendeteksi micro-

expressions maka proses mendeteksinya dapat berjalan 

lebih cepat dan efisien. Maka pada penelitian kali ini 

akan dibangun sistem yang dapat mendeteksi micro-

expressions dengan menerapkan algoritma klasifikasi 

data mining yaitu k Nearest Neighbor. 

 

Data mining merupakan proses analisis dan 

pengamatan dataset untuk menemukan pengetahuan 

yang tak terduga dan untuk meringkas data dalam cara-

cara baru yang baik dimengerti dan berguna untuk 

pemilik data. Dalam data mining terdapat beberapa 

algoritma, salah satunya yaitu k Nearest Neighbor. K 

Nearest Neighbor bertujuan menemukan sebuah 

kelompok objek k dalam data training yang paling 

dekat dengan objek yang diuji, dan mendasarkan 

penentuan label pada dominasi kelas tertentu pada 

lingkungan data. Kemudian diterapkan untuk 

mengklasifikasikan data inputan dari kamera 

pendeteksi gerak yakni Intel RealSense. 

 

Intel RealSense ialah produk keluaran Intel berupa 

perangkat lunak dan kamera yang mendalam dan 

mampu melakukan interaksi dengan perangkat 

personal komputer. Kemudian dengan menggunakan 

Intel RealSense dan menerapkan algoritma data mining 

yakni k Nearest Neighbor kedalam sistem, maka sistem 

akan mampu mengenali micro-expressions dari 

seseorang. Kehadiran sistem ini akan membantu dalam 

mendeteksi micro-expressions dan dapat menggantikan 

peran para ahli dalam mendeteksi micro-expressions 

sehingga pendeteksian hanya perlu dilakukan oleh 

sistem. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Facial Expression 

Facial Expression merujuk pada gerakan dari otot-otot 

wajah. Mayoritas otot-otot ini dikendalikan oleh saraf 

kranial, yang berasal dari brainstem antara pons dan 

medulla [2]. Brainstem ialah bagian otak yang terdiri 

dari pons, medulla dan otak tengah dan 

menghubungkan belahan otak dengan sumsum tulang 

belakang. Pons adalah bagian dari sistem saraf pusat 

yang terletak di antara medulla dan otak tengah. 

Medulla adalah bagian dari otak yang berhubungan 

dengan pons dan sumsum tulang belakang [3]. 

 

2.2. Micro-expressions 

Micro-expressions adalah ekspresi wajah yang muncul 

pada wajah manusia tanpa disadari dan singkat menurut 

emosi yang dialami. Ekspresi ini terjadi ketika 

seseorang secara sadar berusaha untuk 

menyembunyikan semua tanda-tanda dari apa yang 

dirasakannya. Tidak seperti ekspresi wajah biasa, 

micro-expressions sulit untuk disembunyikan [4]. 

Micro-expressions muncul sangat singkat dalam durasi, 

hanya berlangsung 1/25 sampai 1/15 detik. 

2.3. Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri merupakan bagian fundamental dari 

analisis citra. Ciri adalah karakteristik unik dari suatu 

objek [5]. Karakteristik yang sebisa mungkin 

memenuhi persyaratan berikut: 

1. Dapat membedakan suatu objek dengan yang 

lainnya. 

2. Memperhatikan kompleksitas komputasi dalam 

memperoleh ciri. Kompleksitas komputasi yang 

tinggi tentu akan menjadi beban tersendiri dalam 

menemukan suatu ciri. 

3. Tidak terikat dalam arti bersifat invarian terhadap 

berbagai transformasi (rotasi, pergeseran, dan lain 

sebagainya). 

4. Jumlahnya sedikit, karena fitur yang jumlahnya 

sedikit akan dapat menghemat waktu komputasi 

dan ruang penyimpanan untuk proses selanjutnya. 

 

2.4. Data Mining 

Data mining juga disebut penemuan pengetahuan 

dalam database. Dalam ilmu komputer, data mining 

adalah proses menemukan pola yang menarik dan 

berguna, dan hubungan dalam data dengan volume 

besar. Penggunaan data mining biasanya 

menggabungkan statistik dan kecerdasan buatan 

dengan manajemen database untuk menganalisa 

dataset. Data mining secara luas digunakan dalam 

bisnis (asuransi, perbankan, ritel), penelitian ilmu 

(astronomi, kedokteran), dan keamanan pemerintah 

(deteksi penjahat dan teroris). 

 

2.5. K Nearest Neighbor (k-NN) 

K Nearest Neighbor merupakan metode klasifikasi 

terhadap sekumpulan data dengan melakukan 

perbandingan data. Data tersebut ialah data yang 

termasuk dalam supervised learning. Supervised 

learning adalah data yang memiliki dua bagian data. 

Data tersebut adalah data training dan data testing. Data 

training dideskripsikan dengan atribut n. Masing-

masing titik mewakili sebuah titik dalam sebuah pola. 

Ketika diberikan sebuah data yang tidak dikenali maka 

k-NN selanjutnya mencari pola paling dekat yang cocok 

untuk data yang tidak dikenali tersebut [6]. 

 

Kedekatan pola pada data didefinisikan dalam bentuk 

matrix jarak, seperti euclidean distance. Euclidean 

distance berada di antara dua bentuk titik data. Data 

tersebut berupa X1 dan X2. Rumus dari euclidean 

distance itu adalah: 

 
Dimana: 

x1i  = nilai data training 

x2i  = nilai data testing 

dist (x1,x2)  = nilai euclidean distance 
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2.6. Intel RealSense 

Intel RealSense merupakan produk teknologi keluaran 

Intel berupa kamera yang dapat mengenali dan 

memahami inputan berupa tangan, wajah, suara, dan 

lingkungan sekitar. Intel RealSense diciptakan untuk 

menambahkan indera/senses pada PC. Kamera Intel 

RealSense terdiri dari 3 lensa yaitu lensa konvensional, 

infrared, dan infrared laser projector yang dapat 

mendeteksi pada jarak 20 cm hingga 120 cm dari 

kamera. Dengan kamera tersebut pengembang aplikasi 

dapat membuat aplikasi generasi terbaru yang 

memanfaatkan pelacakan tangan dan jari, analisa 

wajah, suara, augmented reality, dan pemindaian 3D 

[7]. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil 

Gambar 1 merupakan antarmuka sistem deteksi 

micro-expressions yang dibangun. 

 

Gambar 1: Antar Muka Sistem 

 

 

4.2. Pembahasan 

Pengujian dengan menggunakan confusion matrix 

dilakukan terhadap dua jenis data testing. Pertama, 

data testing dengan metode k fold cross validation. 

Kedua, data testing yang digunakan berasal dari hasil 

deteksi 20 orang responden. Dari data testing pertama 

didapat hasil akurasi sebesar 99%. Lalu dari data 

testing kedua diperoleh hasil akurasi sebesar 72%. 

Berdasarkan hasil pengujian kuesioner yang 

dilakukan terhadap 20 orang responden, didapatkan 

hasil perhitungan pengujian sebagai berikut. Dari segi 

usability, responden memberi jawaban sangat baik 

pada pernyataan bahwa antarmuka sistem mudah 

digunakan dan sangat baik pada penyataan bantuan 

mudah dipahami. Kemudian jawaban responden 

sangat beragam terhadap pernyataan ketepatan hasil 

deteksi micro-expressions. 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Skala Likert 

 

No Pernyataan Skor Hasil 

1 Antarmuka Sistem Deteksi 

Micro-expressions mudah 

untuk digunakan 

93% Sangat 

Baik 

2 Menu bantuan Sistem Deteksi 

Micro-expression mudah 

untuk dipahami 

92% Sangat 

Baik 

3 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi SENANG 

92% Sangat 

Baik 

4 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi SEDIH 

66% Baik 

5 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi MARAH 

69% Baik 

6 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi TERKEJUT 

94% Sangat 

Baik 

7 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi JIJIK 

84% Sangat 

Baik 

8 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi HINA 

68% Baik 

9 Ketepatan hasil dari Sistem 

Deteksi Micro-expression 

untuk ekspresi TAKUT 

70% Baik 

Pengujian jarak dilakukan untuk menguji batas jarak 

deteksi sistem antara kamera dan objek deteksi. 

Kamera Intel RealSense dapat mendeteksi objek pada 

jarak 0,2 m – 1,2 m. Berikut merupakan hasil pengujian 

jarak objek deteksi dan kamera yang ditunjukkan oleh 

Tabel 4.8. Jika objek berada terlalu jauh dari kamera 
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yakni melebihi 1.2 m sistem tidak dapat mendeteksi 

ekspresinya. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Jarak Deteksi 

 

Percobaan Jarak Hasil 

1 0.2 m Terdeteksi 

2 0.5 m Terdeteksi 

3 0.7 m Terdeteksi 

4 1 m Terdeteksi 

5 1.2 m Terdeteksi 

6 1.5 m Tidak Terdeteksi 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan 

confusion matrix, ketepatan deteksi sistem terhadap 

data testing dari k fold cross validation sangat akurat 

yakni 99%. Namun ketepatan deteksi sistem terhadap 

objek 20 orang responden memperoleh hasil yaitu 72%. 

Penerapan algoritma k-NN sangat tepat untuk penelitian 

ini. Namun menurunnya tingkat akurasi sistem 

terhadap 20 responden diakibatkan oleh kurangnya 

lengkapnya data training yang dibuat.  

Dalam proses deteksi dari 20 responden diketahui 

bahwa ekspresi manusia sangat beragam, hal ini 

dipengaruhi faktor ras dan kepribadian seseorang. Serta 

proses pengujian yang tidak natural juga ikut 

mempengaruhi ekspresi yang muncul pada responden. 

Dengan perhitungan dari skala likert sesuai dengan 

kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden 

menunjukkan hasil sangat baik dari segi usability dan 

hasil sangat baik atau baik untuk ketepatan hasil 

deteksi. 
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Abstrak – Proses pengembangan aplikasi merupakan proses yang terdiri dari berbagai tahapan. Pada setiap 

tahapan terdapat fokus pekerjaan dan memerlukan persiapan yang berbeda-beda, namun developer bahasa Go 

belum bisa langsung fokus pada inti pekerjaan karena harus menyiapkan lingkungan kerja yang diperlukan seperti 

lingkungan pengembangan (environment) untuk bahasa pemrograman Go yang digunakan. Untuk itu dibangun 

sebuah Platform as a Service (PaaS) yang menyediakan layanan pengembangan dan deployment aplikasi untuk 

bahasa pemrograman Go berbasis cloud computing. Platform ini dibangun di atas infrastruktur OpenVZ dengan 

menggunakan teknik virtualisasi serta konsep node template. Sebagai hasil, dari segi accessibility, layanan 

platform Go dapat digunakan oleh developer untuk mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

Go tanpa perlu mempersiapkan environment. Dari segi portability, layanan platform Go dapat dikategorikan 

sebagai layanan yang multiplatform, karena dapat diakses dari berbagai sistem operasi, berbagai jenis web browser 

serta diakses dari PC maupun smartphone. Serta dari segi functionality, responden sangat setuju dengan pernyataan 

kuesioner bahwa layanan platform Go telah mencakup fitur seperti membuat project Go, menulis kode program 

dan deploy kode program dapat dijalankan dengan baik tanpa gangguan (error) serta hasil aplikasi bahasa Go telah 

dapat dikembangkan lebih cepat dan efisien serta dapat diakses secara langsung oleh pengguna layanan platform 

Go berbasis cloud computing. 

Kata Kunci : Cloud Computing, Platform as a Service, Bahasa pemrograman Go

  

Abstract - Application development process is a process that consists of various stages. At each stage there was 

a focus of the work and requires a different preparation, but the Go language application developer can not 

directly focus on the core job of having to set up a work environment that is required as the development 

environment for the Go programming language used. For that built a Platform as a Service (PaaS), which provides 

development and deployment of applications for the Go programming language based on cloud computing. The 

platform is built on OpenVZ infrastructure using virtualization techniques and node template concepts. As a result, 

in terms of accessibility, Go platform services can be used by developers to develop applications using the Go 

programming language  without preparing and installing an environment. In terms of portability, Go platform 

services can be categorized as a service that is multiplatform, because it can be accessed from a variety of 

operating systems, various types of web browsers and accessed from a PC or smartphone. As well as in terms of 

functionality, the respondents strongly agreed with the statement questionnaire that the service of platform Go 

already includes features such as creating project Go, write code and deploy the program code can be run properly 

without interference (error) and the results so Go language applications which has been developed more quickly 

and efficient and can be accessed directly by users from Go-based cloud computing platform. 

Keywords : Cloud Computing, Platform as a Service, Go programming language 

1. PENDAHULUAN 

 

Proses pengembangan aplikasi merupakan proses yang 

terdiri dari berbagai tahapan. Dengan begitu banyak 

persiapan yang harus dilakukan pada berbagai tahapan, 

developer tersebut menjadi tidak dapat langsung fokus 

pada inti pekerjaan untuk mengembangkan aplikasi 

karena harus mempersiapkan berbagai hal detail yang 

diperlukan. Salah satu permasalahan yang harus 

dipersiapkan adalah environment untuk bahasa 

pemrograman yang digunakan. Masalah tersebut dapat 

diatasi dengan menggunakan cloud computing 

khususnya pada service model Platform as a Service 

(PaaS).  

PaaS menyediakan suatu lingkungan kerja yang 

meliputi environment untuk bahasa pemrograman yang 

digunakan, infrastuktur, sistem operasi, serta hasil 

aplikasi dapat ditempatkan (hosting) langsung pada 

platform cloud tersebut. Salah satu bahasa 

pemrograman yang dapat dijadikan layanan dari PaaS 

tersebut adalah bahasa pemrograman Go. 

Go adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi 

obyek dengan syntax menyerupai bahasa C yang 

dikembangkan oleh Rob Pike, Ken Thompson dkk di 

Google pada tahun 2007 lalu dipublikasikan sebagai 

bahasa pemrograman open source pada November 

2009. Go ditujukan sebagai sebuah system language, 

yang berfokus pada concurrency, serta bersifat 
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“expressive, concurrent, dan garbage-collected”. Go 

dapat mendukung “a mixture of static and dynamic 

typing”, dan dirancang supaya aman dan efisien. 

Kelebihan utama dari Go adalah kecepatan dalam 

melakukan kompilasi (compilation speed), disamping 

kelebihan lainya yang sangat banyak seperti small 

memory footprint, zeroed memory, safe pointer, dan 

lain - lain [1]. 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka pada 

penelitian ini dibangun sebuah Platform as a Service 

yang menyediakan layanan pengembangan aplikasi 

untuk bahasa pemrograman Go berbasis cloud 

computing. Sehingga harapannya developer dapat 

mengengembangkan aplikasi menggunakan bahasa Go 

tanpa perlu lagi memikirkan tentang maupun 

mempersiapkan environment yang dibutuhkan terkait 

aplikasi yang akan dikembangkannya. 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Cloud Computing 

Komputasi Awan (cloud computing) adalah gabungan 

antara pemanfaatan teknologi komputer dengan 

pengembangan berbasis internet. Awan (cloud) adalah 

metafora dari internet, sebagaimana awan sering 

digambarkan pada diagram jaringan komputer. Cloud 

computing menerapkan suatu metode komputasi, yaitu 

kapabilitas yang terkait teknologi informasi disajikan 

sebagai suatu layanan/ service sehingga pengguna 

dapat mengaksesnya lewat internet, tanpa mengetahui 

apa yang ada didalamnya, ahli dengannya, atau 

memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang 

membantunya [2]. 

 

2.2. Platform As A Service 

Platform as a service merupakan salah satu model 

bisnis pada era cloud computing, dimana menyediakan 

server platform/ development environment untuk 

developer untuk membangun aplikasinya melalui 

layanan berbasis web. Jika dibandingkan dengan 

Software as a Service (SaaS) dari sisi end-user, PaaS 

lebih fleksibel karena pengguna tidak hanya 

menggunakan aplikasi yang disediakan namun dapat 

sekaligus mengembangkan suatu aplikasi [3]. 

 
2.3. Bahasa Pemrograman Go 

Menurut Schmager [1], Go adalah sebuah bahasa 

pemrograman berorientasi obyek dengan syntax yang 

menyerupai bahasa C. Go ditujukan sebagai sebuah 

system language, yang berfokus pada concurrency, 

serta bersifat “expressive, concurrent, dan garbage-

collected”. Go dikembangkan oleh Rob Pike, Ken 

Thompson dkk di Google pada tahun 2007 dan 

dipublikasikan sebagai bahasa pemrograman open 

source pada November 2009. 

 

2.4. OpenVZ 

OpenVZ adalah sebuah software virtualisasi berbasis 

kontainer (container-based) untuk Linux. OpenVZ 

dapat membuat beberapa kontainer Linux (dikenal 

sebagai VEs atau VPSs) pada satu server fisik yang 

memungkinkan server utilization yang lebih baik serta 

memastikan bahwa tidak terjadi konflik pada aplikasi/ 

resource. Setiap kontainer memiliki akses root, users, 

IP addresses, memory, processes, files, aplikasi, system 

libraries, dan file konfigurasi tersendiri. Software 

OpenVZ terdiri dari sebuah kostumasi dari kernel 

Linux dan command-line tools (vzctl). OpenVZ juga 

merupakan software bersifat open source, yang tersedia 

dibawah lisensi GNU GPL [4]. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang 

dilakukan adalah secara deduktif untuk mempermudah 

pemahaman peneliti. Kajian deduktif dilakukan dengan 

mengkaji tentang layanan cloud computing secara 

umum, selanjutnya secara khusus dikaji mengenai 

perkembangan penggunaan layanan PaaS di berbagi 

bidang khususnya bidang pemrograman serta mengkaji 

tools apa saja yang dapat digunakan untuk membangun 

sistem PaaS. Setelah dilakukan kajian deduktif tahap 

berikutnya yaitu mengidentifikasikan permasalahan 

dan melakukan studi literatur terkait topik penelitian. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini dirancang sebuah platform cloud 

computing untuk bahasa pemrograman Go. Pada 

penelitian ini terdapat sebuah server fisik, dimana pada 

server fisik ini dengan menggunakan teknik virtualisasi 

akan dibuat suatu template yang didalamnya akan 

dipasang serta dikonfigurasikan environment untuk 

bahasa pemrograman Go. Ketika ada client yang 

meminta layanan dari platform Go ini, maka dari 

template tersebut akan dibuatkan sebuah node 

virtualisasi untuk melayani client tersebut dalam 

mengembangkan aplikasi. 

4.2. Arsitektur Perancangan 

Berikut adalah perancangan arsitektur cloud computing 

yang akan dibangun dalam penelitian ini. 

 

Gambar 1 : Arsitektur Perancangan Cloud Computing 

Berdasarkan pada Gambar 1, pada sisi cloud, akan 

terdapat sebuah server fisik yang dipasangkan software 

virtualisasi OpenVZ. Dimana dengan menggunakan 

teknik virtualisasi akan dibuat sebuah node template 
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yang didalamnya dipasangkan serta dikonfigurasikan 

environment untuk bahasa Go. 

4.3. Kebutuhan Perangkat 

Dalam penelitian tugas akhir ini dibutuhkan perangkat 

keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk  

membangun layanan platform as a service. Berikut 

adalah daftar dan spesifikasi perangkat tersebut. 

 

A. Server Fisik 

Server fisik merupakan PC yang dipasangkan software 

virtualisasi OpenVZ. 

B. Virtual Machine 

Virtual machine merupakan node virtualisasi dari 

server fisik yang dipasangkan environment untuk 

bahasa pemrograman Go. 

 

C. PC Client 

PC client terdiri dari 30 buah PC fisik yang digunakan 

untuk keperluan pengujian. 

4.4. Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil 

Platform Go berbasis cloud computing 

dibangun diatas infrastruktur dengan sistem operasi 

ubuntu server 14.04 menggunakan teknik virtualisasi 

OpenVZ. Server platform Go ini diberikan IP public 

PCR dan didaftarkan sebagai subdomain go.pcr.ac.id 

pada DNS server PCR dan terhubung pada jaringan 

Lab-329 PCR. 

Website layanan Platform Go dapat diakses melalui 

alamat URL www.login.go.pcr.ac.id. Halaman utama 

website ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 : Halaman Login Platform Go 

Halaman daftar user pada platform Go dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 : Halaman Kelola User Platform Go 

Halaman daftar node pada platform Go dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 : Halaman Daftar Node Platform Go 

Halaman web editor untuk user dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 : Halaman Node Web Editor Platform Go 

 

Proses running kode program dalam dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 : Proses Running Kode Program Platform Go 

Hasil running kode program bahasa Go diatas dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 : Hasil Running Aplikasi Web Platform Go 
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B. Pembahasan 

1. Pengujian Akses Layanan 

Pengujian akses layanan ini bertujuan untuk menguji 

apakah layanan platform Go dapat diakses oleh client. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Akses Platform Go 

Penguji
an 

client 

ke- 

Hasil 

Penguji
an 

Penguji
an 

client 

ke- 

Hasil 

Penguji
an 

Penguji
an 

client 

ke- 

Hasil 

Penguji
an 

1 
Berhasi

l 
11 

Berhasi

l 
21 

Berhasi

l 

2 
Berhasi

l 
12 

Berhasi

l 
22 

Berhasi

l 

3 
Berhasi

l 
13 

Berhasi
l 

23 
Berhasi

l 

4 
Berhasi

l 
14 

Berhasi
l 

24 
Berhasi

l 

5 
Berhasi

l 
15 

Berhasi

l 
25 

Berhasi

l 

6 
Berhasi

l 
16 

Berhasi

l 
26 

Berhasi

l 

7 
Berhasi

l 
17 

Berhasi

l 
27 

Berhasi

l 

8 
Berhasi

l 
18 

Berhasi

l 
28 

Berhasi

l 

9 
Berhasi

l 
19 

Berhasi

l 
29 

Berhasi

l 

10 
Berhasi

l 
20 

Berhasi
l 

30 
Berhasi

l 

 
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase 

tingkat keberhasilan pengujian yang didapat adalah 

sebesar 30 30 ⁄ 𝑥 100% = 100%. Berdasarkan hal 

tersebut, juga dapat dianalisis bahwa layanan Platform 

Go dapat diakses dari jaringan public oleh client 

dengan syarat client tersebut terhubung dengan internet 

dan adanya web browser pada sistem operasi yang 

digunakan oleh client tersebut. 

2. Pengujian Response Time 

Pengujian response time ini bertujuan untuk menguji 

waktu yang diperlukan oleh request yang dikirimkan 

oleh client untuk. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Login Response Time 

Jumlah Client 30 Client 40 Client 50 Client 

Percobaan ke1 10 ms 18 ms 28 ms 

Percobaan ke2 15 ms 16 ms 31 ms 

Percobaan ke3 15 ms 22 ms 27 ms 

Rata-rata 13.3 ms 18.7 ms 28.7 ms 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa Response 

time akan cenderung bertambah besar seiring 

bertambahnya jumlah client yang mengakses pada saat 

login. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Load Response Time 

Jumlah Client 30 Client 40 Client 50 Client 

Percobaan ke1 41 ms 44 ms 208 ms 

Percobaan ke2 65 ms 74 ms 153 ms 

Percobaan ke3 69 ms 73 ms 220 ms 

Rata-rata 58.3 ms 63.7 ms 160.3 ms 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa Response 

time akan cenderung bertambah besar seiring 

bertambahnya jumlah client yang mengakses pada saat 

load. Perbedaan Response time yang sangat besar 

terjadi ketika pengujian oleh 50 client, hal ini 

disebabkan karena jaringan yang digunakan melambat 

ketika digunakan oleh 50 client secara bersamaan.  

Jika dibandingkan dengan response time yang 

dibutuhkan ketika login, response time yang 

dibutuhkan ketika melakukan load cenderung lebih 

besar, hal ini disebabkan karena pada saat login, sistem 

hanya melakukan proses pengecekan user secara 

sederhana dan melakukan interaksi dengan database 

mysql pada server fisik, sedangkan ketika load, 

diperlukan berbagai proses yang lebih kompleks seperti 

melakukan load berbagai plugin untuk web based IDE 

dan mengambil data workspace yang telah tersimpan 

sebelumnya. 
 

Tabel 4. Hasil Pengujian Running Code Response Time 

Jumlah Client 30 Client 40 Client 50 Client 

Percobaan ke1 39 ms 65 ms 163 ms 

Percobaan ke2 42 ms 83 ms 208 ms 

Percobaan ke3 96 ms 107 ms 272 ms 

Rata-rata 59 ms 85 ms 214.3 ms 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dinyatakan bahwa response 

time mengalami kenaikan ketika jumlah client yang 

melakukan akses bertambah banyak. Nilai Response 

time yang sangat besar juga terjadi ketika pengujian 

oleh 50 client, hal ini disebabkan karena jaringan yang 

digunakan melambat ketika digunakan oleh 50 client 

secara bersamaan. 
 

Jika dibandingkan dengan response time yang 

dibutuhkan ketika login maupun ketika load, ternyata 

response time yang dibutuhkan ketika melakukan 

running kode program merupakan yang terbesar, hal ini 

dikarenakan ketika melakukan running, proses 

pembacaan kode program, proses penerjemahan ke 

bahasa mesin, proses kalkulasi, proses load library, 

serta berbagai tahapan proses lainnya hingga sampai 

hasil dari kode program tersebut ditampilkan, 
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merupakan suatu rangkaian proses yang sangat 

kompleks. 
 

3. Pengujuan Multiplatform Layanan 

Pengujian multiplatform ini bertujuan untuk menguji 

apakah layanan platform Go dapat diakses oleh client 

dari berbagai sistem operasi serta dari berbagai jenis 

web browser. 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Multiplatform Platform Go 

Penguji

an 

client 
ke- 

Hasil 
Penguji

an 

Google 
Chrom

e 

Hasil 

Penguji
an 

Mozilla 

Firefox 

Penguji

an 

client 
ke- 

Hasil 
Penguji

an 

Google 
Chrom

e 

Hasil 

Penguji
an 

Mozilla 

Firefox 

1 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
16 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

2 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
17 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

3 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
18 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

4 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
19 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

5 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
20 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

6 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
21 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

7 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
22 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

8 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
23 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

9 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
24 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

10 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
25 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

11 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
26 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

12 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
27 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

13 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
28 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

14 
Berhasi

l 

Berhasi

l 
29 

Berhasi

l 

Berhasi

l 

15 
Berhasi

l 
Berhasi

l 
30 

Berhasi
l 

Berhasi
l 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa persentase 

tingkat keberhasilan pengujian yang didapat adalah 

sebesar 30 30 ⁄ 𝑥 100% = 100%. Berdasarkan hal 

tersebut, juga dapat dianalisis bahwa layanan Platform 

Go dapat diakses dari client dari berbagai sistem 

operasi. 

4. Code Testing 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah platform 

Go dapat menangani program dengan bahasa 

pemrograman Go dalam berbaga tingakatan kode 

program. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Kode Program 

No Kode program 

Platform Pengujian 

Platform Go 
Go pada 

Windows 

1 

Kode program 1 

(sangat 

sederhana) 

Berhasil Berhasil 

2 
Kode program 2 

(sederhana) 
Berhasil Berhasil 

Tabel 6. Hasil Pengujian Kode Program 

3 
Kode program 3 

(kompleks) 
Berhasil Berhasil 

4 
Kode program 4 

(sangat kompleks) 
Berhasil Berhasil 

 

Dari hasil pengujian pada Tabel 6, dapat disimpulkan 

bahwa kode program Go dapat berjalan di web based 

IDE platform Go selama module ataupun library yang 

dibutuhkan pada kode program tersebut telah terpasang 

ataupun tersedia pada platform Go. 

 

5. Pengujian Functionality 

Pengujian ini dilakukan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui tanggapan pengguna yang telah 

menggunakan layanan platform Go.  

 

Hasil rekapitulasi kuesioner layanan platform Go 

selanjutnya akan dihitung menggunakan Skala Likert 

dengan skala 5. Perhitungan rekapitulasi kuesioner 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Perhitungan Rekapitulasi Kuesioner 

N

o 

           Jumlah Nilai 

To

tal 

Ni

lai 

Skor 

Tere

ndah 

Skor 

Terti

nggi 

Perse

ntase 

Kate

gori 

S

T

S 

(1

) 

T

S 

(

2

) 

R 

(

3

) 

S 

(

4

) 

S

S 

(

5

) 

1

. 
0 0 0 

5

6 

8

0 

13

6 
30 150 91% 

Sang

at 

Baik 

2

. 
0 0 3 

7

6 

5

0 

12

9 
30 150 86% 

Sang

at 

Baik 

3

. 
0 0 0 

5

2 

8

5 

13

7 
30 150 91% 

Sang

at 

Baik 

4

. 
0 0 

1

2 

4

8 

7

0 

13

0 
30 150 87% 

Sang

at 

Baik 
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5

. 
0 0 

1

5 

4

8 

6

5 

12

8 
30 150 85% 

Sang

at 

Baik 

6

. 
0 2 

1

5 

5

6 

5

0 

12

3 
30 150 82% 

Sang

at 

Baik 

7

. 
0 4 

1

2 

5

6 

5

0 

12

2 
30 150 81% 

Sang

at 

Baik 

8

. 
0 0 0 

5

6 

8

0 

13

6 
30 150 92% 

Sang

at 

Baik 

 

 

5. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dari pengujian pada segi accessibility, portability, 

dan   functionality, dengan menggunakan platform 

Go, aplikasi bahasa Go telah dapat dikembangkan 

lebih cepat dan efisien, tanpa perlu melakukan 

instalasi environment bahasa Go. 

2. OpenVZ cocok digunakan sebagai software 

virtualisasi untuk mengembangkan cloud 

computing pada service model platform as a service 

karena mendukung pembuatan node template. 

3. Response time akan cenderung bertambah besar 

seiring bertambahnya jumlah client yang 

mengakses, hal ini dibuktikan pada pengujian oleh 

30 client, 40 client, dan 50 client menggunakan 

jaringan public. 

4. Layanan platform Go bersifat multiplatform 

sehingga dapat diakses oleh berbagai jenis sistem 

operasi maupun berbagai jenis web browser. 

 

B. Saran 
Adapun saran untuk pengembangan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan fitur bahasa pemrograman Go yang 

lebih kompleks pada web editor seperti framework 

sejalan dengan perkembangan bahasa Go 

kedepannya. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

membangun platform cloud sekaligus membahas 

tentang sisi keamanan dari cloud tersebut. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

membangun platform cloud pada deployment model 

public cloud sehingga dapat dikomersialkan. 
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Abstrak - Computerized Adaptive Test (CAT) merupakan salah satu teknologi uji kompetensi berbasis 

komputer. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan butir soal sesuai dengan kemampuan peserta. Salah satu 

metode yang dapat digunakan dalam perhitungan kemampuan peserta pada CAT yakni teori respon butir. Model 

yang digunakan dalam penerapannya model tersebut adalah 3PL yaitu bobot soal, daya pembeda dan tebakan 

semu. Soal-soal yang digunakan merupakan bank soal dengan mata pelajaran Matematika, Bahas inggris, 

Bahasa Indonesia dan Fisika. Penelitian ini juga menggunakan algoritma fuzzy logic dengan metode Tsukamoto 

dalam pengambilan keputusan pemberian butir soal selanjutnya kepada peserta. Berdasarkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa CAT yang dikombinasikan dengan teori respon butir model 

tiga logistik parameter (3PL) dan algoritma fuzzy logic dengan metode Tsukamoto dapat membuat sistem uji 

kompetensi yang lebih singkat dan pemberian butir soal sesuai dengan kemampuan peserta.   

 

Kata Kunci: Computerized Adaptive Test, CAT, algoritma fuzzy logic, metode Tsukamoto, teori respon butir. 

  

Abstract - Computerized Adaptive Test (CAT) is one of the computer-based test technology competence. This 

testing is done by giving the items according to the abilities of participants. One method that can be used in the 

calculation of the ability of the participants to the CAT item response theory. The model used in the model is the 

application of 3PL is a matter of weight, distinguishing features and false guesses. Problems that used a question 

bank with Math, Language, English, Indonesian and Physics. This study also uses fuzzy logic algorithm with 

Tsukamoto method in the decision granting further items to the participants. Based on the results of research 

conducted showed that the CAT combined with item response theory models of the three parameter logistic (3PL) 

and fuzzy logic algorithm with Tsukamoto method can make the system a shorter competency test and delivery of 

items according to the abilities of participants. 

 

Keywords: Computerized Adaptive Test, CAT, fuzzy logic algorithms, methods Tsukamoto, item response theory. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, kegiatan untuk mengetahui 

pencapaian standar dari kompetensi dapat diketahui 

dengan melakukan uji kompetensi. Bentuk pelaksanaan 

uji kompetensi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai 

macam hal. Mulai dari bentuk pengujian konvensional, 

hingga pengujian menggunakan computer. Apapun 

jenisnya, setiap pengujian harus dapat mengukur 

pencapaian kompetensi, dengan pengujian harus dibuat 

memenuhi validasi isi, yaitu butir – butir soal yang ada 

harus benar – benar diturunkan dari standar kompetensi 

lulusan. 

Pemanfaatan komputer untuk pengujian 

pertama kali dilakukan untuk mengganti pengujian 

secara konvensional. Pemanfaatan komputer untuk 

pengujian ini disebut dengan Computerized Based 

Testing (CBT). CBT juga banyak digunakan untuk 

seleksi masuk perguruan tinggi. Politeknik Caltex Riau 

merupakan perguruan tinggi yang menggunakan CBT 

sebagai tes jalur masuknya. Pada prinsipnya CBT sama 

dengan pengujian secara konvensional, yaitu setiap 

peserta tes menerima seperangkat butir tes yang sama. 

Karena penyajian butir soal dalam CBT tidak tercetak 

di kertas, maka dalam CBT dimungkinkan penyajian 

butir soal dilakukan secara acak. CBT yang demikian 

tentu dapat mengurangi kesempatan peserta tes 

mencontek pekerjaan peserta tes yang lain. Namun 

pengujian tersebut dapat menyebabkan kurang tepatnya 

dalam pemberian soal dan waktu pengerjaan yang tidak 

efisien baik untuk peserta pandai ataupun peserta 

kurang pandai. 

Computerized Adaptive Testing (CAT) adalah 

sistem pengujian berbantuan komputer yang lebih maju 

dibandingkan CBT. CAT merupakan solusi yang baik 

dalam memperbaiki sistem pengujian berbasis 

komputer. Dalam CAT butir soal yang diberikan 

kepada peserta tes disesuaikan dengan kemampuan 

peserta tes.  Pemilihan butir kedua dan beberapa butir 

berikutnya dilakukan dengan memperhatikan jawaban 

peserta tes yang pada butir sebelumnya. Jika peserta tes 

menjawab benar butir tersebut, maka akan diberikan 

butir yang lebih sulit, sebaliknya akan diberikan butir 
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yang lebih mudah (Hulin, Drasgow, & Parsons, 1983). 

Berbagai teori evolusi komputasi untuk mendukung 

kebutuhan manusia terus – menerus diupayakan. Salah 

satu perkembangan tersebut untuk kepentingan tes 

adalah komputasi yang didasarkan dengan algoritma 

“Artificial Intelligence (AI)” atau kecerdasan buatan 

(Luger, 2005). 

Pendekatan AI dalam penerapannya memiliki 

bermacam-macam metode, salah satunya adalah logika 

fuzzy (Terano, Asai, & Sugeno, 1987). Logika fuzzy 

banyak digunakan untuk keperluan pengambilan 

keputusan terhadap suatu permasalahan yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif (Yan, Ryan, & Power, 

1994). Dalam penelitian ini logika fazzy dengan metode 

Tsukamoto digunakan sebagai alat bantu dalam 

pemberian soal kepada peserta. 

Pemberian soal dalam CAT dihentikan pada 

saat,  jika waktu pengerjaan tes telah tercapai dan jika 

hasil kemampuan peserta telah tercapai. Jingyu Liu 

(2007) menyatakan karena CAT hanya menyajikan soal 

yang tingkat kesukarannya sesuai dengan kemampuan 

peserta tes, maka soal yang disajikan dengan CAT bisa 

50% lebih pendek dibandingkan dengan soal yang 

disajikan dengan pengujian secara konvensional, 

dengan ketelitian pengukuran yang sama atau lebih 

baik. Dengan demikian, pengembangan CAT dapat 

membantu mengurangi jumlah waktu yang diperlukan 

dalam melakukan pengujian uji kompetensi peserta. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Sebuah penelitian dalam pengembangan CAT 

dengan menggunakan metode yakni teori respon butir 

2 logistik parameter untuk mendapatkan nilai estimasi 

dari peserta tes dan metode fuzzy dalam proses 

pemberian soal [5]. Hasil yang ingin dicapai yakni 

mendapatkan perbandingan antara pengujian 

menggunakan CAT lebih baik dalam penggunaannya 

dan dapat menggambarkan kemampuan peserta tes. 

Penelitian selanjutnya melakukan pengembangan CAT 

dengan bantuan algoritma SPK dalam pemberian butir 

soal ke peserta dan menggunakan model logistik satu 

parameter dalam proses estimasi peserta [6]. Dimana 

hasil yang ingin dicapai yakni pengambilan keputusan 

kebijakan tentang kemampuan peserta tes. 

Selajutnya penelitian dalam pengembangan 

sistem CAT yakni dimana sistem dapat 

menggambarkan kemampuan peserta dalam pengerjaan 

soal [7]. Dalam proses pencarian estimasi 

menggunakan metode satu parameter logistik dan 

logika sederhana dalam pemberian soal. Penelitian 

selanjutnya pengembangan sistem CAT sebagai alat 

evaluasi diri dalam menguasai materi kuliah [8]. 

Dimana penelitian ini menggunakan model satu 

parameter logistik dalam menganalisis estimasi 

kemampuan pesertanya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, akan 

dirancang sebuah sistem CAT yang digunakan untuk 

jalur masuk penerimaan mahasiswa baru pada 

Politeknik Caltex Riau. Menggunakan algoritma fuzzy 

logic Tsukamoto dalam membantu proses pemberian 

soal kepada perseta tes. Dan dalam proses mencari 

estimasi peserta pada CAT penilitian ini menggunakan 

pendekatan Teori Respon Butir tiga parameter (3PL). 

Dengan hasil yang ingin dicapai yakni mengeluarkan 

hasil peserta tes yang akan masuk ke jurusan pilihannya 

sesuai pencapain skor dengan perbandingan standar 

nilai tiap jurusanan. 

 

3. METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam pengembangan 

sistem adalah metode iterative dalam model System 

Development Life Cycle (SDLC). Metode ini dilakukan 

dalam 5 tahap yaitu: 

 

1. Tahap Perancangan 

Dalam tahap awal pengembangan sistem ini adalah 

tahap perancangan, langkah – langkah yang 

dilakukan adalah: 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Menentukan tujuan dan manfaat sistem 

c. Mengidentifikasi kendala – kendala sistem 

 

2. Tahap Analisis 

Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang 

sudah ada untuk membuat dan mengembangkan 

sistem yang baru. Dalam tahap ini hal yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan 

observasi langsung terhadap sistem yang telah 

berjalan untuk menentukan kebutuhan informasi. 

Tapan ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi 

masalah dalam sistem, mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan, dan output yang diharapkan. 

 

3. Tahap Rancangan 

Rancangan sistem adalah penentuan proses dan 

data yang diperlukan dalam perancangan sistem 

baru. Tahap ini hal yang dilakukan yaitu dengan 

perancangan tampilan sistem, perancangan data 

masukan dan perancangan basis data sistem. 

Dalam tahap perancangan ini, menggunakan 

usecase diagram, activity diagram, sequence 

diagram, block diagram, diagram aliran data 

(flowchart), ERD (Entity Relationship Diagram) 

dan DOD (Data Object Dictonary) dalam 

membantu merancang sistem dan database. 

 

4. Tahap Penerapan 

Tahap penerapan merupakan kegiatan 

menggabungkan sumber daya fisik dan konsep 

yang telah dirancang untuk menghasilkan suatu 

sistem yang bekerja. Pada tahap ini, 

pengembangan sistem dengan membangun 

prototype. Software yang digunakan dalam 

pengembangan sistem adalah aplikasi 

pemograman dan pengolahan basis data. 
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5. Tahap Penggunaan 

Tapan ini merupakan tahap terakhir dalam 

membangun sistem baru, dengan melakukan uji 

coba terhadap prototype yang telah dibuat 

sebelumnya.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Tampilan Sistem 

Sistem ini terdiri dari dua tampilan yakni 

tampilan untuk peserta dan tampilan untuk 

admin dalam mengola data – data yang 

dibutuhkan. 

 

a. Tampilan Peserta 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan 

sistem untuk peserta. Dimana peserta setelah 

melakukan login peserta dapat mengerjakan 

tes yang ada. 

 

Gambar 47 Tampilan Login 

 

Gambar 48 Tampilan Home Peserta 

 

Gambar 49 Tampilan Pengerjaan Tes 

b. Tampilan admin 

Gambar dibawah ini merupkan 

tampilan untuk admin dalam mengelola 

semua data – data yang dibutuhkan dalam tes. 

 

Gambar 50 Tampilan Admin 

 

4.2 Pembahasan 

Tapan ini akan dilakukan pembahasan 

terhadap sistem yang dibangun, dengan melakukan 

pengujian terhadap sistem dan analisis terhadap 

hasil yang didapat pada pengujian yang dilakukan. 

4.2.1 Pengujian 

Dilakukannya pengujian fungsional sistem 

menggunakan metode blackbox, pengujian 

dilakukan terhadap penyimpana data pada sistem 

admin dan pelaksanaan tes pada peserta. Seperti 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 10 Hasil Pengujian Blackbox 
No Kasus Diterima Ditolak 

1. Pengujian login pada user 

Admin (data normal) 

ya tidak 

2. Pengajuan login pada user 

Admin (data 
kosong/salah) 

ya tidak 

3. Pengujian penambahan 

dan perubahan data 
peserta oleh admin (data 

normal) 

ya tidak 

4. Pengujian penambahan 

dan perubahan data 
peserta oleh admin (data 

kosong/salah) 

ya tidak 

5. Pengujian penambahan 
dan perubahan data soal 

oleh admin (data normal) 

ya tidak 

6. Pengujian penambahan 

dan perubahan data soal 
oleh admin (data 

kosong/salah) 

ya tidak 

7. Pengujian penambahan 
dan perubahan data prodi 

oleh admin (data normal) 

ya tidak 

8. Pengujian penambahan 
dan perubahan data prodi 

oleh admin (data 

kosong/salah) 

ya tidak 

9. Pengujian penambahan 
dan perubahan data tes 

oleh admin (data normal) 

ya tidak 

10. Pengujian penambahan 
dan perubahan data tes 

oleh admin (data 

kosong/salah) 

ya tidak 

11. Pengujian pembuatan 
kode akses (perbarui 

database) 

ya tidak 

12. Pengujian penampilan 
detail tes (data per 

peserta) 

ya tidak 
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13. Pengujian keluar dari 

sistem admin 

ya tidak 

14. Pengujian login pada user 

peserta (data normal) 

ya tidak 

15. Pengajuan login pada user 

peserta (data 
kosong/salah) 

ya tidak 

16. Pengujian melakukan 

registrasi oleh peserta 
(data berisi) 

ya tidak 

17. Pengujian melakukan 

registrasi oleh peserta 

(data kosong) 

ya tidak 

18. Pengujian perubahan data 

diri oleh peserta (data 

tersimpan) 

ya tidak 

19. Pengujian pemasukan 

kode akses oleh peserta 

(data tersimpan) 

ya tidak 

20. Pengujian upload foto 
profil peserta (data 

berubah) 

ya tidak 

21. Pengujian mengikuti tes ya tidak 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox yang 

dilakukan terhadap sistem, dapat dilihat pada 

Tabel 1 bahwa semua kasus yang diujikan pada 

sistem berjalan sesuai dengan hasil yang 

diinginkan. Sehingga sistem dapat digunakan 

dalam melaksanak ujian atau tes. 

Pengujian dengan analisis teori respon butir 

3PL dengan rumus-rumus perhitungannya, maka 

didapatlah hasil seperti yang digambarkan pada 

tabel berikut ini: 

Gambar 5. Hasil Pengerjaan Soal Peserta 

 

Dari hasil pengerjaan tes seperti yang 

ditunjukkan pada tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa besarnya kemampuan awal atau 𝜃 awal 

pada iterasi atau baris pertama pada tabel, 

sedangkan besasrnya kemampuan awal pada baris 

kedua = kemampuan setelah menjawab butir 

pertanyaan atau 𝜃 setelah jawab pada baris 

pertama. Selisih SE pada nilai kecil atau sama 

dengan 0.01 maka tes akan diberhentikan atau nilai 

estimasi sudah tercapai. 

Pengujian selanjutnya dengan pengujian 

langsung terhadap 30 peserta. Untuk mendapatkan 

hasil perbandingan terhadap pengujian CAT dan 

CBT. Hasilnya dapat disimpulkan pada tabel 

berikut ini: 

Table 2. Hasil Pengujian Perbandingan CBT dan CAT 

Pengujian CBT CAT 

Jumlah butir soal 

yang diselesaikan 

Pengerjaan 

butir soal 

sebanyak 

butir soal 

yang tertera. 

Pengerjaan 

butir soal 

sebanyak 

rerata 20 butir 

soal. 

Waktu 

penyelesaian tes 

Waktu 

pengerjaan 

rerata dalam 

waktu mulai 

1,5 jam 

hingga waktu 

habis. 

Waktu 

pengerjaan 

lebih singkat 

dengan 

pengerjaan 

mulai 45 menit 

hingga 1 jam. 

Pemberian soal 

ke peserta 

Pemberian 

soal di dasari 

oleh sistem 

random 

(acak) 

Pemberian soal 

di berikan 

berdasarkan 

jawaban 

peserta 

sebelumnya. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ujian dengan CAT dapat digunakan untuk 

sistem pegujian yang memiliki waktu pengerjaan 

yang lebih efisien. Dan dapat memberikan 

memberikan soal-soal sesuai dengan kemampuan 

peserta tes. 

4.3 Analisis 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan 

black box yang dilakukan terhadap sistem, bahwa 

semua kasus yang diuji pada sistem berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Sehingga sistem dapat 

digunakan untuk melakukan uji kompetensi diri. 

Sistem dengan dibantu model logistik tiga 

parameter dapat membantu pelaksanaan uji 

kompetensi dengan waktu singkat. Dengan 

pemberian soal rerata 20 butir soal sudah dapat 

ditentukan lulus tidak lulusnya peserta. Dalam 

metode teori respon butir ini dengan nilai selisih 

SE (nilai estimasi) sama atau kecil dari 0.01 sudah 

dapat menyelesaikan uji kompetensi peserta. 

Model yang digunakan dalam sistem CAT ini 

adalah model logistik tiga parameter dimana 

tingkat kerukaran, daya pembeda soal, dan tebakan 

semu diperhatikan dalam perhitungan melihat 

kemampuan peserta. Penentuan kebijakan dalam 

pengambilan keputusan pemilihan bobot soal yang 

diberikan kepada peserta algoritma fuzzy 

Tsukamoto dapat digunakan dalam membantu 

sistem CAT. 

Sistem CAT yang dirancang berbasis web 

mempunyai kelebihannya yakni peserta dapat 

mengikuti tes dengan mudah dimana saja dengan 

syarat pengguna melakukan koneksi dengan server 

setelah mendapatkan hak akses. Sistem 

memberikan soal kepada peserta berdasarkan 

kemampuan peserta dalam menjawab soal. Soal 

yang diberikan lebih pendek dengan sekitar 20 soal 

sudah dapat menentukan kemampuan peserta. 

Peserta dapat menerima hasil ujian secara 

langsung tanpa harus menunggu tim pengkoreksi, 

dengan begitu dapat mengurangi kecurangan 
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dalam penyeleksian. Mengerjakan uji kompetensi 

menggunakan komputer mengurangi kecurangan 

dalam ujian. 

Sistem CAT yang dirancang berbasis web 

juga memiliki kekurangan yakni pemilihan 

random pemilihan dalam rentang range bobot soal 

pada algoritma fuzzy Tsukamoto yang berada pada 

nilai yang sama. Sistem ini hanya untuk pilihan 

ganda dan soal dalam bentuk non-ganda tidak 

diperhatikan. 

 

5. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem CAT dengan menggunakan model 

logistik tiga parameter dengan melihat bobot 

soal, daya pembeda dan tebakan semu dapat 

digunakan dalam proses uji kompetensi. 

2. Penyelesaian pemberian jumlah soal dalam 

pengerjaan tes yakni rerata 20 butir soal. 

3. Metode fuzzy Tsukamoto dapat berperan 

dalam pengembilan keputusan untuk 

penentuan butir soal ke peserta yang 

membantu tujuan dari sistem CAT tersebut. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan yakni 

untuk penelitian selanjutnya sistem CAT dapat 

menggunakan algoritma pengambil keputusan 

lainnya. Metode dalam perhitungan kemampuan 

peserta dapat dilakukan dengan model teori respon 

butir untuk empat parameter. 
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Abstrak- Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan pretes Bahasa Inggris berbasis multimedia untuk 

mahasiswa tingkat awal Politeknik Negeri Batam. Pretes ini sangat berguna untuk mengukur kemampuan awal 

mahasiswa sebelum memulai pembelajaran di kampus Politeknik Negeri Batam khususnya bahasa Inggris. Produk 

akhir akan disebut EP-POST (English Pretest for Polibatam Students). Metodologi penelitian yang digunakan adalah 

research and development (R&D) dimana akan mengadaptasi model yang dikembangkan oleh Koper.[1] Ada tiga 

tahapan yang akan dilakukan yaitu persiapan pengembangan, pengembangan draft and produksi tes akhir. Produk 

akhir akan dikemas dalam sebuah interaktif CD-ROM yang terdiri dari 80 soal grammar. Hasil penelitian ini sangat 

diharapkan bermanfaat secara khusus untuk Politeknik Negeri Batam juga kepada siapa pun yang tertarik pada topik 

pengembangan tes bahasa. Berdasarkan uji coba lapangan, produk multimedia ini diterima dengan kategori baik. 

Beberapa perbaikan diharapkan dapat dilakukan untuk pengembangan tes ini kedepan.  

 

Kata kunci: : pretes, research and development, Interaktif CD-ROM, Multimedia 

 

Abstract - This research was intended to develop English pretest based on multimedia for the first year students of 

Batam State Polytechnic. This pretest is very fruitful to measure the prior knowledge before starting the learning 

process in this campus especially English course. Final product of this research was called as EP-POST (English 

Pretest for Polibatam Students). The research method is research and development (R&D) which adapted Koper’s 

model.[1] There were three steps to be conducted related to this reseach namely preparation of development, draft 

development and final production of test. This product was packaged in a CD-ROM interactive which consist of 80 

questions. This research is expected to be very useful especially for State Polytechnic of Batam students and anyone 

who are interested in developing language test. Based on field try out, this multimedia product was accepted in good 

category. Some of impovements are expected to develop this application in the future.  

Keywords: pretest,   research and development, Interaktif CD-ROM, Multimedia 

 

 

1 Pendahuluan 

Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

sudah menjadi topik yang sangat hangat beberapa 

tahun terakhir ini. Dengan diberlakukannya MEA ini, 

masyarakat Indonesia dituntut agar mampu menguasai 

bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa 

Internasional. Hal ini menjadi alasan utama mengapa 

saat ini Bahasa Inggris sangat diperlukan oleh setiap 

orang. Pada zaman sekarang ini, bahasa Inggris 

memiliki posisi yang sangat penting di dunia, hal ini 

menunjukkan bahwa bahasa Inggris masih menikmati 

posisi khusus dalam ragam bahasa masyarakat di abad 

21. [2]  

Di Indonesia sendiri, mengacu kepada 

kurikulum 2013 (yang sedang dibicarakan dan ada 

kemungkinan untuk diganti) bahasa Inggris secara 

resmi diajarkan untuk tingkat menengah dan tingkat 

atas. Namun, untuk tingkat dasar, pemerintah 

mempersilahkan sekolah untuk memberikan mata 

pelajaran ini kepada peserta didik namun tidak 

diwajibkan. Beberapa sekolah menjadikannya sebagai 

kegiatan ekstrakurikuler atau ada juga yang 

memasukkannya menjadi muatan lokal. Selanjutnya, 

untuk tingkat pra-sekolah atau taman kanak-kanak, 

ditemukan bahwa beberapa sekolah berinisiatif 

memberikan mata pelajaran ini kepada anak-anak 

murid. Peserta didik sudah seharusnya diberi bekal, 

terkhusus dari segi bahasa, untuk menghadapi 

tantangan di zaman modern ini.  

Pendidikan tinggi juga menekankan 

pentingnya modal berbahasa Inggris dimiliki oleh 

setiap mahasiswa dengan memasukkan mata kuliah 

bahasa Inggris sebagai mata kuliah wajib yang harus 

diambil dan diikuti oleh mahasiswa walaupun mereka 

bukan berasal dari jurusan bahasa Inggris. Setiap 
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jurusan di pendidikan tinggi memiliki mata kuliah 

bahasa Inggris sebagai mata kuliah umum yang wajib 

diambil oleh mahasiswa di setiap perguruan tinggi. 

Hal ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam 

mempersiapkan lulusan pendidikan tinggi untuk kelak 

bisa bersaing dengan Negara lain terutama dalam 

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan hal 

ini juga sejalan dengan Peraturan pemerintah republik 

Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang standar 

pendidikan nasional yang menyatakan bahwa bahasa 

inggris adalah bahasa internasional yang memiliki 

peranan yang sangat penting dalam era globalisasi.  

Mahasiswa yang memiliki kemampuan yang 

baik sesuai dengan jurusannya pun juga dilengkapi 

dengan kemampuan bahasa internasional yang 

mumpuni diyakini akan mampu untuk bersaing di era 

globalisasi. Singkatnya adalah memiliki perpaduan 

soft skill dan hard skill yang berimbang. Kemampuan 

dalam berbahasa menyangkut berbicara, 

mendengarkan, membaca dan menulis. Lebih lanjut, 

kemampuan berbahasa Inggris sendiri dapat diukur 

dari hasil tes yang diperoleh oleh peserta tes.Tujuan 

penilaian bahasa Inggris yang paling utama adalah 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. [3] 

Hasil tes dapat diartikan dengan berbagai jalan dan hal 

tersebut bergantung kepada tujuan dari pada tes. 

Dengan mendapatkan hasil tes, maka perbandingan 

antara nilai mahasiswa mampu dijadikan pijakan 

untuk melihat sudah sejauh mana kemampuan 

mahasiswa dan apa saja hal yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan mereka. Singkatnya 

adalah, bahasa Inggris sangat membantu mahasiswa 

untuk berkompetisi dimasa yang akan datang.  

Politeknik Negeri Batam terletak sangat 

dekat dengan Singapura dan Malaysia, maka bahasa 

Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional sangat 

penting mengingat betapa dekatnya kedua negara ini 

dengan institusi ini. Dengan dasar ini, menjadikan 

Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua menjadi salah 

satu tujuan kampus ini untuk beberapa tahun kedepan. 

Kampus ini memiliki visi kedepan untuk menjadi 

kampus internasional yang menghasilkan lulusan 

yang professional. Mahasiswa yang disaring 

diharapkan memiliki komptensi bahasa asing (dalam 

hal ini bahasa Inggris) yang baik pula. Sejauh ini, 

bahasa Inggris adalah salah satu bidang ujian yang 

diujikan pada saat tes masuk. Harapan dengan adanya 

penelitian ini adalah, adanya tindak lanjut (terutama 

dari segi Bahasa Inggris) dari tes masuk setelah sah 

diterima menjadi mahasiswa Politeknik Negeri 

Batam. Tindak lanjut yang dimaksud disini adalah 

bahwa mahasiswa yang sudah diterima diharapkan 

mengikuti pretes sebagai bentuk pengukuran 

kemampuan awal mahasiswa sebelum memulai 

pembelajaran bahasa Inggris di Politeknik Negeri 

Batam. Sejauh ini, peneliti belum menemukan bahwa 

mahasiswa diberi tes sebagai bentuk tindak lanjut dari 

ujian masuk.  

Dengan alasan tersebut diatas yakni belum 

adanya pretes Bahasa Inggris untuk mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam, maka hal ini memotivasi 

peneliti untuk mengembangkan sebuah tes yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan analisis ini. Tes 

ini juga bertujuan untuk memetakan kemampuan 

Bahasa Inggris mahasiswa baru yang telah diterima di 

Politeknik Negeri Batam. Maka, alasan inilah yang 

menjadi urgensi dilaksanakannya penelitian dan 

pengembangan tes ini.  

2 LANDASAN TEORI 

Penelitian yang berkaitan dengan 

pengembangan tes Bahasa Inggris sedang 

berkembang dikalangan akademisi saat ini. Dennis 

dkk, [4] membuat online diagnose English language 

test (DAELT) untuk meningkatkan budaya dan ilmu 

kebahasaan pada siswa tingkat awal yang berbeda 

untuk mendukung cara berbahasa Inggris dengan 

tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber 

yang dikembangkan ini efektif dalam mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan diawal. Selain itu, 

Karim dan Haq [5] mengembangkan tes akademik 

membaca untuk kelas pengajaran Bahasa Inggris dan 

memberi penilaian terhadap kebenarannya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tes akademik 

membaca yang dikembangkan sudah baik dan dapat 

diterapkan untuk menilai kemampuan membaca 

peserta didik.  

Selanjutnya, penelitian ini berhubungan 

dengan pengembangan pretes untuk mahasiswa 

Politeknik Negeri Batam. Produk akhir akan dikemas 

berupa CD multimedia interaktif. Setelah naskah 

pretes selesai dan sudah dianggap valid dan reliabel 

sebagai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan tes, maka selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah mengembangkan produk 

multimedia yang mana akan menggunakan Adobe 

Flash.  Dalam pengembangan sebuah tes, perlu 

diperhatikan informasi yang ingin diperoleh 

berdasarkan tes dan tindakan yang perlu dilakukan 

sebagai tindak lanjut hasil tes yang bersangkutan.  

Terdapat beberapa jenis tes secara umum [6] yang 

disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Jenis Tes Secara Umum 

No Jenis tes 

beradasarkan 

Nama tes 

1 Cara penskoran - Tes objektif 

- Tes menjodohkan 

- Tes benar salah 

- Tes pilihan ganda  

- Tes subjektif 

- Tes esai 

- Tes pertanyaan 

menggunakan kata 

tanya 

- Tes pertanyaan 

jawaban pendek 

- Tes melengkapi  

2 Cara penyusunan - Tes terstandar 

- Tes buatan guru 

3 Cara menafsirkan 

skor 

- Tes acuan norma 

- Tes acuan kriteria 

4 Tujuan 

penyelenggaraan 

- Tes seleksi 

- Tes penempatan 

- Tes hasil belajar 

- Tes kemampuan 

- Tes bakat 

5 Fungsi dalam 

penyelenggaraan 

pembelajaran 

- Tes formatif 

- Tes summative 

- Pretes 

- Postes 

Sedangkan jenis tes bahasa juga dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok tes. Tabel 2 

menunjukkan jenis tes bahasa berikut dengan nama 

tesnya.  

Tabel 2. Jenis Tes Bahasa serta Nama Tes-nya 

No Jenis tes Nama tes 

1 Berdasarkan 

pendekatan 

kajian 

bahasa  

- Tes bahasa diskret 

- Tes bahasa integratif 

- Tes bahasa pragmatik 

- Tes bahasa komunikatif  

2 Berdasarkan 

sasaran tes 

- Tes kemampuan 

menyimak 

- Tes kemampuan membaca 

- Tes kemampuan berbicara 

- Tes kemampuan menulis 

- Tes kemampuan 

melafalkan 

- Tes kosakata 

- Tes tata bahasa 

3 Tes bahasa 

khusus 

- Dikte 

- Tes Cloze 

- Tes C 

 

Secara umum sasaran penyelenggaraan 

evaluasi kemampuan bahasa adalah kemampuan 

menggunakan bahasa yang meliputi empat jenis 

kemampuan yaitu kemampuan mendengarkan, 

kemampuan berbicara, kemampuan membaca dan 

kemampuan menulis. Ada 3 tahapan penting yang 

harus diperhatikan dalam penyusunan tes yakni 

perencanaan, pembuatan dan uji coba. [7] Sedangkan 

teori lain menyebutkan bahwa penyusunan tes 

meliputi beberapa tahapan yakni 1) penyusunan kisi-

kisi tes, 2) penyusunan butir-butir tes, 3) penulisan 

petunjuk dan contoh pengerjaan, 4) penulisan kunci 

jawaban atau rambu-rambu penskoran, 5) penetapan 

model validasi tes, 6) moderating, pilot testing dan uji 

coba tes, 7) perbaikan tes dan 8) penyusunan 

perangkat tes selengkapnya dan hasil tahap 

penyusunan perangkat tes. [6] 

Tes yang akan dikembangkan pada 

penelitian ini adalah pretes, tes ini biasanya 

diselenggarakan menjelang atau pada awal 

penyelenggaraan suatu program pembelajaran. Tujuan 

penyelenggaraan pretes adalah untuk mengukur 

tingkat kemampuan awal peserta sebelum atau pada 

awal kegiatan pembelajaran. [6] Informasi mengenai 

tingkat kemampuan awal ini penting untuk 

dibandingkan dikemudian hari dengan tingkat 

kemampuan yang dapat dicapai setelah mengikuti atau 

pada akhir program pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu, misalnya satu semester atau satu tahun.  Pada 

akhir program pembelajaran biasanya diberikan 

postes yang diinterpretasikan sebagai akibat dari hasil 

program pembelajaran yang diselenggarakan selama 

jangka waktu yang sudah ditetapkan. Biasanya 

diupayakan untuk membuat tes yang setara antara 

pretes dan postes. Pretes dimaksud disini akan 

menguji kemampuan dasar bahasa Inggris yang 

berhubungan dengan tata bahasa para mahasiswa yang 

telah dinyatakan lulus di Politeknik Negeri Batam.  

3 METODOLOGI PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah butir soal grammar sebanyak 100 soal yang 

akan diujikan kepada subjek penelitian. Subjek 

penelitian dalam hal ini adalah mahasiswa tingkat 

awal Program studi Multimedia dan Jaringan, 

Politeknik Negeri Batam. Subjek ini dipilih karena 

mereka sedang mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 

1 untuk semester yang sedang berjalan ini. Data 

analisis yang akan dikumpulkan berhubungan dengan 

tingkat kesukaran soal, reliabilitas dan validitas soal. 

Semua bagian ini dapat dilihat dari hasil analisis 

ITEMAN butir soal versi 3.00. Tingkat kesulitan 

masing-masing butir soal dilihat dari hasil analisis 

tersebut dengan nilai 0,00 sampai 1.00.  Semakin 

dekat nilai proportion correct berdasarkan analisis 

ITEMAN untuk setiap butir soal, maka tingkat 

kesukaran butir soal semakin rendah pula. Dalam 

mengembangkan tes, bahwa tingkat kesulitan butir 
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soal adalah antara 0.20-0.80. [6] Teori lain 

merekomendasikan bahwa tingkat kesukaran soal 

adalah antara 0.15-0.85. [8] Berdasarkan petunjuk ini, 

maka akan diputuskan apakah soal tersebut akan di 

perbaiki, dibuang atau diganti. Dari kedua landasan 

tersebut, maka penelitian ini menggunakan panduan 

tingkat kesukaran butir soal antara 0.20-0.85. Tabel 3 

merupakan petunjuk yang akan digunakan untuk 

menganalisis tingkat kesukaran butir soal. 

Tabel 3. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Nilai Kategori Interpretasi 

.80-

1.00 

Sangat mudah Harus di perbaiki 

.60-.79 Mudah Kemungkian bisa 

dipakai 

.40-.59 Sedang Dipakai  

.20-.39 Sulit Dipakai 

.00-.19 Sangat sulit Harus diperbaiki 

   

 Instrumen penelitian selanjutnya adalah 

angket uji coba produk. Angket ini berisi 10 

pernyataan denga menggunakan skala Likert yang 

bertujuan untuk melihat apakah produk ini dapat 

diterima dengan baik atau tidak oleh pengguna. 

Subjek penelitian juga bisa menyampaikan pendapat 

secara terbuka pada isian yang ada di angket mengenai 

produk yang mereka coba. Angket ini dikembangkan 

sendiri oleh peneliti.  

Model pengembangan interaktif multimedia 

yang pakai oleh peneliti adalah dengan mengunakan 

metode PROFIL (production strategy for interactive 

learning system), yang dikembangkan oleh Koper 

(1995). Metode ini memiliki beberapa tahapan yaitu 

tahap persiapan penelitian, tahap penajaman, tahap 

pembuatan naskah, tahap realisasi teknis, tahap 

penerapan dan tahap pemanfaatan. Tabel 4 

menunjukkan tahapan dan hasil yang diharapkan dari 

setiap tahapan dari model PROFIL.  

Tabel 4. Tahapan dan Hasil yang Diharapkan dengan 

Model PROFIL 

No Tahapan PROFIL Hasil 

1 
Tahapan studi 

pendahuluan 

Tabel 

spesifikasi/kisi-kisi 

2 Tahap penajaman Rencana penelitian 

3 Pembuatan naskah 
Naskah Soal /Bank 

Soal 

4 
Tahapan realisasi 

teknis 
Program 

5 Tahapan penerapan Instalasi produk 

6 
Tahapan 

pemanfaatan 

Evaluasi /Uji coba 

produk 

 

Model ini dipilih karena dianggap paling 

memungkinkan untuk diadaptasi dalam 

pengembangan aplikasi pretes untuk mahasiswa baru 

Politeknik Negeri Batam. Pada tahapan pra 

pengembangan akan dilakukan investigasi awal. 

Tahapan ini akan diawali dengan proses 

pengembangan yang akan menghasilkan kisi-kisi tes. 

Tahapan ini juga akan menyangkut analisis kebutuhan 

tes yang ingin diuji sebelum mulai membuat tes. 

Tahapan kedua adalah pengembangan naskah, dimana 

dalam hal ini adalah naskah soal pretes. Tes yang akan 

dikembangankan mengacu kepada blue print yang 

sudah dibuat dan juga hasil analisis kebutuhan yang 

diperoleh pada langkah awal. Tahap akhir yaitu 

realisasi teknis. Yang akan dilakukan yakni tes yang 

sudah disusun akan di kemas dalam bentuk 

multimedia. Pengembangan produk ini akan 

menggunakan Adobe flash player Cs5. Langkah-

langkah inilah yang akan dilaksanakan sampai kepada 

tahap akhir penelitian ini.  

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengembangkan soal, terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan kisi-kisi soal (blueprint). 

Adapun kisi-kisi soal ini disusun berdasarkan materi 

umum tentang English Basic Grammar atau 

Fundamental English Grammar. Topik ini menjadi 

pilihan utama karena ingin melihat sejauh mana 

kemampuan awal mahasiswa.  Soal yang dipersiapkan 

adalah 100 soal berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dibuat. Kemudian, ada 80 soal untuk dimasukkan 

kedalam produk multimedia setelah melalui 

pengolahan tahapan analisis butir soal.  

Terdapat 100 soal yang disusun dan diuji coba 

kepada 86 mahasiswa/wi jurusan Multimedia dan 

Jaringan. Berdasarkan analisis butir soal yang telah 

dilakukan maka dihasilkan sebanyak 80 soal untuk 

kemudian dimasukkan kedalam aplikasi. Berdasarkah 

hasil analisis butir soal maka, butir soal yang 

memenuhi kriteria adalah item soal nomor 

3,4,5,6,7,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 

25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 

45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 99, 100. Selanjutnya, soal yang sudah 

dianalisis berdasarkan analisis butir soal direvisi, lalu 

dimasukkan kedalam design multimedia yang sudah 

dirancang.  Kemudian berdasarkan ini, akan 

dihasilkan sebuah produk multimedia yang akan 

didokumentasikan dalam bentuk CD.  
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Uji coba produk prestes berbasis multimedia 

ini dilakukan di laboratorium bahasa Politeknik 

Negeri Batam.  Dari 86 mahasiswa yang mengikuti 

tryout soal, ada 46 mahasiswa yang mengikuti uji coba 

lapangan produk pretes berbasis multimedia. Data 

yang diperoleh berdasarkan uji coba dilapangan 

disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Kategorisasi 
Skor % 

Kriteria 
1 2 3 4 5 

Penyajian soal 

dalam betuk 

multimedia 

12 24 9 0 1 52

% 

Baik  

Keterbacaan 

Teks/Tulisan 

17 23 4 2 0 50

% 

Baik 

Komposisi 

warna pada 

program EP-

POST 

7 29 7 4 0 63

% 

Baik 

Urutan 

Penyajian 

butir soal 

 

9 25 1

1 

0 1 54

% 

Baik 

Navigasi yang 

digunakan 

6 29 1

0 

0 1 63

% 

Baik 

Keindahan 

tampilan layar 

13 16 1

4 

2 1 35

% 

Sedang 

Kejelasan 

Petunjuk Soal 

18 17 9 1 1 39

% 

Sedang 

Kesesuaian 

butir soal 

dengan 

pelajaran 

Bahasa Inggris 

yang sudah 

didapat 

sebelum 

memulai 

perkuliahan di 

Politeknik 

Negeri Batam 

16 21 5 3 1 46

% 

Baik 

Komposisi 

butir soal 

13 21 1

1 

0 1 46

% 

Baik 

Kemerataan 

tingkat 

kesukaran dan 

kemudahan 

butir soal. 

5 

 

17 2

1 

1 1 46

% 

Baik 

Penelitian mengenai pengembangan pretes 

berbasis multimedia untuk mahasiwa/wi Politeknik 

Negeri Batam ini merupakan sebuah tes yang 

dikembangkan dengan memperhatikan aspek 

kebutuhan yang diharapkan mampu untuk memenuhi 

dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan 

mahasiswa/wi di kampus Politeknik Negeri Batam. 

Terdapat 100 butir soal yang ada di bank soal, 

kemudian diuji coba dan dianalisis berdasarkan hasil 

analisis butir soal, maka didapatkan 80 soal dengan 

durasi 50 menit untuk mengerjakan soal. Produk yang 

dikembangkan lalu menghasilkan sebuah aplikasi 

yang diberi nama English Pretest for Polibatam 

Students (EP-POST). Hasil ujicoba aplikasi ini 

menunjukkan bahwa pengguna bisa menggunakan 

aplikasi ini dengan kategori baik. Data ini diperoleh 

dari hasil kuesioner pada tahapan pengujian produk. 

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari responden 

bahwa aplikasi ini perlu didesain lebih menarik lagi.  

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pretes 

berbasis multimedia untuk mahasiswa/wi Politeknik 

Negeri Batam ini dikembangkan dengan langkah-

langkah yaitu (a) melakukan penelitian pendahuluan, 

(b) membuat kisi-kisi soal yang akan diujikan, (c) uji 

coba soal, (d) mendesign untuk persiapan produk dan 

mengembangkannya, (e) uji coba lapangan, (f) revisi 

akhir. Hasil akhir penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa perangkat pretes ini diterima dengan positif 

dikalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil angket 

bahwa produk multimedia ini kategorinya baik. 

Adapun beberapa saran yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa tes ini 

bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk melihat 

tingkat kemampuan awal mahasiswa/wi baru 

terkhusus di Politeknik Negeri Batam pada mata 

kuliah Bahasa Inggris. Selanjutnya untuk masa yang 

akan datang, produk ini bisa lebih dikembangkan 

dengan warna yang lebih menarik dan tombol navigasi 

yang lebih lengkap sehingga semakin menarik untuk 

digunakan.  
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Abstrak  –  Gerakan Straight Leg  Raise merupakan gerakan  mengangkat satu  kaki keatas pada posisi berbaring. 

Dengan mengangkat salah satu kaki keatas akan didapat suatu Range Of Motion yang dinyatakan dalam  besaran 

sudut derajat. Dalam dunia medis, gerakan Straight Leg Raise (SLR)  dapat digunakan  sebagai salah satu 

pemeriksaan fisik untuk  mendeteksi awal  adanya  gejala  Low Back Pain (LBP).  Dengan suatu perangkat yang 

disebut Kinect yaitu perangkat kamera  berbasis kamera warna (RGB) dan kamera kedalaman (Depth) maka dapat 

mendeteksi  gerakan   dan  melacak kerangka tubuh manusia, dapat melakukan pengukuran real time gerakan SLR. 

Metode yang digunakan adalah metode akuisisi citra RGB, kalibrasi pose, citra kedalaman hingga  ekstraksi fitur 

kedua kaki membentuk Range of Motion. Hasil dari  penelitian ini, Kinect ternyata mampu melacak skeleton kaki 

pengguna dalam pose berbaring dengan satu tungkai kaki mengangkat ke atas (SLR).  Dengan tampilan frame 

image, grafik pergerakan sudut  yang dapat disimpan dalam database . Kinect sangat menjanjikan untuk dapat 

digunakan sebagai alat meendeteksi dan mengukur secara real time Range of Motion dari gerakan SLR dimana 

hasilnya dapat digunakan membantu dalam  dunia medis terutama  digunakan utntuk mendekteksi gejala Low 

Back Pain dan  memonitoring kemajuan latihan rehabilitasi. 

 

Kata Kunci : Straight Leg Raise, Depth, sensor, Kinect. 

  

Abstract - Straight Leg Raise the lifting motion of the foot and above in the lying down position. 

By lifting one foot above will get a Range Of Motion expressed in angle degrees. In the the medical field, the 

movement Straight Leg Raise (SLR) can be used as one of the physical examination for early detection of the 

symptoms of Low Back Pain (LBP). By the a device called Kinect is a camera-based camera device color (RGB) 

and camera depth (Depth), it can detected and track the movement of the human skeleton, can perform real time 

measurement of the movement SLR.The method used is the method of RGB image acquisition, calibration pose, 

image depth and feature extraction both legs to form Range of Motion.The results of this paper, Kinect was able 

track the skeleton lying pose with one leg lifted up (SLR). With the appearance the image frame, the chart of angle 

movement of which can be stored in the database. Kinect is very promising to be used as a the tool detects and to 

measure in real time the Range of Motion of the movement SLR where the results can be used assist in the medical 

is mainly used utntuk detected symptoms of Low Back Pain and also for monitoring the progress of rehabilitation 

exercises 

Keywords: Straight Leg Raise, Depth, sensor, Kinect 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Microsoft Kinect adalah suatu perangkat input 

dan  perangkat game tambahan yang dibuat oleh 

Microsoft Coorporation yang diperuntukan untuk game 

console  yaitu Xbox 360.  Kinect didasarkan dari 

teknologi perangkat lunak yang dikembangkan secara 

internal oleh Rare, anak perusahaan dari Microsoft 

Game Studios milik Microsoft, dan teknologi kamera 

oleh pengembang Israel, Prime Sense. Kinect memiliki 

kamera RGB, sensor kedalaman dan mikrofon yang 

berjalan di perangkat software khusus, yang 

menyediakan kemampuan untuk menangkap gerak 

secara 3D, mengenali wajah dan mengenali suara [1].  

Sensor kedalaman  merekam data video 3D dalam 

kondisi pencahayaan apapun.  dan dapat mengakses 

informasi kedalaman Kinect,  memproses gambar 

kedalaman baku untuk mendeteksi pemain (pengguna)  

dan menemukan posisi sendi dalam 3D dan melacak 

skeleton tubuh.Data pengguna yang disediakan oleh 

OpenNI memberikan sebuah aplikasi informasi yang 

akurat tentang posisi sendi pengguna (kepala, bahu, 

siku, pergelangan tangan, dada, pinggul, lutut, 

pergelangan kaki, dan kaki) setiap saat ketika mereka 

sedang menggunakan aplikasi [2]. Penangkapan objek 

pose tubuh setelah kalibrasi berhasil,maka dapat 

mendeteksi pengguna dan melacak skleletonnya. 

Kemampuan Kinect dalam mendeteksi gerakan dan 

bentuk tubuh dapat diterapkan untuk mendeteksi SLR 
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dan mendapatkan hasil ekstraksi sudut yang lebih 

akurat serta dapat dilakukan secara realtime. Penelitian 

[3] menggunakan Kinect dalam tes rehabilitasi fisik 

untuk mengukur kemampuan seseorang untuk 
berjalan dalam rentang 10 meter dan pengukuran 

rentang gerakan sendi leher, bahu siku, paha atas, lutut. 
Sinha [5], melakukan penelitian dengan menggunakan 

Kinect untuk mendeteksi jatuh pada orangtua pada usia 

lanjut (lansia) dengan melakukan uji gerakan pada 

orang sehat melalui gerakan duduk dan berdiri. Dengan 

kemampuan Microsoft Kinect yang dapat melacak 

posisi sendi, dapat berguna sebagai alat untuk 
rehabilitasi stroke, baik dalam pengaturan klinis dan 

sebagai alat untuk membantu penderita stroke dalam 
latihan mereka di rumah [6]   Pada penelitian ini, 
kemampuan Kinect digunakan untuk melakukan Test 
SLR dan mendapatkan hasil ekstraksi sudut yang lebih 

akurat dan dianalisis sebagai bagian diagnosis  

menentukan deteksi awal suatu keadaaan HNP. Salah 

satu yang cukup sering menyebabkan nyeri pinggang 

adalah yang dinamakan Herniated Nucleus Pulposus 

(HNP). HNP adalah sebuah disk (cakram)  mulai 
herniasi (pecah)  ketika inti seperti jelly yang 

mendorong terhadap cincin luarnya. Setelah nucleus 

pecah - atau herniasi - melalui lingkar luar, sakit di 
punggung bawah dapat meningkat.Gangguan keseleo, 
kejang otot, patah tulang, arthritis dan disc 

degeneratif adalah salah satu penyebab dari nyeri 
punggung bawah.  [7]  

Penelitian oleh [8] menyatakan test SLR 

khusus ditujukan untuk mendeteksi iritasi akar saraf 

pada lumbar termasuk HNP, test SLR  positif  

diindentifikasi pada saat sciatica dihasilkan pada 

ketinggian elevasi 30o  dan 60o , dan disc herniation   

paling sering terjadi pada antara  akar saraf vetebra 
lumbar keempat dan ke lima (L4-L5) dan antara akar 
saraf lumbar vertebra sacral kelima  dan pertama (L5-
S1). Straight Leg Raising Test secara luas digunakan 

sebagai salah satu dari diagnostik tes pemeriksaan 

primer fisik, pasien yang memiliki nyeri pinggang, 

punggung bawah dan kaki [10].   
. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

Microsoft Kinect adalah perangkat input untuk gerakan 

deteksi dan Kinect adalah sensor RGB-Kedalaman dari 

Microsoft yang menggunakan Light Coding 

technology PrimeSense, perusahaan Apple Inc. Light 

Coding adalah teknologi yang dapat merekonstruksi 

peta kedalaman 3 dimensi dari keadaan secara realtime 

dan detail. Resolusi kedalaman Kinect 640 x 480 

piksel. sensor Kinect mencakup komponen-komponen 

utama berikut, ditunjukkan pada gambar 1 [11]: 

- Camera RGB  (color) 

- Infrared (IR) emitter and an IR sensor depth 

- Motor Tilt 

- Array Microphone 

- Light Emitting Diode 

 

   
Gambar 1. Komponen Kinect 

     

B.  Kerangka Kerja OpenNI 

 OpenNI merupakan singkatan dari Open 

Natural Interaction, yaitu sebuah organisasi non-profit 

yang bertujuan meningkatkan kegunaan dari perangkat 

natural user interface (NUI).   Kerangka kerja OpenNI 

memungkinkan terbentuknya komunikasi dengan 

perangkat visi dan sensor audio. Hasil komunikasi ini 

berupa data representasi tubuh user, representasi lokasi 

tangan, hingga data depth map.  [12] 

 

C. Skeletal Tracking   
Pengguna pada saat kalibrasi dengan anatomi 
kerangka penuh dengan elips merah di posisi OpenNI 
telah disediakan untuk sendi   dan garis-garis hitam 

yang menghubungkan ini sebagai "anggota badan".  

Gambar 2 ini  adalah pelacakan seendi  anggota badan. 

[3].  
 

 
Gambar 2 skeletal Tracking. 

 

D. Straight Leg Raise (SLR) 

Straight Leg Raise Test adalah gerakan 

mengangkat salah satu kaki keatas lurus dalam posisi 

tidur terlentang. Gerakan mengangkat kaki lurus keatas 

secara perlahan akan membentuk sudut hip antara 

kedua kaki seperti gambar 3. Gerakan SLR ini dibatasi 

oleh rasa sakit, tes ini positif dan menunjukkan suatu 

sciatica dari lumbosakral (tulang belakang) [8][9] 

 

Gambar 3. Straight Leg Raise   
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3. METODOLOGI 

  

Tahapan  pengukuran besarnya sudut antara 2 kaki 
pada saat  SLR dapat digambarkan dalam diagram alur 
sebagai berikut :  

 
 
Gambar 4 Tahapan pemrosesan data SLR   

 

1. Persiapan  akses  dengan Kinect.  

Algoritma untuk persiapan awal ini hanya 

akan mengakses Kinect dan library Kinect terinstal dan 

Kinect  terhubung ke komputer, sehingga Processing 

memulai Pengolahan dan menjalankan algortima. 

Lakukan kegiatan memasuki area Kinect  dan 

menghadap Kinect,  hal ini adalah salah satu kegiatan 

inti  yang  disebut Kalibrasi. Kamera kedalaman Kinect  

mempunyai warna pixel pada gambar kedalaman 

mewakili seberapa jauhnya hal tersebut, dengan 

gambar  yang lebih cerah karena lebih dekat dan dan 

akan lebih gelap bilamana lebih jauh dari Kinect.    

Jarak kinect dengan objek sekitar 190 cm   dan jarak 

peletakan kinect dari lantai sekitar 60 cm .  

2. Deteksi keberhasilan Tracking skeleton 

 Setelah pose terkalibrasi, pelacakan skeleton  

berhasil yang  membentuk skeleton pada bagian hip 

manusia serta bagian kedua paha, betis hingga telapak 

kaki. Tujuan pembentukan skeleton bagian tubuh 

tersebut adalah untuk memudakan pengguna atau user 

dalam mengamati pergerakan tubuh (kaki). 

3. Ektrasi fitur dengan mengukur Besar Sudut antara 2 

kaki  dalam keadaan SLR.  

Ektraksi fitur skeleton dengan membentuk 

Vektor adalah Vektor yang menggabungkan dua 

skeleton antara sendi panggul ke lutut dan dari lutut ke 

kaki. Mengasumsikan bentuk SLR seperti gambar di 

bawah ini, menggunakan  rumus trigonometri.    

 

 
Gambar 5.  Rumus trigonometri  

Vektor-vektor yang terbentuk adalah : 

[Ax, Ay] = Koordinat  sendi kaki bawah (foot) 
[Bx, By] = Koordinat sendi panggul (hip) 
[Cx, Cy] = Koordinat proyeksi kaki atas yang  

                  terangkat terhadap lantai.  
 

Kemudian menghitung jarak antara vektor-vektor 

tesebut dan mencari sudut denga fungsi atan2. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Setelah proses kalibrasi selesai dan   OpenNI 
mendeteksi bahwa pengguna hadir merupakan 
kandidat agar OpenNI ini memproses deteksi kerangka  
dan    mengakses setiap informasi sendi atau 

menggambar sesuatu di atas gambar kedalaman. Uji 
kasus dilakukan pada objek manusia sebanyak 10 

orang  dengan berbeda orang   dari ukuran badan  dan 
tinggi yang berbeda Gambar dibawah ini adalah 

penulis mengambil sampel data  image depth SLR pada  

1 objek  dalam 6 frame saja.  Frame-frame terebut 

menggambarkan pergerakan kaki keatas , dan bilamana 

diperlukan berhenti misalnya karena berhenti sampai 

pusat rasa sakitnya, maka  sudut itu yang akan diambil 

sebagai patokan dan semua data tersebut disimpan 

dalam suatu database. Dari besar sudut serta rasa sakit 

paramedis dapat mendeteksi rasa sakit berdasarkan 

gejala serta faktor-faktor pendukung lainnya untuk 

memastikan suatu deteksi  awal adanya gejala Low 

Back Pain.  

 

Gambar 6. Frame citra dari 1 objek dengan  citra  kedalaman 
SLR dalam 6 frame  
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Koordinat y dari data yang diperoleh dari skeleton  

Kinect .  Grafik di dibawah ini  telah diplot dengan 

mengambil y - koordinat sudut yang terbentuk saat SLR  

pada sumbu ydan nomor frame  (berdasarkan nomor id 

yang direkam oleh Kinect)  pada sumbu x.   Tes ini 

dilakukan sebagai berikut: subjek yang mulai masuk 

dalam area Kinect, agar dapat dikenal dan bergerak 

dengan gerakan   seperti berjalan kaki sebentar sampai 

skleleton terlacak  yaitu skeleton kedua kaki bagian 

bawah , setelah terlacak kemudian objek berbaring 

tidur pada bidang datar (lantai), Sebelum melakukan 

gerakan SLR objek tidur mengesamping dan  

menghadapSensor Kinect, agar vektor2 keduakaki 

terbentuk dan kaki diturunkan kembali , kemudian tidur 

terlentang  kembali  dan mulai melakukan gerakan 

mengangkat kaki ke atas ( SLR) kembali  dan kaki 

berhenti pada posisi yang dirasa tidak nyaman atau 

sakit.    Untuk setiap gerakan SLR , posisi sendi 

direkam dan apabila  bila merasakan nyeri maka 

aplikasi akan mencatat dan berhenti merekam.  Hasil 

ini kemudian dapat dianalisa.  

 

Gambar 7. Grafik yang menunjukkan setiap gerakan SLR 

pada 1 objek. 

Garis horisontal pada gambar 7 diatas  adalah  identitas 

obejk pada gambar adalah person-id : 57,  dan id pada 

sumbu x- menyatakan nomor frame  pada gambar 

sekitar 25 frame. Grafik di atas   telah diplot dengan 

mengambil y – koordinat dari data yang diperoleh dari 

skeleton  Kinect sebagai sudut yang terbentuk saat SLR 

dan  nomor frame  (berdasarkan nomor id yang direkam 

oleh Kinect)  pada sumbu x. Garis tebal horisontal 

menyatakan  no objek pada rangkaian nomor frame, 

dan grafik  menyatakan gerakan SLR dalam sudut yang 

terbentuk pada kedua kaki. Dari semua sendi dilacak 

oleh Kinect, penulis menemukan bahwa   pelacakan 

sendi  relevan untuk digunakan dalam masalah deteksi 

pengenalan dini   nyeri tulang belakang. 

5. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisa dan pengujian 

berdasarkan data-data  objek manusia melakukan test 

SLR   bahwa  potensi menjanjikan dari Microsoft 

Kinect sebagai alat untuk membantu suatu diagnosa 

penyebab  Low Back Pain. Data posisi sendi 

dikumpulkan dari  10 objek  berbagai jenis kelamin, 

tinggi, dan bentuk tubuh. 

Dalam penelitian ini masih dilakukan pada 

orang sehat,  diharapkan dikemudian hari dapat 

dilakukan pada pasien dengan kondisi nyeri pinggang 

bawah. Begitu juga diharapkan untuk membuat suatu 

perbandingan pengukuran yang  manual dan 

pengukuran aplikasi SLR untuk keakuratan 

pengukuran Range of Motion. Beberapa perubahan 

posisi dari berdiri, berebaring telentang, miring 

menghadap kinect dan  bergerak  melakukan SLR di 

depan Kinect,hasilnya mudah diidentifikasi dari grafik 

data posisi dari Kinect. Data-data ini disimpan dalam 

database yang dapat digunakan kembali sebagai data 

sejarah riwayat pasien dan  sebagai data monitoring 

pasien pada rehabilitasi medis. 
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Abstrak  –  Banyak perusahaan dengan karyawan dan mobilitas yang tinggi. Alat transportasi yang 

disalahgunakan oleh karyawan. Untuk mengurangi penyalahgunaan oleh karyawan perlunya suatu alat untuk 

dapat merekam posisi kendaraan dan kecepatan dengan Global Positioning System (GPS). GPS dapat kita 

manfaatkan sebagai mengambil titik koordinat dan kecepatan  selama perjalanan. Kemudian data tersebut di 

simpan dalam SD Card dalam bentuk koordinat dan kecepatan. Kemudian data akan dikirimkan secara auto 

report dengan KYL 500-s jika reciever mendekati transmitter. Kemudian data yang diterima akan secara lansung 

ditampilkan di peta rute nya. Berdasarkan pengujian alat ini GPS yang digunakan keakuratan mencapai 93%, 

dan SD Card mampu menyimpan data dengan benar dan kapasitas menyimpan data dalam 10 menit adalah 2Kb. 

Adapun peta mampu membaca tiap titik koordinat yang dikirimkan dari SD Card. 

 

Kata Kunci : GPS (Global Positioning Systeem), SD Card, KYL 500-s, Auto Report 

  

Abstract - Many companies with employees and high mobility. transportation abused by employees. To reduce 

abuse by employees of the need for a tool to be able to record the vehicle's position and speed with the Global 

Positioning System (GPS). GPS can be utilized as a pick up point coordinates and speed during the trip. Then the 

data is stored in the SD Card in the form of coordinates and speed. Then the data will be sent auto report by KYL 

500-s if the receiver closer to the transmitter. Then the data received will be directly displayed on its route map. 

Based on testing this tool used GPS accuracy reaches 93%, and the SD Card is capable of storing data correctly 

and capacity of storing data in ten minutes is 2KB. The map is able to read each point coordinates sent from the 

SDCard. 

 

Keywords: GPS (Global Positioning Systeem), SD Card, KYL 500-s, Auto Report 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Berkembang dengan pesat nya perusahaan-perusahaan  

di Indonesia. Perusahaan asing maupun perusahaan 

lokal yang ada di Indonesia. Dengan banyak nya jumlah 

karyawan suatu perusahaan maka perlunya kendaraan 

sebagai alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. Alat transportasi yang digunakan oleh 

karyawannya sering di salah gunakan. Kurangnya 

pengontrolan terhadap kendaraan yang digunakan oleh 

karyawan, menyebabkan banyak nya kehilangan 

kendaraan perusahaan atau penyalahgunaan kendaraan. 

Untuk menutupi kelemahan terhadap pengontrolan 

kendaraan perusahaan tersebut, maka diperlukan suatu 

alat alternatif. Di bidang telekomunikasi, terdapat GPS 

yang dapat merekam kecepatan dan posisi kendaraan 

tersebut. GPS dapat merekam kecepatan dan posisi 

kendaraan dengan bantuan satelit dan menghasilkan 

koordinat koordinat, dengan koordinat tersebut kita 

dapat mengetahui posisinya. 

Berdasarkan kejadian diatas, menginspirasi penulis 

untuk merancang sebuah alat pada mobil perusahaan 

yang sistem kerjanya dapat merekam posisi kendaraan 

dan kecepatan kendaraan yang digunakan oleh 

karyawan. Alat yang akan dibuat ini berbasis auto 

report, dimana kita dapat memantau posisi dan 

kecepatan kendaraan yang digunakan karyawan secara 

lansung setelah kendaraan tersebut kembali ke kantor. 

Dimana pada peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh 

Maryusman Maris (2014) data disimpan dengan SD 

(Secure Digital) Card, lalu dengan SD Card kita akan 

membaca data tersebut secara manual dari laptop. Pada 

proyek akhir ini, aktifitas tersebut direkam oleh GPS 

dan kemudian diolah oleh mikrokontroller dan akan 

disimpan oleh SD Card selama perjalanan, ketika mobil 

tersebut kembali atau mendekati kantor maka alat akan 

secara otomatis mengirimkan data ke laptop atau PC 

untuk mengetahui perjalanan yang dilakukan oleh 

karyawan tersebut, sehingga dari PC kita dapat 

mengetahui track yang dilalui oleh kendaraan tersebut. 

Untuk mengetahui track tersebut akan ditampilkan 

dalam bentuk peta. Adapun proyek akhir ini data yang 

ditampilan pada peta bukan secara real time.[1] 
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2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. GPS (Global Positioning System) 
Pengertian GPS adalah sistem navigasi yang 

menggunakan satelit yang didesain agar dapat 

menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan 

informasi waktu di hampir semua tempat di muka 

bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun. 

Sedangkan alat untuk menerima sinyal satelit yang 

dapat digunakan oleh pengguna secara umum 

dinamakan GPS tracker atau GPS tracking, dengan 

menggunakan alat ini maka dimungkinkan user dapat 

melacak posisi kendaraan, armada ataupun mobil 

dalam keadaan real time. Bagian yang paling penting 

dalam sistem navigasi GPS adalah beberapa satelit 

yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut 

di ruang angkasa.. Pada dasarnya penentuan posisi 

dengan GPS adalah pengukuran jarak secara 

bersama-sama ke beberapa satelit (yang 

koordinatnya telah diketahui) sekaligus. Untuk 

menentukan suatu titik di bumi, receiver setidaknya 

membutuhkan 4[2] 

2.2. KYL 500-s 
KYL 500-S adalah sebuah modul wireless transciever 
yang digunakan sebagai wireless data transciever pada 
jarak jauh dengan ukuran yang kecil, ringan, konsumsi 
daya yang rendah dan dengan stabilitas dan realibilitas 
yang baik. KYL 500-S dapat dioperasikan pada 
frekuensi 433 MHz. Jarak maksimal KYL 500-S adalah 
200 m dan dapat mencapai 1 km dengan tambahan 
antena eksternal.[3] 
 
 
 
 

Gambar 1. Bentuk Fisik KYL 500-s 

2.2. Google Map 

Saat ini Google Map adalah layanan pemetaan 

berbasis web yang populer. Google Maps API dapat 

ditambahkan ke website kita menggunakan 

JavaScript. API tersebut menyediakan banyak 

fasilitas dan utilitas untuk memanipulasi peta dan 

menambahkan konten ke peta melalui berbagai 

layanan. Google Map adalah layanan aplikasi dan 

teknologi peta berbasis web yang disediakan oleh 

Google secara gartis (bukan untuk kepentingan 

komersial), temasuk di dalamnya website Google 

Map (http://maps.google.com), Google Ride Finder, 

Google Transit, dan peta yang dapat disisipkan pada 

website lain melalui Google Maps API. Saat ini. Kita 

dapat menambahkan layanan Google Map ke website 

kita sendiri menggunakan Google Maps API. Google 

Maps API dapat ditambahkan ke website kita 

menggunakan JavaScript. [4] 

 

3. METODOLOGI PENGUJIAN 
 
Pada Metodologi pengujian ini dijelaskan bagaimana 

system berkerja. Adapun untuk menjelaskan 

bagaimana kinerja sistem ini dapat digambar dalam 

bentuk flowchart dibawah ini 

 

Gambar 2. Flowchart Pengirim 

Sesuai dengan gambar 2 flowchart pengirim diatas 

dapat dijelaskan bahwa GPS sebagai pembaca 

koordinat. Setelah GPS mengambil data maka 

mikrokontroler akan mengolah data tersebut untuk 

disimpan di SD Card selama perjalanan dan jika data 

belum dikirimkan. Kemudian data akan dikirimkan 

melalui KYL jika transmitter mendekati reciever 

dengan jarak ±100 m, namun apabila data belum 

dikirimkan maka GPS akan bertugas mengambil data 

kembali dan menyimpan ke SD Card. Kemudian jika 

sudah mendekati atau sudah dalam jarak nya maka data 

akan dikirimkan. 

 
Gambar 3. Flowchart Penerima 

Dari flowchart diatas dapat diketahui alur bagian 

penerima. Data yang di request pertama adalah XZ$. 

Kemudian jika XZ$ terhubung maka akan membaca 

kepalaweb.txt dan akan membaca lat,long,dan speed. 

Lalu akan ke badanweb.txt untuk mengolah data 

lat,long,speed. Kemudian baca peta.html dan peta 1 

akan secara automatis membaca nya. Kemudian ketika 

sudah terbaca maka vb akan memanggil ZZ$. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 pada bagian ini untuk melihat hasil yang 

didapatkan dari pengujian yang telah dilakukan. 

 

4.1 Pengujian GPS dan SD Card 

Pengujian GPS apakah sudah disimpan data koordinat 

dalam SD Card dilakukan dengan menggunakan 

laptop. SD Card di hubungkan ke laptop maka akan 

terlihat apakah SD Card sudah dapat merekam data 

berupa koordinat dan kecepatan. Format yg digunakan 

merupakan data excel berupa csv. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Tampilan Data SD Card dari Laptop 

 

4.2 Pengujian Pemanggilan Data dengan KYL 

 
Gambar 5. Pengujian Pemanggilan Data dengan KYL 

Gambar 5 diatas menunjukkan bahwa pengujian 

pemanggilan data dengan KYL. Dalam hal ini KYL 

akan memanggil 2 rangkaian dengan header XZ$ dan 

ZZ$ sehingga jika kita panggil XZ$ akan muncul data 

seperti yang dilihat. Karena pada program dibuat 

dengan header XZ$ dan ZZ$ sebagai pembeda agar 

data tidak bentrok saat pengiriman. 

 

4.3 Pengujian Server 

 
Gambar 6.  Tampilan Visual Basic 

 Gambar 6 di atas merupakan tampilan 

software penampilan peta. Dimana di desain dengan 

VB untuk menampilkan nya. Ketika com sudah terbaca 

kemudian kita connect maka VB akan melakukan 

pemanggilan seperti pada pengujian pemanggilan data 

menggunakan KYL di atas. 

 

 VB akan secara bergantian memanggil secara 

terus menerus mulai dari XZ$ dan ZZ$ secara 

bergantian sampai ada yang connect ke VB dan lansung 

dapat di tampilka pada peta. Seperti Gambar 7 ini. 

 
Gambar 7. Tampilan Ketika VB Memanggil Data 

 Ketika XZ$ atau ZZ$ connect maka tampilan 

nya seperti Gambar 8 

 
Gambar 8. Ketika connect 

 Adapun data koordinat dan kecepatan tersebut 

akan lansung di tampilkan kedalam bentuk peta. 

  
Gambar 9. Tampilan Peta Secara Auto 

 Gambar diatas dapat dilihat titik koordinat 

yang di rekam selama perjalanan. Dan pada titik 

koordinat tersebut sudah terdapat kecepatan nya jika 

kita klik pada titik tersebut 

 

4.4 Pengujian Akurasi GPS 

Tabel  4. Pengujian Modul GPS dengan Beberapa Titik 

 
  

Tabel  2.  Pengujian Module GPS dengan Beberapa Titik 

 
  

Data diatas merupakan hasil perbandingan data yang 

dibaca oleh modul GPS dengan data posisi GPS secara 

real. Adapun perbedaan jarak terbesar terdapat ketika 

GPS berapa dekat dengan gedung. Beberapa hal yang 
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menyebabkan perbedaan data yang di dapat oleh GPS 

diantaranya adalah bangunan besar sekitar GPS, dan 

juga banyak nya pepohonan sekitarnya, karena itu akan 

mengganggu GPS dalam pengambilan data.Adapun 

dibawah ini merupakan tampilan grafik perbedaan error 

jarak yang didapat antara 2 module GPS yang berbeda 

agar dapat melihat dengan mudah perbedaan yang 

dihasilkan. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Perbandingan Akurasi GPS 

 

 
Gambar 7.  Convert Perbedaan Jarak 

 

4.5 Pengujian Kecepatan Kendaraan 

Tabel 3. Perbandingan Kecepatan Pembacaan GPS dengan 

Real 

Kecepatan 

pada GPS 

Keadaan 

Real Error  

0.53708 0 0 

20.779439 20 3.8 

17.945878 20 10.2 

14.66784 15 2.2 

30.687639 30 2.2 

31.33584 30 4.4 

16.44576 15 9.6 

33.558242 35 4.1 

34.891681 35 0.3 

 

Pada pengujian ini untuk kecepatan real nya kendaraan 

tidak melebihi dari 40km/jam karena sudah di tetapkan 

agar tidak lebih. Dan jika dilihat error nya cukup kecil 

jiak dibandingkan dengan dengan data GPS.  

 

 

 

4.6 Pengujian Jarak Koneksi KYL 500-s 

Tabel 4. Pengujian Koneksi KYL 

Jarak  Status koneksi 

10 m terhubung 

20 m terhubung 

30 m terhubung 

40 m terhubung 

50 m terhubung 

60 m terhubung 

70 m terhubung 

80 m terhubung 

90 m tdk terhubung 

 

Dari data diatas dapat di ambil analisa bahwa KYL 

tidak dapat terhubung lagi ketika 90m jauh nya, 

pengujian dilakukan pada malam hari. Dan penyebab 

koneksi KYL tersebut adalah banyak nya obstacle di 

area pengujian seperti pohon, bangunan. Data di ambil 

pada malam hari di depan gedung GSG pada 14-7-

2016. 

 

4.7 Analisis 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa dapat 

dianalisa bahwa GPS sudah bekerja dengan baik dan 

memiliki akurasi sampai 93% karena error pembacaan 

data koordinat yang asli dan pembacaan GPS memiliki 

error jarak yang kecil. adapun error tersebut disebabkan 

kondisi lapangan yang banyak gedung besar dan 

pepohonan. Untuk kerja SD Card sudah bekerja dengan 

baik dan tidak memiliki kesalahan dalam penyimpanan 

data. Untuk penyimpanan 40 data dengan format 

perbarisnya lattitude, longitude,speed,header memori 

menyimpan data tersebut dengan besar 2 kb ini tidak 

terlalu besar memakan memori, sehingga untuk data 

yang banyak tidak besar memorinya. Untuk pengujian 

pengiriman data dari transmitter ke reciever KYL 500-

s sudah bekerja dengan baik dengan jarak maksimum 

pengiriman data sampai 80m diatas 80m data tidak bisa 

kirim lagi. Adapun faktor obstacle sangat 

mempengaruhi jarak yang didapat ketika kyl 

mengirimkan data. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari pengujian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa alat ini hanya merekam data 

koordinat dan kecepatan saja. Data dikirimkan dalam 

satu waktu dan bukan secara real time. Rekaman 

perjalanan akan ditampilkan secara otomatis oleh 

server dalam peta google map ketika kendaraan 

mendekati server. Alat sudah berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan. Adapun untuk saran penelitian 

kedepannya agar alat ditambah fitur GSM/SMS akan 

alat dapat dikontrol secara real time dan jarak jauh. 
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Abstrak – Autisme adalah adanya ketidaknormalan perkembangan anak dengan karakteristik tidak normal pada 

interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang kerap diulang. Karena adanya ketidaknormalan tersebut, maka 

dibutuhkan proses belajar khusus bagi anak autis yang visual learner. Umumnya proses pembelajaran anak autis 

masih menggunakan media belajar berupa alat peraga visual yang dicetak pada kertas. Sehingga untuk bagian 

desain, pengembangan, dan pengelolaan dari alat peraga sering tidak dihiraukan. Untuk mengatasi kekurangan 

tersebut, maka alternatif lain yang dapat digunakan adalah aplikasi pembelajaran. Pada penelitian ini telah 

dibangun aplikasi pembelajaran autisme menggunakan kamera pendeteksi gerak, Intel RealSense, dan 

visualisasi animasi 3D. Anak autis dapat belajar mengenal benda, bidang, warna, angka, dan huruf pada aplikasi 

ini. Materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum Catherine Maurice tahap awal bagian pre-akademik. Setiap 

menu belajar terdapat latihan. Pada latihan, anak autis diminta untuk melakukan pencocokan objek dengan cara 

drag dan drop. Kamera Intel RealSense pada aplikasi ini berfungsi sebagai controller. Hasil pengujian blackbox 

testing pada aplikasi ini adalah setiap fungsi memberi hasil yang sesuai dengan masukan yang diberikan. 

Sedangkan perhitungan skala likert terhadap hasil kuesioner yang telah dijawab oleh responden, menunjukkan 

hasil bahwa 91% aplikasi ini sangat baik sebagai media pembelajaran alternatif untuk anak autis.  

 

Kata Kunci: Autisme, Multimedia, Intel RealSense, Animasi 3D, Kurikulum Catherine Maurice. 

  

Abstract – Autism is a growth abnormality with the characteristics of abnormal social interaction, communication, 

and repeated behavior. Because of these abnormalities and as a visual learner, autistic children need a special 

learning process. Generally, the learning process of autistic children are still using visual aids such as cards, 

puzzles, pictures and symbols that printed on paper as learning media. So in design, development and management 

aspect, the props are usually ignored. The alternative to eliminate the flaws in visual aids is by using a learning 

applications. In this research has been built an autism learning application using motion detection camera, Intel 

RealSense, and 3D animations visualization. In this application, autistic children can learn about objects, shapes, 

colors, numbers and letters. The content that presented is based on Cathrine Maurice curriculum for initial stage 

of pre-academic section. There is an exercise for each menu. In this exercise, autistic children have to match 

objects by drag and drop. Intel RealSense camera is used as a controller. The results of blackbox testing is that 

every function gives correct results according to the input. While the Likert scale of the questionnaire showed 91% 

indicate this application is very good as learning media 

 for autistic children. 

 

Keywords: Autism, Multimedia, Intel RealSense, 3D Animation, Catherine Maurice Curiculum. 

 
 

1. PENDAHULUAN 
Autisme adalah adanya keabnormalan perkembangan 

yang muncul sebelum anak berusia tiga tahun. Anak 

autis memiliki tipe karakteristik tidak normal pada tiga 

bidang berikut, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan 

perilaku yang kerap berulang [1]. Karena adanya 

keabnormalan tersebut, maka dibutuhkan proses belajar 

khusus bagi anak autis. Diharapkan dengan adanya 

pembelajaran khusus, nantinya anak autis dapat 

menjalani kehidupan sosial yang lebih baik. Anak autis 

unggul pada bidang visual, namun memiliki 

kekurangan pada bidang verbal. Gambar merupakan 

bahasa kedua bagi mereka yang autistik. Setiap kali 

orang mengucapkan sesuatu, anak autis akan 

menerjemahkan kata-kata yang telah disampaikan 

dalam bentuk gambar [2]. Maka untuk mempermudah 

anak autis dalam proses belajar, sebaiknya informasi 

yang disampaikan diubah ke dalam bentuk visual.  

 

Umumnya proses pembelajaran anak autis masih 

menggunakan media belajar berupa alat peraga visual 

seperti kartu, puzzle, gambar, dan simbol-simbol yang 

dicetak pada kertas. Penggunaan alat peraga ini 

bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar dan 

meningkatkan pemahaman materi bagi anak autis yang 

visual learner. Di sisi lain alat peraga juga memiliki 
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kelemahan, yaitu ahli terapis harus mempersiapkan 

bahan-bahan yang digunakan. Secara tidak langsung, 

hal ini membutuhkan pengorbanan waktu dan materiil. 

Karena adanya kelemahan tersebut, sering kali alat 

peraga memiliki batasan pada bahan-bahan yang 

digunakan. Sehingga untuk bagian desain, 

pengembangan, dan pengelolaan dari alat peraga sering 

dihiraukan.  

 

Untuk mengatasi kekurangan pada alat peraga, maka 

alternatif lain yang dapat digunakan sebagai media 

belajar visual adalah multimedia. Multimedia dapat 

berupa suara, gambar, atau video. Pembelajaran dalam 

bentuk suara telah lama mendominasi dunia 

pendidikan, tetapi pemahaman siswa dapat lebih 

meningkat dengan adanya penyajian visualisasi [3]. 

Namun sayangnya, pemanfaatan multimedia dalam 

proses pembelajaran sampai saat ini belum benar-benar 

optimal, terutama pada pembelajaran anak autis. 

Beberapa contoh multimedia pembelajaran autisme 

yang telah ada diantaranya adalah aplikasi 

pembelajaran anak autis yang berbasis web, desktop, 

android, dan aplikasi yang menggunakan alat deteksi 

gerak Kinect XBox 360. Namun alat tersebut belum 

optimal pemanfaatannya. Hal ini disebabkan karena 

penggunaan Kinect Xbox 360 membutuhkan sumber 

daya listrik. Sehingga alat tersebut tidak dapat 

digunakan jika sumber daya listrik tidak tersedia. 

Mengatasi hal tersebut, Intel RealSense merupakan 

sebuah teknologi terbaru dalam hal deteksi gerak yang 

dapat dijadikan solusi, karena tidak membutuhkan 

sumber daya listrik.  

 

Oleh karena itu dibangun aplikasi pembelajaran 

autisme menggunakan kamera pendeteksi gerak, Intel 

RealSense. Kamera Intel RealSense akan dijadikan 

sebagai controller dan memvisualisasikan gerakan 

wajah yang ditangkap pada objek 3D dengan 

memanfaatkan fitur face tracking. Selain itu materi 

pembelajaran juga akan divisualisasikan dalam bentuk 

animasi 3D. Dengan aplikasi pembelajaran yang 

menggunakan teknologi terbaru ini dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran alternatif lainnya yang 

interaktif untuk proses pembelajaran anak autis. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Aplikasi Pembelajaran 

Aplikasi adalah program yang dirancang agar 

pengguna dapat melakukan kegiatan yang 

terkoordinasi yang dapat memanipulasi beberapa 

elemen, seperti gambar, teks, atau elemen lainnya[4]. 

Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar[5]. dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi pembelajaran adalah program yang dirancang 

untuk pengguna dalam melakukan proses belajar. 

 

 

2.2. Autisme 

Autisme adalah adanya keabnormalan atau gangguan 

perkembangan yang muncul sebelum usia tiga tahun 

dengan tipe karakteristik tidak normalnya tiga bidang 

yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang 

diulang-ulang[1]. 

 

2.3. Intel RealSense 

Intel RealSense merupakan produk teknologi keluaran 

Intel berupa kamera yang dapat mengenali dan 

memahami inputan berupa tangan, wajah, suara, dan 

lingkungan sekitar. Intel RealSense diciptakan untuk 

menambahkan indera/senses pada PC. Intel RealSense 

bukan sekedar untuk mengganti keyboard, mouse, dan 

touch atau dengan kata lain bukan untuk mengganti 

cara kita berinteraksi dengan komputer. Namun, untuk 

menambahkan atau melengkapi cara yang sudah ada 

sehingga dapat memberikan cara pandang baru 

terhadap interaksi antara manusia dan komputer [6]. 

 

2.4. Animasi 3D 

Animasi 3D adalah suatu bentuk perubahan visual dari 

lingkungan virtual 3 dimensi yang dikalkulasikan dari 

3 sumbu (X, Y, Z). Lingkungan objek yang mempunyai 

sisi depan, belakang, samping, atas dan bawah dari 

sudut pandang penonton. Animasi 3D juga bisa 

memanipulasi arah cahaya dan titik pandang, yang 

memungkinkan penonton melihat keseluruhan objek 

dari segala sisi. Animasi 3D terbentuk dari proses 

rendering frame yang kemudian digabungkan menjadi 

animasi[8]. 

 

2.5. Motion Capture 

Motion capture adalah pembentukan representasi 3D 

secara langsung. Teknik ini sangat berbeda dengan 

animasi yang dibuat dengan teknik keyframing yang 

mengharuskan animator untuk membuat deformasi 

gerakan satu persatu [9]. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

mempelajari tentang teori-teori dan informasi yang 

lengkap terkait dengan pembelajaran anak autis dan 

perancangan aplikasi. Pengumpulan teori dan informasi 

dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara 

ahli terapis. 

 

3.2. Perancangan 

Perancangan merupakan tahap pembuatan spesifikasi 

mengenai arsitektur program, tampilan, dan kebutuhan 

material/bahan untuk program. Spesifikasi tersebut 

harus dibuat sedetail mungkin untuk menunjang proses 

selanjutnya. Spesifikasi yang akan dibuat meliputi 

desain aplikasi yang digambarkan dalam bentuk 

gambaran umum sistem, blok diagram, use case, 

flowchart, dan rancang antar muka sistem. 
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3.3. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap pembuatan semua 

objek dan komponen pada aplikasi. Pembuatan aplikasi 

dibuat berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan 

pada tahap sebelumnya. Pada tahap implementasi ini, 

software yang digunakan untuk membangun aplikasi 

pembelajaran anak autis adalah Blender, Intel 

RealSense SDK dan Unity dengan bahasa 

pemrograman C#. 

 

3.4. Pengujian 

Pengujian dilakukan setelah tahap implementasi 

selesai. Pengujian dilakukan kepada orang yang 

menjadi target pengguna aplikasi dengan cara 

menjalankan aplikasi untuk melihat apakah terdapat 

kesalahan atau tidak. Pengguna dalam aplikasi 

pembelajaran anak autis ini adalah anak autis yang di 

damping oleh ahli terapis. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil 

Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan beberapa 

antarmuka aplikasi pembelajaran autisme yang telah 

dibangun. 

 

Gambar 1: Halaman Menu Awal 

 

 

Gambar 2: Halaman Menu Belajar 

 

 

Gambar 3: Tampilan Pop Up Angka 

 

 

Gambar 4: Tampilan Pop Up Huruf 

 

 

Gambar 5: Halaman Latihan Pencocokan 

 

4.2. Pembahasan 

Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam 

membangun aplikasi pembelajaran autisme ini maka 

dilakukan pengujian menggunakan blackbox testing,  

pengambilan kuesioner terhadap responden dengan 

perhitungan skala likert, dan pengujian jarak kamera. 

Blackbox testing berfokus pada persyaratan 

fungsional aplikasi yang akan dibangun. Pengujian ini 

dilakukan dengan memberi input kepada sistem dan 

mengamati hasil output dari sistem apakah sudah 

berjalan dengan benar atau tidak. Hasil pengujian 

blackbox testing pada aplikasi ini adalah setiap fungsi 

memberi hasil yang sesuai dengan masukan yang 

diberikan. 

Pengujian kuisioner terhadap responden bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian tujuan dan manfaat dari 

aplikasi yang dibangun. Perhitungan kuisioner ini 

menggunakan teknik skala likert dengan skala lima. 

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri 

dari 5 aspek dan 10 pernyataan. Jumlah responden 

yang dijadikan sample pengujian adalah 21 anak 

penyandang autis yang didampingi oleh terapis. 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Skala Likert 

 

No Pernyataan 
Total 

Nilai 
% Kategori 

 Aspek Umum 

1. 

Aplikasi Pembelajaran autisme 

menggunakan kamera deteksi gerak (Intel 

RealSense) dapat dijadikan sebagai media 

belajar alternatif lainnya. 

96 91  
Sangat 

Baik 

 Aspek Materi 

2. 

Ketepatan materi secara teori dan konsep 

sesuai kurikulum Catherine Maurice tahap 

awal bagian pre-akademik. 

85 81  
Sangat 

Baik 

 Aspek Pengguna 

3. 
Keaktifan anak autis dalam proses belajar 

menggunakan aplikasi pembelajaran ini. 
79 75 Baik 

 Aspek Interaktif 

4. 
Dapat memilih menu belajar yang 

diinginkan. 
83 

80.6 

 

Baik 

 
5. 

Dapat masuk dan keluar (exit) aplikasi 

setiap saat. 
88 
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6. 
Respon yang diberikan aplikasi ketika 

proses pembelajaran. 
83 

 Aspek Tampilan 

7. Keterbacaan teks atau tulisan. 86 

84.8  

 

Sangat 

Baik 

 

8. Animasi yang ditampilkan. 88 

9. Komposisi warna. 89 

10. Kejelasan petunjuk penggunaan aplikasi. 93 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner tersebut, 

diperoleh bahwa aplikasi pembalajaran autisme yang 

dibangun sangat baik untuk dijadikan media belajar 

alternatif lainnya. Aplikasi ini juga memiliki 

ketepatan yang sangat sesuai dengan kurikulum 

Catherine Maurice jika dinilai dari aspek materi. 

Untuk aspek tampilan, aplikasi pembelajaran ini 

mendapatkan penilaian yang sangat baik. Sedangkan 

dari aspek pengguna dan interaktif, responden 

memberikan nilai yang baik. 

Pada pengujian jarak yang telah dilakukan, maka 

diperoleh jarak deteksi yang optimal untuk 

penggunaan aplikasi pembelajaran autisme. Hasilnya 

adalah kamera Intel RealSense hanya mampu 

mendeteksi objek secara optimal pada jarak 0.2 – 0.8 

meter. Posisi kamera Intel RealSense sebaiknya 

sejajar lurus di depan wajah pengguna, agar seluruh 

landmark wajah terdeteksi untuk proses face tracking. 

Objek tangan atau wajah tidak dapat dideteksi oleh 

kamera Intel Realsense ketika jarak antara kamera dan 

objek melebihi atau kurang dari batas jangkauan 

deteksi optimal. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Aplikasi pembelajaran autisme telah dibangun 

menggunakan Intel RealSense. Aplikasi telah diuji 

dengan metode blackbox testing diperoleh hasil bahwa 

setiap fungsi pada aplikasi ini memiliki hasil yang tepat 

sesuai dengan masukan yang diberikan. Dengan 

perhitungan skala likert terhadap hasil kuesioner yang 

telah dijawab oleh responden, menunjukkan hasil 

bahwa 91% aplikasi ini sangat baik sebagai media 

pembelajaran alternatif untuk anak autis yang visual 

learner. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner 

terhadap responden aplikasi ini juga dinyatakan 80.6% 

baik untuk menjadi solusi pembelajaran interaktif anak 

autis. 

Intel RealSense dapat dijadikan controller pada 

aplikasi pembelajaran autisme dengan mendeteksi 

gerakan tangan. Selain itu gerak wajah anak autis yang 

ditangkap kamera Intel RealSense dapat 

divisualisasikan dalam animasi pada objek 3D. Jarak 

deteksi optimal antara kamera Intel RealSense dan 

objek untuk aplikasi pembelajaran autisme adalah 0.2 – 

0.8 meter. 
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Abstrak 

 
Perkembangan aplikasi pembelajaran yang semakin berkembang, memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam 

pengenalan alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan salah satu warisan leluhur yang harusdijaga dan 

dikembangkan oleh generasi muda. Pengenalan alat musik sangat penting diberikan kepada anak-anakkarena dapat 

dipandang sebagai salah satu cara memperkenalkan budaya. Salah satu suku budaya di Indonesia yang memiliki alat 

musik tradisional yang unik dan beragam adalah suku Melayu.Suku ini mendominasi penduduk di wilayah Kepulauan 

Riau dan beberapa sekolah memasukkan pembelajaran alat musiknya ke dalam ekstrakurikuler. Oleh karena itu 

diperlukan alternatif media pembelajarannya melalui multimedia interaktif. Multimedia interaktif untuk pembelajaran 

alat musik ini dibangun dengan menerapkan metode Godfrey yang terdiri dari enam tahapan dan harus dilakukan 

secara berurut. Pembuatan produk multimedia dibantu oleh beberapa toolyaitu Adobe Flash CS6 dengan menerapkan 

bahasa pemrogramannya Action Script 3.0.Metode pengujian dilakukan secara dua tahap yaitu pengujian produk 

berdasarkan rancangan (fungsionalitas) dan pengujian produk berdasarkan penggunaan oleh target pengguna. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1).Proses pembuatan produk multimedia dengan menerapkan metode Godfrey, 

sangat terbantu karena tahapan-tahapan yang dilakukan terstruktur dan mudah dilakukan; (2).Multimedia interaktif 

untuk pembelajaran alat musik tradisional Melayu terdiri dari informasi tentang alat musik yang direpresentasikan 

dalam bentuk teks, suara alat musik direpresentasikan dalam bentuk audio yang sudah direkam dari hasil suara yang 

sebenarnya, cara memainkan alat musik direpresentasikan dengan animasi 2D, dan penggunaan media interaktifitas 

antara pengguna dengan sistem melalui tombol (button); (3).Multimedia interaktif sebagai media pembelajaran alat 

musik tradisional Melayu dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman anak-anak yang didasarkan pada kuis yang 

disediakan pada produk dan hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan produk yaitu target pengguna menyatakan 

multimedia interaktif pembelajaran alat musik ini baik dan sangat baik mencapai diatas 85%. 

 

 

Kata kunci: Multimedia interaktif, Pembelajaran, Alat musik tradisional, Godfrey 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Multimedia interaktif sebagai salah satu solusi untuk 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran merupakan 

salah satu dampak dari perkembangan teknologi 

informasi [22]. Salah satu kelebihan multimedia 

interaktif adalah sistem menekankan pada keaktifan 

dan pengalaman dari pengguna, artinya pengguna 

mendapatkan keleluasaan dalam mengendalikan 

sistem tersebut.Hal ini terjadi karena multimedia 

interaktif umumnya dilengkapi dengan fitur-fitur 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya [16].Proses 

belajar mengajar yang menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif juga dapat meningkatkan 

pemahaman siswaterhadap materi pelajaran karena 

siswa dinilai lebih mengerti, hal ini dikarenakan oleh 

representasi materi melalui multimedia pembelajaran  

bersifat visual[11]. 

 

Multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

dapat dimanfaatkankan untuk memperkenalkan alat 

musik. Pengenalan alat musik sangat penting 

diberikan kepadaanak-anak, apalagi alat musik 

tradisional karena kegiatan ini dapat dipandang 

sebagai salah satu cara memperkenalkan budaya 

Indonesia sejak dini. Salah satu suku budaya di 

Indonesia yang memiliki alat musik tradisional yang 

banyak dan unik adalah suku Melayu. Suku yang 

mendominasi penduduk di wilayah Kepulauan Riau 

ini memiliki alat musik tradisional yang cukup 

beragam, seperti Akordeon, Biola, Bebano, Gambus, 

Gendang panjang, Gong, Marwas dan Serunai. Oleh 

karena itu, pihak sekolah memasukkan materi ini 
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sebagai pelajaran bidang ekstrakurikuler. Saat ini 

media pembelajaran yang digunakan di sekolah-

sekolah, umumnya masih bersifat teks atau 

menggunakan buku. Pembelajaran dengan buku 

membutuhkan konsentrasi yang tinggi pada saat 

membaca, sehingga dengan menggunakan multimedia 

interaktif pembelajaran bagi siswa lebih menarik 

karena siswa karena tidak hanya berfokus pada 

teks[7]. 

 

Metode Pengembangan perangkat lunak multimedia 

banyak diteliti dan dianalisis oleh penelitian-

penelitian sebelumnya. Bahkan sudah dianalisis 

kelebihan dan kekurangannya, seperti metode 

Godfray yang memiliki beberapa kelebihan antara 

lain: (1) mudah dimengerti diimplementasikan; (2) 

memiliki tahapan yang jelas sehingga mudah diikuti; 

(3) terstruktur dan berurut secara logis; (4) dapat 

digunakan oleh pengembangan produk multimedia 

untuk kategori kecil sekalipun [3]. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini 

dibangun salah satu perangkat lunak multimedia yaitu 

dalam bentuk multimedia interaktif pembelajaran 

untuk memperkenalkan dan mempelajari alat musik 

tradisional suku Melayu menggunakan metode 

Godfray. Diharapkan melalui hasil penelitian maka 

dapat meningkatkan daya tarik serta pemahaman 

anak-anak tentang pengenalan dan cara penggunaan 

alat musik tradisional khususnya alat musik melayu. 

 

2 LANDASAN TEORI 

Multimedia Interaktif 

Multimedia berisi berbagai kombinasi dari teks, 

grafik, suara, animasi, dan video yang disampaikan 

dengan menggunakan komputer atau alat elektronik 

lainnya [19].Salah satu bentuk produk multimedia 

adalah multimedia intraktif. Multimedia interaktif 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya. Multimedia interaktif yang digunakan 

sebagai media pembelajaran dapat menyalurkan pesan 

yang berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap [15]. 

Multimedia interaktif dapat dievaluasi melalui 

beberapa aspek [18], antara lain:  

1. Ease of use and navigation, suatu program 

harus dirancang sesederhana mungkin sehingga 

penggunanya tidak perlu mempelajari cara kerja 

program tersebut. 

2. Cognitive load, aspek ini digunakan untuk 

menilai isi dari program (produk) itu, apakah 

telah memenuhi kebutuhan pembelajaran 

pembelajar atau belum. 

3. Knowledge space and information 

presentation, Konten pengetahuan dan 

informasi dari program yang dikembangkan 

sesuai dengan teori yang sudah ada. 

4. Media integration, media yang disediakan 

harus mengintegrasikan aspek dan ketrampilan 

yang harus dipelajari. 

5. Aesthetics, program harus mempunyai tampilan 

yang menarik dan artistik untuk menarik minat 

siswa. 

6. Overall functionality, program yang 

dikembangkan harus memberikan pembelajaran 

yang diinginkan pembelajar sehingga dapat 

merasakan telah belajar sesuatu. 

 

Alat Musik Melayu 

Indonesia memiliki suku budaya yang beraneka-

ragam disertai dengan alat musiknya. Alat musik 

tradisional diwariskan secara turun-temurun dari satu 

generasi ke generasi berikutnya dan berkelanjutan 

kepada masyarakat dalam suatu daerah [12].Jenis alat 

musik tradisional Melayu yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara langsung dari pengelola 

Sanggar Nila Tari Tanjung Uban disajikan pada tabel 

1. 

 
Tabel 1:Alat Musik Tradisional Melayu  

(sumber: Sanggar Nila Tari Tanjung Uban) 
Nama Alat 

Musik 
Gambar Keterangan 

Akordeon 

 

alat musik yang 

dimainkan dengan cara 

dipompa dan 

digendong, 

menghasilkan suara 

merdu dan biasa 

digunakan untuk 

mengiringi lagu khas 

Melayu. 

 

Biola 

alat musik dawai yang 

dimainkan dengan cara 

digesek. 
 

Babeno 

alat musik yang sering 

disebut dengan 

gendang melayu,  

dimainkan dengan cara 

dipukul, digunakan 

untuk mengiringi lagu-

lagu dan tari.  

 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 276 

Gambus 

alat musik dengan 

jenis, biasa digunakan 

untuk mengiringi 

senandung lagu-lagu 

berirama timur tengah.  

Gendang 

Panjang 

alat musik pukul yang 

terbuat dari kulit 

binatang , digunakan 

sebagai pengatur irama 

dalam mengiringi lagu, 

sebagai penentu dan 

pengubah gerak pada 

tari silat.  

 

Gong 

alat musik yang 

dimainkan dengan cara 

dipukul, digunakan 

dalam acara-acara 

besar dan acara adat.   

Marwas 

alat musik yang 

ditepuk untuk 

menghasilkan bunyi, 

diperlakukan sebagai 

alat khusus musik 

japin, yang berfungsi 

mengatur ritme untuk 

para penari.  

 

Serunai 

alat musik tiup yang 

terbuat dari kayu, 

digunakan untuk 

mengiringi tari silat 

dan dapat di padukan 

dengan alat musik 

tradisional lainnya.   
 

 

Metode Godfrey 

Metode Godfray disebut sebagai Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari 6 

tahapan seperti diilustrasikan seperti ditunjukkan pada 

gambar 1.Tahap 1 sampai dengan 5 disebut sebagai 

tahapan analisis dan desain, sedangkan tahap 6 

merupakan tahapan implementasi dari tahap 1 sampai 

dengan 5. Metode Godfrey memiliki sifat sekuensial 

artinya tahapan berikutnya akan dikerjakan apabila 

tahapan sebelumnya sudah selesai dikerjakan [3].  

 
Gambar 1. Metode Godfray (MDLC) 

(sumber: Binanto, 2013) 

1. Problem Definition 

Problem definition harus menjadi tahap pertama 

dari setiap siklus desain. Terdapat empat 

persoalan dasar tentang problem definition, yaitu: 

a. Mengidentifikasitarget pengguna. 

b. Memunculkan keinginan pengguna 

c. Mengidentifikasi ruang lingkup proyek 

d. Memahami keterbatasan sumber daya yang 

ada. 

Problem definition dapat dicapai dan disimpulkan 

ketika analis atau pengembang memahami target 

pengguna, teknologi dan wilayah permasalahan.  

2. Genre and Character 

Pemilihan genre dan character biasanya 

menggunakan model mental dari sistem yang 

diusulkan dan dibantu dengan adanya sketsa awal 

dan perhitungan serta membayangkan model 

tersebut bekerja. Analis biasanya menguji 

kelayakan dari tiga aspek yaitu kelayakan teknis, 

ekonomis dan organisasi. Pemilihan genre yang 

tidak biasa dapat meningkatkan ketertarikan 

tersendiri dengan menggabungkan elemen 

khayalan dan elemen realistis.  

3. Location and Interface. 

Lokasi lebih dipandang sebagai tata letak. Fokus 

kegiatan pada tahap ini adalah perancangan 

sketsa setiap lokasi, misalnya  objek yang dapat 

bergerak maupun properti-properti lain berupa 

gambar diam dan lain-lain. Dalam pengembangan 

multimedia sering juga disebut dengan 

storyboard. Selanjutnya menyimpan objek-objek 

tersebut, apakah menggunakan tool tertentu 

seperti software basis data atau bahkan 

menambahkannya pada library atau repositori 

lain. Bagian dari perancangan lokasi ini seperti 

merancang antar muka sistem dengan pengguna 

misalnya menggunakan  menu, tombol, scrollbar, 

text field, dan sejenisnya yang dapat di-adaptasi 

sebagai bagian dari user interface multimedia 

interaktif. 

4. Plotting 

Tahap ini dilakukan untuk menghubungkan hasil 

tahap sebelumnya dengan action dan 

eventsehingga dapat menunjukkan jalan cerita, 

balasan, dan kendala dari interaktifitas sistem 

dengan pengguna. Umumnya model yang 

digunakan adalah dalam bentuk 

flowchartsehingga dapat digambarkan fungsional 

dari sebuah sistem untuk merepresentasikan 

sebuah interaksi antara sistem dengan pengguna.  

5. Scripting 

Scripting adalah proses untuk mendefinisikan 

semua dialog, aksi dan reaksi, lokasi, adegan dan 

lainnya dalam sistem. Scripting sebenarnya 

merupakan koding suatu program, dengan bahasa 

baru dan aturan yang berbeda. Scripting dalam 

pembuatan Multimedia Interaktif Pembelajaran 

Alat Musik Tradisional Melayu, menjelaskan cara 

menampilkan kuis tebak nama, tebak suara, dan 

kuis puzzel. 

6. Production and Testing 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari hasil 

analisis rancangan, kemudian dilakukan proses 

pengujian. Jika rancangan kurang baik dapat 
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menimbulkan kegagalan dalam implementasi 

(dalam hal ini hasil tidak sesuai dengan 

rancangan) sehingga diperlukan untuk kembali ke 

tahap analisis dan desain untuk memperbaikinya. 

 

Adobe Flash  

Adobe Flash merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan desain dan membangun lunak 

multimedia, seperti slide presentasi, multimedia 

interaktif, animasi dan lain-lain. Beberapa faktor yang 

mendukung kepopuleran flash sebagai sebuah aplikasi 

untuk keperluan desain dan animasi antara lain adalah 

memiliki format grafis berbasis vektor, kapasitas file 

hasil yang kecil, memiliki kemampuan tinggi dalam 

mengatur interaktivitas program,memiliki 

kelengkapan fasilitas dalam melakukan desain dan 

sebagainya [2,16,17]. Bekerja pada Adobe Flash 

dilengkapi dengan bahasa script yang dapat 

dimanfaatkan untuk membuat suatu program aplikasi 

multimedia, CD Interaktif, Game atau produk 

multimedia lainnya. Dalam pembuatan Aplikasi 

Multimedia Interaktif Pembelajaran Alat Musik 

Trasdisioal ini menggunakan action script 3 [16]. 

 

 

3 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan 

multimedia interkatif ini adalah metode Godfray 

melalui 6 tahap yaitu problem definition, genre and 

character, location and interface, ploting, scripting, 

dan production and testing.  

1. Problem Definition 

Pada tahap ini ditentukan target pengguna, 

kebutuhan pengguna, ruang lingkup produk 

(sistem) dan keterbatasan sumberdaya antara lain: 

a. Pengguna yang akan menggunakan produk 

adalah anak usia 6-12 tahun atau anak-anak 

yang duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) 

sesuai dengan materi tentang pengenalan alat 

musik tradisional di pelajaran ekstrakurikuler 

yang diterapkan di tingkat ini. 

b. Media pembelajaran yang digunakan di 

tingkat SD untuk pengenalan alat musik 

tradisional adalah buku, sehingga melalui 

multimedia interaktif ini diharapkan dapat 

meningkatkan daya tarik siswa serta 

pemahaman tentang materi yang diberikan. 

Konten produk terdiri dari kombinasi teks, 

gambar, suara, dan animasi. 

c. Ruang lingkup dalam multimedia 

pembelajaran pengenalan alat-alat musik 

tradisional melayu ini  adalah: 

 Karakter lingkungan yang digunakan 

adalah Museum alat musik tradisional 

melayu dan  karakter manusia. 

 Alat-alat musik yang dijelaskan adalah 

alat-alat musik Melayu yang saat ini ada 

di Museum. 

 Saat penggunamenyentuh alat musik 

melalui mouse maka sistem akan 

mengeluarkan informasi tentang cara 

memainkan  beserta suara alat musik. 

 Setelah pengguna selesai menjelajah 

Museum alat musik pada sistem maka 

akan muncul pilihan untuk kuis. 

 Multimedia interaktif pembelajaran alat-

alat musik tradisional melayu ini 

dijalankan di dekstop. 

d. Keterbatasan sumber daya yang dimaksudkan 

dalam tahap ini adalah menentukan spesifikasi 

lingkungan pengembangan dan operasional 

sistem seperti disajikan pada tabel 2.  
Tabel 2: Spesifikasi Lingkungan Multimedia Interaktif 

Kebutuhan 

Pembangunan 

Multimedia 

Interaktif 

Operasional 

multimedia 

interaktif 

Hardware Intel core (TM) 

i5-250M CPU 

@2.50GHz 

Min armv7 

RAM 4GB Min RAM 1 GB 

500 GB 500 GB 

DirectX 11 DirectX 11 

Mouse Mouse 

Speaker Speaker 

Software Adobe Flash CS 6 Flash player 

SO: Windows - 
 

2. Genre and Character 

Multimedia interaktif pembelajaran alat musik ini 

dimainkan secara individu (perorangan) dengan 

genre jenis simulasi. Karakter yang dibuat dalam 

multimedia pembelajaran ini menggunakan 

karakter kartun yang menggambarkan karakter 

anak-anak diberi nama Ari seperti ditunjukkan 

pada gambar 2. 
 

 
Gambar:2 Karakter Ari 

3. Location and Interface 

Perancangan yang dilakukan pada tahap ini 

berfokus pada dua hal yaitu perancangan struktur 

navigasi yang diterapkan pada multimedia 

interaktif dan rancangan tampilan dan tata letak 

setiap komponen dalam bentuk storyboard. 

a. Struktur Navigasi 

Struktur navigasi yang diterapkan adalah 

dalam bentuk top-down seperti ditunjukkan 
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pada gambar 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:3Struktur Navigasi  

Multimedia Pembelajaran Alat Musik Melayu 

 

b. Storyboard 

Ada 7 storyboard yang dirancang dalam 

pembuatan multimedia interaktif ini. 

Rancangan storyboard dibagi berdasarkan 

scene yang terdiri dari informasi tentang 

nama scen, narasi audio, ukuran frame, 

deskripsi animasi dan deskripsi tentang 

layout masing-masing scene. Storyboard  

tersebut ditunjukkan pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar:4 Storyboard Multimedia Interaktif 

Pembelajaran Alat Musik Melayu 

 

Menu 

Utama 

Menu  

Petunju

k 
Menu Mulai 

Menu 

Keluar 

Informasi 

AlatMusik 
Kuis 

Tebak 

 Nama 

Tebak 

Suara 

Puzzle 
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4. Ploting 

Pada tahap ini, digambarkan jalan cerita yang 

menggambarkan fungsional produk multimedia 

untukmerepresentasikan interaksi pengguna 

dengan sistem yaitu diagram flowchart seperti 

ditunjukkan pada gambar 5. 

Gambar:5 Flowchart Pengunaan Multimedia Interaktif 

 

Jalan cerita yang diwakili oleh simbol (a), (b), (c) 

pada gambar 5 merupakan flowchart untuk 

menjelaskan penggunaan fitur kuis yaitu (a) kuis 

tebak nama alat musik, (b) kuis tebak bunyi alat 

musik dan (c) untuk kuis puzzle. 

5. Scripting 

Scripting dalam Pengembangan Multimedia 

Interaktif Pembelajaran Alat Musik Tradisional 

Melayu, menggunakan Action Script 3.0. Salah 

satu script yang mewakili keseluruhan script yang 

diimplementasikan adalahuntuk menampilkan 

informasi alat musik seperti ditunjukkan pada 

tabel 3. 
Tabel:3 Scripting untuk  

Menampilkan Informasi Alat Musik 

Scene 

2 
Script Fungsi 

Menu 

alat 

musik 

function 

btn_play(event:MouseEv

ent):void{ 

 MovieClip(this

.root).gotoAndStop(1, 

"alat_musik"); 

Mengaktif-

kan tombol 

function 

btn_informasi(event:Mo

useEvent):void{ 

 gotoAndStop(2)

; 

} 

var 

soundAkordeon:Sound  

= new akordeon; 

var soundBebano:Sound 

= new bebano; 

var soundBiola:Sound  

Memuncul-

kan 

informasi 

alat musik 

serta 

memuncul-

kan suara 

alat musik. 

= new biola; 

var soundGambus:Sound  

= new gambus; 

var 

soundGendangpanjang: 

Sound = new 

gendangpanjang; 

var soundGong:Sound  

= new gong; 

var soundMarwas:Sound 

= new 

marwas;

  

var soundSerunai:Sound  

= new serunai; 

 

6. Production and Testing 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan 

multimedia interaktif berdasarkan rancangan 

pada langkah 1-5. Selanjutnya melakukan 

pengujian berdasarkan fungsional yang sudah 

dijelaskan pada storyboard dan flowchart. 

Scripting pada tabel 3 dapat menghasilkan 

tampilan seperti ditunjukkan pada gambar 6.  

 
Gambar:6 Hasil Implementasi Scritpting 

Pengujian dilakukan melalui dua tahap 

yaitupengujian terhadapscene (fungsional) yang 

digambarkan dalam storyboard dan pengujian 

terhadap penggunaan produk multimedia oleh 

responden.Semuascene yang dirancang pada 

storyboard sudah berhasil diimplementasikan dengan 

format (.exe) dan siap diuji ke responden untuk 

mengukur tingkat kelayakannya menurut target 

pengguna. 

Pengujian yang dilakukan ke target pengguna 

menggunakan kuisioner yang sudah dirancang 

pernyataannya menurut referensi pengujian 

multimedia interaktif [14] seperti disajikan pada tabel 

4 dan penilaian untuk setiap pernyataan diwakili oleh 

SB=Sangat Baik, B=Baik, C=Cukup dan K =Kurang.  
Tabel: 4 Kriteri Penilaian dalam Kuisioner 

No Kriteria Penilaian 

1 
Pengguna untuk multimedia interaktif mudah 

dipahami. 

2 Tombol navigasinya berfungsi dengan baik. 

3 
Tampilan multimedia pembelajaran alat musik 

tradisional melayu ini menarik. 

4 
Aplikasi multimedia interaktif ini sesuai dengan 

dengan informasi yang sudah ada. 

5 
Multimedia interaktif pengenalan alat musik 

tradisional melayu ini menarik. 

6 

Multimedia interaktif pengenalan alat musik 

tradisional melayu ini dapat memberikan 

pelajaran baru untuk anda. 
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4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Pembuatan Multimedia Interaktif 

Produk multimedia interaktif berhasil dibuat dengan 

menerapkan metode Godfrey dan sangat membantu 

karena memiliki tahapan-tahapan yang diterapkan 

sangat terstruktur. Produk berhasil dibuat berdasarkan 

spesifikasi yang sudah ditentukan di storyboard yaitu 

terdiri dari 7 scene dan dapat menampilkan informasi 

seputar alat musik melayu dan kuis tebak nama, tebak 

bunyi (suara) serta puzzle. Konten terdiri dari 

kombinasi teks, gambar, suara dan animasi. 

Interaktifitas pengguna dengan sistem menggunakan 

menu dalam bentuk tombol (button), serta petunjuk 

penggunaan multimedia interaktif disesuaikan dengan 

kemampuan anak-anak. 

 

HasilAnalisis Penggunaan Produk Oleh Audiens 

Pengujian kuisioner yang langsung diujikan kepada 

target utama multimedia pembelajaran SD pada 

Yayasan Panti Asuhan Elsadai Tanjung Piayu 

dilakukan pada anak Sekolah Dasar yang berumur 6-

12 tahun. Pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan produk multimedia 

interaktif dengan melihat hasil kuisioner penilaian 

dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.  

Berdasarkan 6 pernyataan yang mewakili kriteria 

untuk menilai multimedia interaktif [14] yang diwakili 

oleh variable (P1-6) pada grafik yang ditunjukkan 

pada gambar .. adalah: 

1. Penggunaan multimedia interaktif untuk 

pengenalan alat musik tradisional melayu 

mudah dipahami  mencapai 87,5%. 

2. Tombol navigasi berfungsi dengan baik 

mencapai 91,66 %. 

3. Tampilan multimedia pembelajaran alat 

musik tradisional melayu menarik mencapai 

90,83 %. 

4. Produk multimedia sesuai dengan informasi 

yang sudah ada mencapai  85,83 %. 

5. Produk multimedia interaktif pembelajaran 

alat musik ini menarik mencapai 90 %. 

6. Alat musik tradisional melayu ini dapat 

memberikan pelajaran baru untuk pengguna 

mencapai 91,66 %. 

 

5 PENUTUP 

 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian multimedia interaktif pembelajaran alat 

musik tradisional melayu telah dibuat dan diuji 

adalah: 

1. Proses pembuatan produk multimedia untuk 

kategori multimedia interaktif dengan 

menerapkan metode Godfray dapat 

dilakukan secara terurut dan  sangat terbantu 

karena tahapan-tahapan yang dilakukan 

terstruktur dan mudah dilakukan. 

2. Multimedia interaktif yang difokuskan untuk 

pembelajaran alat musik tradisional Melayu 

terdiri dari informasi tentang alat musik yang 

direpresentasikan dalam bentuk teks, suara 

alat musik direpresentasikan dalam bentuk 

audio yang sudah direkam dari hasil suara 

yang sebenarnya, cara memainkan alat musik 

direpresentasikan dengan animasi 2D, dan 

penggunaan media interaktifitas antara 

pengguna dengan sistem melalui tombol 

(button). 

3. Multimedia interaktif sebagai media 

pembelajaran alat musik tradisional Melayu 

dapat meningkatkan daya tarik dan 

pemahaman anak-anak khususnya usia 6-12 

tahun. Hal ini didasarkan pada kuis yang 

disediakan pada produk terdiri dari kuis 

tebak nama alat musik, kuis tebak bunyi alat 

musik dan kuis puzzle, serta hasil analisis 

yang diperoleh dari penggunaan produk 

yaitutarget pengguna menyatakanmultimedia 

interaktif pembelajaran alat musik ini baik 

dan sangat baik mencapai diatas 85%. 
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Abstrak  –  Pendaftaran murid baru di SMA Handayani menurun dalam kurun waktu 3 tahun belakangan dari 

tahun 2015 yang dikarenakan tingkat kepuasan pelayanan jasa menurun. Penurunan kepuasan ini di ketahui dari 

hasil wawancara dengan sampel 32 orang. Untuk menangani permasalahan ini maka dibutuhkan analisa strategi 

bisnis dengan penerapan konsep Customer Relationship Management (CRM). Salah satu model CRM yaitu model 

Payne mampu menjawab permasalahan diatas, karena model ini bisa mengindentifikasikan kebutuhan-kebutuhan 

suatu organisasi dengan mempertimbangkan loyalitas pelanggan.Untuk menunjang hasil analisa identifikasi 

kebutuhan maka digunakan juga analisis SWOT, jadi diketahui penerapan IT dapat menjawab permasalahan 

tersebut. Oleh karena itu dibuatlah Sistem Informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL.Setelah dilakukan pengujian 2 kali berdasarkan User Acceptance Test (UAT) diperoleh hasil bahwa sistem 

telah berkualitas baik sesuai  dengan harapan pengguna. 

 

Kata Kunci : Customer Relationship Management, Model Payne, Sistem Informasi. PHP, MySQL, User 

Acceptance Test (UAT). 

  

Abstract - Registration of new students at the high school Handayani declined in the period of 3 years from 2015 

due to decreased levels of satisfaction services. The decline in satisfaction can know from interviews with a sample 

of 32 people. This issue need the required analysis of business strategies by applying the concept of Customer 

Relationship Management (CRM). One model is a model Payne CRM is able to answer the problems above, 

because this model can identify the needs of an organization taking into account the loyalty pelanggan.Untuk 

support the analysis results identifying the need then used a SWOT analysis as well, so known application of IT 

can answer these problems. Information Systems using the programming language PHP and MySQL. After testing 

two times by User Acceptance Test (UAT) showed that the system has a good quality in accordance with user 

expectations. 

  

Keywords: Customer Relationship Management, Payne’s Model, Information System. PHP, MySQL,User 

Acceptance Test (UAT). 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Proses pelayanan jasa pada sekolah SMA Handayani 

secara umum masih menggunakan sistem manual, yaitu 

belum adanya penerapan IT sehingga siswa dan orang 

tua siswa merasa kurang puas akan pelayanan tersebut 

untuk era yang modern saat ini. Penurunan kepuasan 

siswa dan orang tua siswa dapat diketahui melalui data-

data pendaftaran murid baru yang menurun secara 

statistik dalam kurun waktu 3 tahun belakangan dari 

tahun 2015. Oleh karena itu, maka dibutuhkan analisa 

identifikasi kebutuhan sekolah yang menerapkan 

konsep Customer Relationship Management (CRM), 

untuk meningkatkan kepuasan pelayanan jasa yang 

diberikan oleh sekolah. 

Customer Relationship Management (CRM) 

merupakan jawaban atas berbagai kendala diatas, 

meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap organisasi 

dengan menggunakan kombinasi antara proses bisnis 

dan teknologi informasi. 

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

telah diuraikan tersebut maka pada proyek akhir ini 

dibuatlah sistem informasi sesuai kebutuhan sekolah 

yang menerapkan suatu konsep CRM dengan 

menggunakan sudut pandang model payne.  

Sistem ini juga dibangun dengan penerapan teknologi 

Mail-Broadcast yang digunakan untuk menunjang 

kualitas pelayanan informasi.  

mailto:connie12si@mahasiswa.pcr.ac.id
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2. LANDASAN TEORI  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai 

bahan perbandingan dan kajian. Hasil penilitian yang 

digunakan sebagai bahan perbandingan tentunya tidak 

terlepas kaitan dari topik penilitian ini sendiri yaitu 

Customer Relationship Management[1]. 

 

 
Gambar 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

2.2. Customer Relationship Management 

CRM adalah sebuah prinsip-prinsip dasar untuk 

membangun hubungan marketing yang baik dengan 

pelanggan dimana prinsip ini merupakan kunci 

pengembangan dari pemasaran modern dan bisa 

menghasilkan cara untuk menarik perhatian pelanggan. 

Adrian Payne [Payne, 2000] adalah pendekatan 

manajemen yang mencari untuk membuat, 

mengembangkan dan mempererat hubungan dengan 

pelanggan-pelanggan terpilih dengan tujuan 

memaksimalkan nilai pelanggan (customer value), 

pendapatan perusahaan (corporate profitability) dan 

juga nilai untuk pemegang saham (shareholder 

value)[5]. 

 

2.3. Payne’s Model  CRM  
Menurut Adrian Payne dan Pennie Frow (2005) sebuah 

strategi framework CRM dapat dibagi atas 5 proses 

bagian yaitu strategy development process, value 

creation process, multichannel integration process, 

information management process, dan performance 

assessment process[5]. Menurut konsep CRM pada 

model ini, proses awal dimulai dengan pengembangan 

strategi. Proses ini meliputi strategi bisnis dan strategi 

pelanggan, strategi bisnis meliputi visi dan 

karakteristik perusahaan dalam persaingan sedangkan 

strategi pelanggan berupa pemetaan ataupun 

karakteristik pelanggan. Kedua proses ini merupakan 

bagian yang penting karena akan meningkatkan nilai 

bisnis ,nilai saham dan loyalitas pelanggan. 
Gambar  2.2 Perancangan Model Payne 

 

2.4. Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan komponen-komponen 

yang ada pada perusahaan ataupun organisasi serta 

saling bekerja sama dengan proses penciptaan dan 

pengaliran informasi itu sendiri. Sistem informasi dapat 

juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

mempunyai input dari data dan output berupa informasi 

dari pengolahan data[6].  

 

2.5. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP  secara mendasar memiliki kemampuan untuk 

mengerjakan semua yang dapat dilakukan oleh 

program (CGI), seperti mendapatkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web dinamis, dan menerima 

cookies. PHP terbilang sebagai peranti pemrograman 

web yang populer pada lingkungan Linux. Walaupun 

demikian, PHP dapat juga berfungsi pasa server-server 

berbasis Windows, UNIX, dan Macintosh[7]. 

 

2.6. SWOT Analysis 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis 

yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu 

spekulasi bisnis[8]. Analisis SWOT dapat diterapkan 

dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal 

yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian 

menerapkannya. Untuk mendukung hasil analisa dari 

sudut pandang model payne maka digunakanlah 

metode ini juga. 
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Gambar 2.3 Matrix Analysis SWOT 

 

2.7. MySQL 

Solichin (2009) menyatakan  bahwa MySQL 

adalah sebuah pernagkat lunak sistem manajemen basis 

data SQL (bahasa Inggris: database management 

system) atau DBMS yang multi-user dan multi-thread. 

DBMS adalah suau sistem perangkat lunak yang 

memungkinkan user (pengguna) untuk mengakses, 

mengontrol, memelihara, dan membuat database secara 

efektif dalam memanipulasi data[7]. 

 

2.8. User Acceptance Test (UAT) 

Melakukan pengujian UAT pengguna sistem akan 

mencoba satu-persatu fitur software untuk memastikan 

apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, skenario, dan 

kebutuhan[9]. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Wawancara dan Analisa 

Sebelum merancang penerapan IT yang tepat untuk 

sekolah ini, maka dilakukan terlebih dahulu wawancara 

serta analisis dengan pihak yang berkaitan sehingga 

sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. 

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan sudut 

pandang model payne dan analysis SWOT. Analysis 

SWOT diperlukan untuk menganalisis penanganan 

strategi bisnis dan strategi pelanggan yang terdapat 

pada point utama di model payne CRM. 

 

3.2. Perancangan Model Payne 

Model Payne menyarankan suatu organisasi harus 

mengambil lima langkah untuk membangun 

relationships dengan pelanggan. Untuk penerapan 

model payne dijelaskan, sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 Perancangan Model Payne CRM 

 

3.3. Perancangan Sistem 

3.3.1 Arsitektur Sistem 

Pada Gambar 3.2 ini merupakan arsitektur sistem, 

dimana ada sebuah komputer sebagai server yang dapat 

diakses oleh client menggunakan internet melalui 

komputer client, lalu dengan adanya fitur pelayanan 

Email Broadcast maka informasi pesan akan 

dikirimkan menggunakan suport jaringan internet. 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 

3.3.2 Sitemap Sistem 

Perancangan sitemap untuk sistem yang diterapkan 

pada SMA Handayani Pekanbaru, diantaranya: 
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Gambar 3.3 Sitemap Sistem 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Tampilan Sistem 

 

3.4 Beberapa hasil tampilan sistem 

 

5. KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang diperoleh dari penilitan ini adalah, 

sistem informasi dibangun berdasarkan konsep Payne’s 

Model Customer Relationship Management, model ini 

membantu dalam perancangan sistem yang sesuai 

kebutuhan sekolah berdasarkan hasil wawancara dan 

analisa. Penerapan sistem ini bisa meningkatkan 

kualitas pelayanan khususnya pelayanan informasi 

karena di sistem ini dilengkapi dengan pelayanan email 

broadcast. 

Analisis sentimen ini sebaiknya diimplementasikan 

dengan meningkatkan kemampuan crawling data 

menggunakan power query dengan mempelajari query 

facebook untuk memperoleh lebih banyak data dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. Sehingga, akan 

memungkinkan melihat sentimen publik dari tahun 

ketahun. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

membuat sistem analisis sentimen menggunakan 

metode klasifikasi Naïve bayes. 
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Abstrak  –  Pada umumnya pembuatan animasi di Indonesia masih kelihatan kaku dan kurang nyata, hal ini 

dikarenakan pembuatan animasi masih dilakukan dengan cara manual atau mengunci gerakan disetiap frame. 

Kemudian hasil dari pembuatan animasi tersebut hanya dapat digunakan pada objek yang diberi animasi saja, 

sehingga harus membuat animasi lagi pada karakter lain, meskipun gerakan yang akan dibuat sama dengan gerakan 

sebelumnya. Untuk menangani masalah tersebut, telah dibangun sebuah sistem dan sebuah add-ons yang dapat 

membantu dalam pembuatan gerakan animasi. Sistem yang dibangun berfungsi menyimpan informasi gerakan 

objek manusia ke database dalam bentuk titik koordinat, dengan menggunakan teknik motion capture yang 

ditangkap oleh perangkat Kinect. Kemudian data gerakan yang disimpan tersebut diolah kembali oleh add-ons, 

untuk diterapkan ke karakter yang akan dijadikan animasi menggunakan bantuan software 3D, sehingga data 

gerakan tersebut dapat diterapkan kebeberapa karakter untuk mempercepat proses pembuatan animasi. Hasil 

penelitian yang telah dibangun dapat mempercepat proses pembuatan animasi dibandingkan dengan pembuatan 

secara manual (frame by frame), akan tetapi hasil yang diberikan tidak sebaik pembuatan animasi secara manual. 

Penyebabnya adalah data yang dihasilkan Kinect tidak konsisten atau dapat berubah secara tiba-tiba karena terjadi 

sedikit perubahan anggota tubuh dan kemiripan data koordinat yang dihasilkan dengan posisi tubuh model tidak 

sempurna. 

 

Kata Kunci : Motion Capture, Animasi, Database, Kinect. 

  

Abstract – Generally, the making of animation in Indonesia still looked stiff and less real , because making 

animation is still done by hand or lock the movement of each frame. Then the result of the animation creation can 

only be used on an object that was animated, so that should make the animation again to another object, although 

movement will be made the same as the previous movement. To handle the problem, has been built system and an 

addons that can assist in making motion animation. The system that will be built functionate to save the information 

of human movement in the form of coordinate into database, using the motion capture technique using kinect 

hardware. Next, the movement data that have been save will be reproduce by addons, for applying in the character 

which will be the animation using help from 3D software, so that the movement data can be apply to some 

character for speed up the process of making animation. The result of experiment that has been built is can speed 

up the process of making animation than the manual process making (frame by frame), but the result not as good 

as with the animation that made manually. The cause was the produce kinect data  not consistent or can change 

suddenly because there was little change in the limbs and similarity coordinate data generated by the model by 

the not perfectly body position. 
 

Keywords: Motion Capture, Animation, Database, Kinect. 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi dalam bidang animasi 

3D saat ini berkembang pesat, sehingga banyak 

dijumpai pada game maupun perfilman. Pada 

umumnya pembuatan animasi di Indonesia masih 

dilakukan dengan cara mengunci gerakan disetiap 

frame, sehingga animasi yang dihasilkan masih 

tergolong kaku dan kurang nyata. Masalah lain dalam 

pembuatan animasi adalah gerakan yang dihasilkan 

tersebut hanya dapat digunakan pada objek yang diberi 

animasi saja, sehingga harus membuat animasi lagi 

pada karakter lain, meskipun gerakan yang akan dibuat 

sama dengan gerakan sebelumnya. Maka dibangunlah 

sebuah sistem yang dapat menangkap gerakan yang 

dihasilkan oleh model (objek manusia) dengan teknik 

motion capture menggunakan perangkat Kinect 

sebagai penangkap gerakan. Kinect akan menangkap 

gerakan yang berupa titik koordinat dari setiap sendi 

objek model dan disimpan ke database. Kemudian 

addons berfungsi untuk mengolah data gerakan yang 

disimpan tersebutuntuk diterapkan ke karakter animasi 

yang diinginkan dengan bantuan software 3D, sehingga 

data gerakan tersebut dapat digunakan secara berulang-



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 287 

ulang untuk membuat animasi pada karakter yang 

berbeda. 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah membangun 

sistem yang dapat menyimpan banyak data gerakan, 

kemudian data gerakan tersebut dapat digunakan kapan 

saja untuk diterapkan ke karakter, agar menghasilkan 

gerakan animasi yang nyata.   

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian yang berjudul "Rancang Bangun 

Sistem Motion Capture dan Motion Database untuk 

Robot Humanoid dengan Perangkat Microsoft Kinect 

Berbasis Ros (Robot Operating System)" menjelaskan 

bahwa, para roboticist selalu berusaha agar robot dapat 

memiliki kemampuan seperti manusia sehingga dapat 

berinteraksi dengan manusia dengan baik. Sistem robot 

yang dibangun menggunakan teknologi motion capture 

agar gerak robot menyerupai gerakan manusia. Sistem 

tersebut menggunakan masukkan berupa gerakan 

tangan, badan, kepala dan kaki yang awalnya disimpan 

ke database dahulu, kemudian robot mengambil 

gerakan dari database untuk bergerak sesuai dengan 

gerakan yang disimpan [4]. 

Pada penelitian lainnya dengan judul "Perancangan dan 

Implementasi Kinect Motion Capture Sensor untuk 

Interaksi dan Pembelajaran Tunawicara" menjelaskan 

bahwa, tunawicara adalah seseorang yang tidak dapat 

berkomunikasi dengan normal. Cara interaksi dengan 

tunawicara adalah dengan menggunakan bahasa isyarat 

yang dapat menyebabkan sulitnya dalam penyebaran 

informasi.Sehingga dirancang suatu sistem yang 

menggunakan masukan gerakan tangan yang disimpan 

dalam bentuk file *.csv. Sehingga ketika ada pengguna 

yang menggunakan sistem ini melakukan isyarat, maka 

sistem akan melakukan klasifikasi dengan algoritma k-

NN. Klasifikasi data tersebut menghitung jarak untuk 

menentukan koordinat yang sesuai dan mencari 

gerakan isyarat sesuai dengan gerakan yang telah 

disimpan sebelumnya [2]. 

Penelitian berikutnya oleh dengan judul "Penerapan 

Microsoft XBOX Kinect Motion Capture Sensor dalam 

Adegan Pertarungan untuk Film Animasi 3D 

Selamatkan Bumi" menjelaskan bahwa, penerapan 

motion capture dalam pembuatan animasi memerlukan 

alat khusus yang terbilang mahal dan membutuhkan 

studio khusus dalam penggunaannya. Tetapi pada 

pertengahan tahun 2009 yang lalu Microsoft 

memperkenalkan perangkat Kinect Xbox 360 yang 

digunakan sebagai pengganti joystick oleh Microsoft 

untuk konsol Xbox 360 saja. Kemudian karena 

teknologi ini masih tergolong baru, banyak ilmuan dan 

animator 3D profesional yang mencoba untuk 

menghubungkan perangkat Kinect ke komputer. 

Sehingga dibuat sebuah film animasi yang 

menggunakan perangkat Kinect sebagai masukan 

gerakan dalam animasi [9]. Pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa peneliti membangun sistem yang 

menggunakan masukan berupa gerakan anggota tubuh 

manusia (tangan, kaki, kepala dan badan). Kemudian 

masukan tersebut ditangkap oleh perangkat Kinect 

untuk mendapatkan titik koordinat sendi anggota tubuh 

model (objek manusia) dalam tiap detik untuk disimpan 

ke database. Sehingga data gerakan yang telah 

tersimpan tersebut, dapat digunakan kembali untuk 

diterapkan ke karakter animasi yang diinginkan. 

 

2.2. Motion Capture 
Motion capture adalah suatu teknik yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi data gerakan terhadap 

titik tertentu pada subjek dari waktu ke waktu [10]. 

Untuk menggunakan motion capture, diperlukan 

hardware dan software khusus yang harganya menjadi 

kendala bagi studio animasi kecil. Motion capture 

dapat dilakukan dengan beberapa sensor kamera, salah 

satunya berada pada perangkat Kinect [4]. 

Kinect merupakan sebuah alat yang di keluarkan oleh 

Microsoft untuk mendeteksi gerakan tubuh manusia, 

gerakan wajah dan merekam suara [4]. Kinect memiliki 

SDK yang menyediakan API (Application 

Programming Interface) untuk mempermudah dalam 

mengakses seluruh titik sendi yang ada pada tubuh 

manusia. Jumlah titik sendi yang dapat diakses adalah 

dua puluh titik dan setiap titik sendi sudah diidentifikasi 

sesuai dengan nama sendinya [3]. Pada Gambar 1 

mempresentasikan seluruh titik sendi tubuh manusia 

yang ditangkap oleh perangkat Kinect. Kinect dapat 

diakses dengan beberapa bahasa pemrograman yang 

dikeluarkan oleh Microsoft, salah satunya bahasa 

pemrograman C# [6]. 

 
Gambar 1 Titik sendi Kinect 

 

2.3. Animasi 
Menurut Utami [11], animasi adalah serangkaian 

gambar yang dimulai dengan gambar independen dan 

menempatkannya secara bersamaan untuk membentuk 

ilusi gerak yang berkelanjutan. Salah satu contoh 

animasi dapat dilihat ketika menonton kartun di televisi 

atau pembelajaran melalui simulasi. 

Simulasi merupakan suatu model atau penyederhanaan 

dari situasi, objek, atau kejadian sesungguhnya. 

Simulasi juga dapat diterapkan pada sebuah sistem 
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yang akan dibangun untuk mengurangi kemungkinan 

kegagalan, menghilangkan kemacetan yang tidak 

terduga, mencegah biaya yang berlebihan dan untuk 

mengoptimalkan kinerja suatu sistem [7]. 

Pada penelitian ini akan dibuat simulasi pergerakan 

manusia dalam bentuk animasi 3D yang terdiri dari 

pergerakan berjalan, berlari dan melompat, karena 

pergerakan tersebut merupakan gerakan dasar 

lokomotor yang artinya suatu kemampuan yang 

digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat 

ke tempat lain [5]. Proses pembuatan animasi tersebut 

dibutuhkan sebuah software 3D, salah satunya Blender. 

Blender adalah software 3D gratis dan open source 

yang bisa digunakan untuk modeling, rigging, 

animation, simulation, compositing dan motion 

tracking, bahkan dapat digunakan untuk melakukan 

editing video dan membuat permainan. Blender dapat 

berjalan diberbagai sistem operasi seperti Linux, 

Windows dan Machintosh. Salah satu kelebihan yang 

disediakan oleh Blender adalah kita dapat membuat 

animasi menggunakan bahasa pemrograman Python. 

Python digunaka untuk mengakses data gerakan yang 

telah disimpan di database MySQL, karena menurut 

Astuti & Cahyani [1], MySQL adalah salah satu jenis 

database server yang sangat terkenal dan banyak 

digunakan sebagai media penyimpanan dan 

pengelolaan data. MySQL menggunakan SQL 

(Structure Query Language) sebagai bahasa dasar yang 

digunakan untuk mengakses database, sehingga mudah 

digunakan, kinerja query yang cepat, dan mampu 

menangani kebutuhan data yang banyak untuk 

perusahaan skala menengah. Selain itu juga MySQL 

didistribusikan secara gratis, di bawah lisensi GPL 

sehingga dapat digunakan cuma-cuma. 

 

3 METODOLOGI 

Langkah-langkah dalam pengerjaan dan 

penulisanlaporan : 

1. Studi Literatur; meliputi pencarian bahan-

bahan dengan cara mempelajari dan 

memahami buku-buku (berbagai referensi) 

yang berhubungan dengan pembuatan proyek 

akhir. 

2. Perancangan Sistem; meliputi (a) 

perancangan dan pembuatan flowchart, (b) 

Perancangan dan pembuatan program, (c) 

Perancangan dan pembuatan antarmuka. 

3. Pengujian Sistem; meliputi pengujian data 

gerakan, pengujian logika program, dan 

pengujian gerakan terhadap animasi manusia. 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Arsitektur Sistem  

Gambar 1 menjelaskan arsitektur sistem ketika 

pengguna menggunakan sistem hingga terbentuknya 

sebuah animasi. Awalnya model melakukan gerakan di 

depan perangkat Kinect, kemudian data gerakan yang 

ditangkap oleh Kinect diolah sistem untuk disimpan ke 

dalam database MySQL. Kemudian pengguna dapat 

menggunakan gerakan dari  database tersebut untuk 

diaplikasikan ke karakter animasi kapan saja 

menggunakan software 3D.   

Model Kinect Aplikasi 

Motion

Database

Pengguna

Pengguna
PC + 

Software 

3D

Animasi

Menyimpan gerakan

Implementasi gerakan

 
Gambar 1 Arsitektur Sistem 

 

4.2. Blok Diagram 

Gambar 2 menjelaskan alur penggunaan yang dimana 

gerakan manusia ditangkap menggunakan perangkat 

Kinect. Kemudian informasi gerakan yang ditangkap 

oleh Kinect disimpan ke database dalam bentuk nilai 

titik koordinat sendi. 

Setelah gerakan manusia tersebut disimpan ke 

database, data gerakan tersebut dapat digunakan 

kembali membuka aplikasi Blender (software 3D) 

dahulu, kemudian pengguna mempersiapkan karakter 

yang akan dijadikan animasi dan mengubah nama 

tulang yang ada pada karakter sesuai dengan ketentuan 

sistem. Setelah itu kita dapat menjalankan script Python 

untuk menerapkan data gerakan dari database ke 

karakter untuk membuat animasi 3D. 

Model Kinect Aplikasi 

Motion

Database

Pengguna

Pengguna
PC + 

Software 

3D

Animasi

Menyimpan gerakan

Implementasi gerakan

 
Gambar 2 Blok Diagram 

 

4.3. Use Case Diagram 

Gambar 3 menjelaskan alur penggunaan yang dimana 

gerakan manusia ditangkap menggunakan perangkat 

Kinect. Kemudian informasi gerakan yang ditangkap 

oleh Kinect disimpan ke database dalam bentuk nilai 

titik koordinat sendi. 

Setelah gerakan manusia tersebut disimpan ke 

database, data gerakan tersebut dapat digunakan 

kembali membuka aplikasi Blender (software 3D) 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 289 

dahulu, kemudian pengguna mempersiapkan karakter 

yang akan dijadikan animasi dan mengubah nama 

tulang yang ada pada karakter sesuai dengan ketentuan 

sistem. Setelah itu kita dapat menjalankan script Python 

untuk menerapkan data gerakan dari database ke 

karakter untuk membuat animasi 3D. 

Melihat Manual

Menyimpan Gerakan

Melihat Daftar Gerakan

Menghapus GerakanPengguna

Penerapan data gerakan ke 

karakter

 
Gambar 3 Use case diagram 

 

4.4. Pengujian Fungsional Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian fungsional 

sistem menggunakan metode Blackbox, pengujian 

dilakukan terhadap aplikasi penyimpan gerakan dan 

script Python yang digunakan untuk menerapkan 

gerakan. Berdasarkan hasil pengujian Blackbox yang 

dilakukan terhadap sistem, didapatkan hasil bahwa 

semua kasus yang diuji pada sistem berjalan sesuai 

hasil yang diharapkan, sehingga sistem dapat 

digunakan untuk pembuatan animasi. 

 

4.5. Pengujian Waktu Yang Dibutuhkan Dalam 

Pembuatan Animasi 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan 

kebutuhan waktu dalam proses pembuatan animasi 

pada satu karakter dan tiga gerak animasi dengan cara 

manual dan sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa waktu yang 

dibutuhkan dalam pembuatan animasi menggunakan 

sistem, lebih sedikit dibandingkan pembuatan animasi 

secara manual. 

 

4.6.  Pengujian Kesesuaian Gerakan Yang 

Dihasilkan Dengan Model 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan 

kebutuhan waktu dalam proses pembuatan animasi 

pada satu karakter dan tiga gerak animasi dengan cara 

manual dan sistem. Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan, didapatkan hasil bahwa gerakan berjalan 

dan berlari yang dilakukan model, sesuai dengan 

gerakan animasi yang dihasilkan pada semua karakter. 

Namun terdapat beberapa kesalahan pada gerakan 

melompat, karena pada gerakan tersebut terdapat 

bagian tubuh model yang tertutup atau terhalang, 

sehingga posisi sendi skeleton tidak sesuai dengan 

gerakan model. 

 

4.7.   Pengujian kecepatan gerakan yang dapat 

ditangkap dengan membandingkan 

banyaknya perpindahan gerakan anggota 

tubuh dalam satuan waktu 

Pengujian kecepatan gerakan yang dapat ditangkap 

oleh Kinect dilakukan dengan membandingkan 

gerakan model dalam interval waktu tertentu, dengan 

animasi yang dihasilkan secara visual. Interval waktu 

yang diuji terdiri dari 1, 0.5 dan 0.25 detik per gerakan. 
Berdasarkan hasil pengujian kecepatan gerakan yang 

dapat ditangkap oleh Kinect, didapatkan hasil bahwa 

kecepatan gerakan yang dilakukan model sesuai 

dengan animasi yang dihasilkan. Hasil tersebut 

menandakan bahwa gerakan dengan interval waktu 

yang kecil  (pergerakan paling cepat yang dapat 

dilakukan model) dapat ditangkap oleh Kinect. 

 

4.8. Pengujian posisi ideal antara Kinect dengan 

model 

Pengujian jarak ideal antara Kinect dan model 

dilakukan dengan merubah masing–masing jarak, 

tinggi, posisi dan arah dari Kinect. Jarak yang diuji 

adalah 1 m, 2 m dan 3 m. Tinggi antara Kinect dan 

model adalah setara dengan tinggi lutut, pinggang dan 

dada model. Posisi antara Kinect dan model adalah kiri, 

tengah dan kanan dari model. Kemudian arah Kinect 

terhadap model terdiri dari arah lurus dan mengarah ke 

model. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, 

didapat  hasil bahwa jarak ideal Kinect agar objek 

model terdeteksi adalah pada jarak 2 meter, tinggi 

Kinect sejajar dengan pinggang model, berbagai arah 

dan posisi. Jarak Kinect juga dapat terdeteksi pada jarak 

3 meter dengan berbagai tinggi, arah dan posisi. 

 

4.9. Pengujian delay gerakan model dengan hasil 

animasi. 

Pengujian delay dilakukan dengan membandingkan 

waktu yang digunakan dalam merekam gerakan model 

dengan waktu yang dihasilkan dari gerakan animasi. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan tiga 

gerakan yang dimana setiap gerakan dilakukan 

sebanyak 5 kali. Gerakan yang digunakan yaitu gerakan 

berjalan, berlari dan melompat. Berdasarkan hasil 

pengujian delay yang dilakukan, didapatkan waktu 

yang dihasilkan dari animasi kurang dari waktu yang 

digunakan model untuk merekam gerakan, sehingga 

didapatkan kesimpulan bahwa gerakan model dengan 

gerakan hasil animasi memiliki total delay waktu 

sebanyak 8.01 %. 

 

4.10. Pengujian kesalahan dalam mendeteksi model. 

Pengujian kesalahan dilakukan dengan mengumpulkan 

beberapa kesalahan yang terjadi ketika melakukan 

penyimpanan gerakan. Berdasarkan hasil pengujian, 

terjadi beberapa kesalahan ketika model bergerak di 

depan perangkat Kinect, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa posisi skeleton bagian tubuh model 

yang tertutup, tidak dapat dideteksi secara akurat oleh 

perangkat Kinect. 
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5. KESIMPULAN 
 
Setelah melakukan pengujian dan analisa dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Sistem ini dapat menyimpan lebih dari satu 

gerakan. 

2. Kebutuhan waktu yang digunakan dalam 

pembuatan animasi menggunakan sistem, relatif 

lebih singkat dibandingkan pembuatan animasi 

dengan cara manual (frame by frame) apabila 

banyak gerakan diterapkan pada satu karakter. 

3. Gerakan yang dihasilkan lebih nyata meskipun 

ada beberapa anggota tubuh yang tidak sesuai 

pergerakannya karena sistem menggunakan skala 

(menghitung perbandingan panjang tulang model 

dengan karakter), sehingga pada saat 

penyimpanan gerakan apabila terjadi pergeseran 

panjang tulang model, maka gerakan yang 

dihasilkan tidak sempurna. 

4. Posisi ideal Kinect terhadap model dengan 

skenario tinggi model 165 cm, untuk 

mendapatkan gerakan yang lebih baik adalah pada 

jarak 3 meter dan model berada dalam jangkauan 

sensor Kinect, kemudian pada jarak 2 meter 

dengan syarat tinggi Kinect sejajar dengan 

pinggang model. 

5. Gerakan yang dapat ditangkap oleh Kinect adalah 

gerakan yang kecepatannya tidak melebihi 

kecepatan gerak orang normal atau gerakan yang 

dilakukan setiap 0.25 detik (gerakan tercepat yang 

telah diuji). 

6. Perpindahan posisi karakter dapat mengikuti 

perpindahan (transformasi) posisi model. 

 

 

 

 

Adapun saran dari proyek akhir ini adalah: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

mengolah data gerakan yang lebih cepat dari pada 

gerakan yang telah diuji pada penelitian ini. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan dengan teknologi yang mampu 

mengolah data yang akurat. 
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Abstrak  –  Salah satu kegiatan yang dilakukan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

Politeknik Caltex Riau (PCR) adalah evaluasi pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. Proses ini masih 

dilakukan dengan cara manual, pengguna mengisi kuesioner dan memasukkan ke kotak saran. Cara seperti ini 

membuat BAAK dan pimpinan membutuhkan proses yang panjang untuk melihat pelayanan yang telah diberikan 

dan kepuasan pengguna. Untuk melihat kualitas pelayanan dengan cara ini dapat menghasilkan penilaian yang 

subjektif. Untuk itu, dibangun sistem untuk membantu mengolah data penilaian untuk melihat kualitas pelayanan 

dan melihat kepuasan pengguna. Data penilaian akan diolah menggunakan sistem. Sistem yang dibangun 

menerapkan Text Mining untuk mengolah data penilaian dan Naïve Bayes untuk melakukan pengklasifikasian 

kualitas pelayanan. Kepuasan pengguna didapatkan dengan cara membandingkan kualitas dan harapan. Dengan 

Frequent Itemset Mining 3 menunjukkan Naive Bayes menghasilkan akurasi 80%. 

 

Kata Kunci : Kuesioner, Text Mining, Naïve Bayes, Penilaian, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pengguna, BAAK 

  

Abstract - Activities in Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Politeknik Caltex Riau (PCR) 

is the evaluation of the services provided to user. This process is still done conventionally, then BAAK and 

managements requires a long process to see the services given and user satisfaction. To see the quality of service 

in this way can result in subjective assessments. Therefore, it needs to create a system that helps to process the 

data in order to see the result of quality of service and user satisfaction. Assessment data will be processed using 

the system. The system built to apply Text Mining for processing data assessment and Naïve Bayes to classify the 

quality of service. This user satisfaction can be done by compare the quality and expectation. With Frequent 

Itemset Mining 3 shows 80% accuracy Naive Bayes. 

  

Keywords: Questioner, Text Mining, Naïve Bayes, Assessment, Quality of Service, User Satisfaction, BAAK 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) Politeknik Caltex Riau mempunyai fungsi 

memberikan layanan dalam bidang administrasi 

akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem 

informasi dilingkungan kampus Politeknik Caltex 

Riau. Pelayanan kepada mahasiswa yang berhubungan 

dengan administratif baik akademik maupun 

kemahasiswaan dilaksanakan secara terpusat melalui 

BAAK. 

 

Terdapat 4 loket yang tersedia untuk melayani 

kebutuhan pengguna. Pengguna dapat memberikan 

penilaian dan saran dikertas kemudian dimasukkan 

kedalam kotak yang tersedia. Kertas akan dikumpulkan 

oleh pihak BAAK dan diberikan kepada pimpinan 

untuk evaluasi. Evaluasi terhadap BAAK ini dilakukan 

oleh Pembantu Direktur 1 Bagian Akademik dan 

Kemahasiswaan selaku pimpinan. Pimpinan akan 

membaca penilaian dan saran  untuk melihat kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh  

 

BAAK. Karena proses ini dilakukan oleh satu orang, 

penilaian yang dihasilkan bisa bersifat subjektif. 

Subjektif adalah pandangan dari perasaan pribadi. 
Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa 

dipengaruhi oleh pendapat dan perasaan pribadi [1]. 

Pada penelitian ini dibangun sistem yang bertujuan 

memudahkan pihak BAAK mengumpulkan data 

penilaian mengunakan sistem dan akan diolah dengan 

menggunakan proses Text Mining. Proses klasifikasi 

kualitas pelayanan menggunakan metode Naïve Bayes. 

Hasilnya ditampilkan menggunakan grafik sehingga 

mempermudah melihat kualitas pelayanan dan 

kepuasan pengguna. 
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2. REVIEW PENELITIAN TERDAHULU  

 

Penelitian yang dilakukan oleh [2] melakukan analisis 

terkait kualitas pelayanan dari 3 provider, yaitu 

telkomsel, xl dan indosat. Data-data yang digunakan 

untuk penelitian ini berasal dari akun twitter masing-

masing perusahaan provider. Data twitter dihitung 

berdasarkan label positif dan negatif berdasarkan words 

dictionary yang telah dibuat tanpa membersihkan data. 

Naïve Bayes digunakan sebagai metode klasifikasi. 

Hasilnya ditampilkan dengan skor positif dan negatif 

tiap akun provider. 

 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh [3], data 

yang digunakan adalah judul proyek akhir. Dibutuhkan 

proses dan waktu untuk mengelola judul Proyek Akhir 

(PA). Text mining menggunakan algoritma k-Nearest 

Neighbor (k-NN) dan Cosine Similarity untuk 

pengecekan kemiripan judul baru yang dimasukan 

mahasiswa dengan judul-judul yang sudah pernah ada 

sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan kategori 

kurikulum berbasis kompetensi yang ada di program 

studi PCR. 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [4], data 

yang digunakan adalah judul proyek akhir. Pemilihan 

dosen pembimbing dan dosen penguji masih 

menggunakan cara manual dan tidak sesuainya dosen 

pembimbing dan dosen penguji dengan judul PA. Text 

Mining digunakan untuk menganalisa data yang 

didapat dari judul PA. Teknik klasifikasi menggunakan 

k-Nearest Neighbor (k-NN) dan Simple Additive 

Weighting untuk melakukan pembobotan kriteria 

dosen. Hasil penelitian ini merekomendasikan 5 nama 

dosen yang memiliki bobot tertinggi untuk menjadi 

pembimbing dan penguji PA berdasarkan KBK judul 

mahasiswa. 

 

Pada penelitian ini dibangun sistem pengolahan data 

kuesioner terkait kualitas pelayanan dan kepuasan 

secara otomatis. Proses preprocessing dilakukan untuk 

mengurangi noise pada data. Frequent itemset mining 

digunakan untuk mendapatkan atribut yang sesuai 

sebagai data training dan metode klasifikasi text 

mining adalah Naïve Bayes. Hasil dari penelitian 

menampilkan kategori kepuasan dan kualitas 

pelayanan serta visualisasi data berupa grafik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dapat dilihat dari segi objek, metode, tahap 

preprocessing dan hasil. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Blok Diagram Sistem 

Gambar 1 menampilkan blok diagram sistem dimulai 

dari tahap pengumpulan data yang akan digunakan 

sampai pengolahan data secara otomatis menggunakan 

sistem. 

Input

Kuesioner

Proses

Google Doc

Output

Data Kuesioner

Data Penilaian (Google 
Doc)

Preprocessing di 
Ms.Excel sampai 

menghitung frequent 
itemset mining (FIM)

Data Training

Form kuesioner disistem Sistem
Data Penilaian 

(database)

Data Penilaian Text Mining
Data Penilaian setelah di 

text mining

Data Penilaian setelah di 
text mining

Naïve Bayes
Kategori Kualitas 

Pelayanan

Kategori Kualitas 
Pelayanan

Dibandingkan dengan 
harapan

Kategori Kepuasan 
Pengguna

 
Gambar 1: Blok Diagram Sistem 

3.2. Gambaran Umum Sistem 

Sumber data teks yang akan diolah pada penelitian ini 

dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner 

menggunakan Google Docs dan kertas kuesioner yang 

disebarkan ke mahasiswa Politeknik Caltex Riau. Data 

yang disebarkan diisi oleh 50 responden. Data yang 

terkumpul diolah secara manual dengan Microsoft 

Excel dengan melakukan preprocessing data dan 

menghitung frequent itemset untuk mendapatkan 

atribut setiap kategori yang akan digunakan sebagai 

data training. Frequent itemset adalah frequent 

patterns yang merupakan pola yang sering muncul dari 

suatu kumpulan data [5]. 

 

Sistem yang dibangun mempunyai menu untuk 

pengisian kuesioner. Pengguna akan mengisi kuesioner 

untuk memberikan penilaian dan tersimpan pada 

database. Proses preprocessing data penilaian 

menggunakan text mining. Text mining adalah proses 

menggali informasi dimana pengguna berinteraksi 

dengan dokumen–dokumen menggunakan tools 

analisis [6]. Preprocessing data yang dilakukan dengan 

case folding, tokenizing, filtering dan stemming dapat 

dilihat pada Gambar 2 

 
Gambar 2: Pengklasifikasian Kualitas Pelayanan 

Naïve bayes akan mengklasifikasikan data penilaian ke 

dalam kategori kualitas pelayanan. Naïve bayes adalah 

sebuah metode pengklasifikasian statistik yang bisa 

digunakan untuk memprediksi probabilitas 

keanggotaan suatu class [7]. Rumus Naïve Bayes bisa 

dilihat pada persamaan 1 

𝑝(𝐻|𝑋) =
p(𝑋|𝐻) p(𝐻)

p(X)
   persamaan (1) 
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Keterangan: 
X  = data dengan class yang belum di ketahui 

H  = hipotesis data X merupakan suatu class 

spesifik 

𝑝(𝐻|𝑋) = probabilitas hipotesis H berdasarkan 

kondisi X (posteriori   probability) 

𝑝(𝐻) = probabilitas hipotesis H (prior probability) 

𝑝(𝑋|𝐻) = probabilitas X berdasarkan kondisi pada 

hipotesis H 

𝑝(𝑋) = probabilitas dari X 

Kualitas pelayanan akan dibandingkan dengan harapan 

pengguna untuk melihat kepuasan pengguna. Evaluasi 

pada sistem menggunakan confusion matrix dan k-fold 

cross validation untuk melihat akurasi. Confusion 

matrix adalah alat yang berguna untuk menganalisis 

seberapa baik classifier mengenali tuple dari kelas yang 

berbeda [5]. K-Fold Cross Validation membagi dataset 

menjadi sejumlah k partisi secara acak [8]. 

 

4. HASIL PENELITIAN 
 
4.1. Data Kuesioner 

Gambar 3 menampilkan contoh data yang sudah 

terkumpul dengan menggunakan Google Docs dan 

kertas kuesioner. Data ini terkumpul sebanyak 50, 

kemudian dikelompokkan ke setiap kategori sebanyak 

10 data. Data yang sudah dikelompokkan ini kemudian 

dilakukan preprocessing data. 

 

Gambar 3: Data Kuesioner 

 

4.2. Preprocessing 

Ini adalah salah satu contoh proses preprocessing data 

yang dilakukan dengan cara melakukan case folding, 

tokenizing, filtering dan stemming. Contoh data yang 

dipreprocessing dapat dilihat pada Gambar 4 

 

 

Gambar 4: Preprocessing Data Training 

4.3. Frequent Itemset Mining 

Gambar 5 menampilkan data yang sudah selesai 

dipreprocessing. Setelah semua data dilakukan 

preprocessing, maka dilakukan proses frequent itemset 

mining untuk menghitung frekuensi kemunculan kata 

pada setiap kategori. Proses frequent itemset dapat 

dilihat pada Gambar 6 

 

Gambar 5: Data Setelah Preprocessing 

 

 

Gambar 6: Proses Frequent Itemset Mining 

 

4.4. Implementasi 

Gambar 7 menampilkan halaman pengisian data 

kuesioner yang dilakukan oleh pengguna. 
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Gambar 7: Halaman Pengguna 

Gambar 8 menampilkan halaman untuk mengolah data 

kuesioner yang sudah dikumpulkan. Proses pengolahan 

ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan 

sistem oleh pegawai BAAK. 

 

Gambar 8: Halaman BAAK 

Gambar 9 menampilkan hasil penilaian yang sudah 

diolah dengan menggunakan sistem dan ditampilkan 

dihalaman pimpinan. 

 

Gambar 9: Halaman Pimpinan 

 

 

4.5. Pengujian 

4.5.1 Akurasi Naïve Bayes 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diujikan 

untuk setiap kemungkinan frequent item. Pengujian ini 

menghasilkan akurasi dari klasifikasi data dapat dilihat 

pada Tabel 1  

Tabel 1. Akurasi Naïve Bayes 

 

Frequent Itemset Mining Akurasi 

2 86% 

3 80% 

4 66% 

 

4.5.2 K-Fold Cross Validation 

Setelah pengujian akurasi naïve bayes, dilakukan 

proses pengujian kedua dengan k-fold cross validation 

pada setiap frequent itemset dan nilai k. Pada frequent 

itemset 2 setelah dilakukan proses k-fold didapatkan 

nilai k terbaik pada k-5 sebesar 44% dan k-10 sebesar 

44%. Tetapi pada frequent itemset 3 yang akurasi naïve 

bayesnya lebih rendah dari pada frequent itemset 2, 

didapatkan nilai k yang lebih baik. Pada nilai k-5 

sebesar 54%. Tabel 2 menampilkan hasil pengujian k-

fold cross validation. 

Tabel 2. K-Fold Cross Validation 

 

  

Frequent Itemset 

Mining 

2 3 

K-Fold Cross 

Validation 

2 30% 46% 

3 34% 36% 

4 34% 42% 

5 44% 54% 

6 38% 50% 

7 40% 46% 

8 40% 46% 

9 42% 50% 

10 44% 48% 
 

4.5.2 Atribut Data Training 

Akurasi terbaik pada frequent itemset 3 menghasilkan 

atribut yang akan digunakan sebagai data training 

untuk setiap kategori kualitas pelayanan. Atribut data 

training pada setiap kategori dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 3. Atribut Data Training 

 

sangat 

tidak 

baik 

tidak baik netral baik 
sangat 

baik 

ramah pegawai baak 
mahasi

swa 
layan 

layan surat cepat layan baak 

surat baak ramah baak bagus 

lama ruang layan surat 
pegawa

i 

tugas layan sopan selesai ramah 

cuek sopan  cepat ulet 

baak teman  urus teliti 

marah 
mahasisw

a 
 aktif hebat 

pegaw

ai 
puas   

mahasis

wa 

    urus 

    surat 

    cepat 

    tanggap 

    
profesio

nal 

 

5. KESIMPULAN 
 
Setelah dilakukan implementasi, pengujian berserta 

analisis pada proyek akhir ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem ini berhasil melakukan 

klasifikasi kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna. 

Hasil akurasi yang didapatkan sebesar 80% pada 

frequent itemset 3. Sehingga pimpinan dapat melihat 

kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna secara lebih 

cepat karena proses pengolahan data dilakukan secara 

otomatis dan lebih objektif.  

Adapun saran yang dapat diberikan adalah 

preprocessing sebaiknya dilakukan dengan 

menambahkan tahap convert negation yang membantu 

menemukan kata negasi dan membantu perhitungan 

pada proses klasifikasi dan sistem dapat dikembangkan 

untuk melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

setiap pegawai. Karena pada sistem ini hanya 

menghasilkan tingkat kualitas pelayanan secara 

keseluruhan. 
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Abstrak  –  PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)  adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas 

yang berada di Riau. Salah satu lapangan yang dikelola oleh PT. CPI adalah lapangan minyak Minas. Lapangan 

minyak Minas merupakan lapangan minyak yang terbesar yang di miliki oleh PT. CPI  dan merupakan lapangan 

terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, pimpinan PT. CPI Area Minas sulit untuk 

mendapatkan informasi data produksi sumur minyak yang sesuai dengan keinginan management. Salah satu 

keinginan management pada data produksi sumur minyak adalah mengetahui data perbulan, pertahun, dan 

volume water injection. Permasalahan yang ada pada data produksi sumur minyak di PT. CPI Area Minas yaitu 

bagaimana mengetahui sumur mana yang harus dilakukan workover berdasarkan pola historical data produksi 

dan injeksi. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan 4 dashboard yang dapat melihat historical data 

produksi sumur minyak untuk melakukan monitoring data produksi sumur minyak, mengetahui pola data 

produksi sumur minyak, menganalisis data, dan mengambil keputusan dengan secara tepat sesuai dengan 

informasi yang dihasilkan, sehingga membantu pihak PT. CPI untuk menentukan sumur yang layak dilakukan 

workover.  

 

Kata Kunci: PT. Chevron Pacific Indonesia, Business Intelligence, Tactical Dashboard. 

  

Abstract - PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) is a company engaged in oil and gas fields located in Riau. One 

of the field which is managed by PT CPI oil field is Minas. Minas oil field is the largest oil field owned by PT CPI 

and is the largest field in Southeast Asia. Based on the results of surveys conducted, the Chairman of PT CPI 

Minas Area difficult to get information the oil well production data in accordance with the wishes of management. 

One of the desires of the data management on the production of oil well is knowing the data monthly, annually, 

and the volume of water injection. Existing problems on oil well production data in PT CPI Minas Area, namely 

how to know which to do well workover based on patterns of historical data of production and injection. The 

results of this research is yielding 4 dashboard can view historical data for the production of oil wells for 

monitoring oil well production data, knowing the pattern production oil well data, analyze data, and take decisions 

with appropriately in accordance with the information generated, thus helping the party PT. CPI to determine a 

proper workover performed well.  

 

Keywords: PT. Chevron Pacific Indonesia, Business Intelligence, Tactical Dashboard. 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas 

bumi yang dipercaya pemerintah Republik Indonesia 

untuk mengelola kekayaan Riau dengan sistem bagi 

hasil. Lapangan minyak Minas merupakan lapangan 

PT. CPI yang mempunyai cadangan potensial yang 

telah mencapai total produksi lebih dari 4 milyar barrel 

minyak yang berhasil di capai pada bulan Maret 1997. 

Untuk mendukung peningkatan produksi minyak pada 

sumur minyak PT. CPI Area Minas, diperlukan suatu 

proses perbaikan terhadap sumur minyak yang 

dinamakan work over. Work over merupakan semua 

pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan 

sumur agar produksi sumur semakin meningkat atau 

tetap dapat dipertahankan, termasuk diantaranya 

dengan mengubah karakteristik sumur. [1] 

Website sebagai salah satu media informasi yang dapat 

melakukan pengolahan data menjadi sebuah informasi 

yang berguna bagi organisasi atau masyarakat. 

Integrasi website dengan data produksi sumur minyak 

untuk menampilkan visulisasi data dalam bentuk 

dashboard dapat membantu PT. CPI untuk melakukan 

pengambilan keputusan. Dashboard adalah tampilan 

visual dan informasi penting, yang diperlukan untuk 

mencapai suatu atau beberapa tujuan, dengan 

mengkonsolidasikan dan mengatur informasi dalam 
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satu layar (single screen), sehingga kinerja organisasi 

dapat dimonitor secara sekilas. [2] 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 

dibangun  sebuah sistem tactical dashboard untuk 

melakukan visualisasi data untuk membantu 

management PT. CPI Area Minas dalam pengambilan 

keputusan. Tactical Dashboard digunakan untuk 

mendukung management dalam menganalisa sebab 

akibat, mengevaluasi kinerja, dan menganalisa 

pola/trend dari data produksi sumur minyak untuk 

melakukan proses workover terhadap sumur minyak. 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan 

tactical dashborad berdasarkan data produksi sumur 

minyak yang dapat melakukan monitoring dan 

pelaporan untuk proses evaluasi produksi sumur 

minyak dan anlisis sumur yang layak dilakukan 

workover. Manfaat dari proyek akhir ini adalah tactical 

dashboard dapat membantu pihak PT. Chevron Pacific 

Indonesia untuk melakukan visualisasi data produksi 

sumur minyak untuk melakukan monitoring, pelaporan 

pada data produksi sumur minyak, mengetahui pola 

data produksi sumur minyak, menganalisis data, dan 

mengambil keputusan dengan secara tepat sesuai 

dengan informasi yang dihasilkan, sehingga membantu 

pihak PT. CPI untuk menentukan sumur yang layak 

dilakukan workover. 

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Dashboard 

Dashboard adalah tampilan visual dari informasi 

terpenting yang diperlukan untuk mencapai satu atau 

lebih objektif; dikonsolidasikan dan diatur dalam 

sebuah layar sehingga informasi dapat dimonitor 

dalam sekilas. [3] 

2.2. Business Intelligence 
Business Intelligence adalah istilah sebuah payung 

yang mengambungkan arsitektur, tools, database, 

analytical tools, aplikasi dan metodologi. Tujuan utama 

BI adalah dapat mengakses data secara interaktif 

(kadang-kadang dalam real time), untuk dapat 

memanipulasi data dan memberikan manager atau 

pimpinan bisnis dan analisis kemampuan untuk 

mengadakan analisa yang sesuai. [4] 

2.3. ETL 
ETL merupakan suatu kombinasi kompleks dari proses 
dan teknologi yang mengkonsumsi sebagian besar 
usaha pengembangan data warehouse dan 
membutuhkan kemampuan dari Business Analysts, 
Database Deasigners dan Application Developer. [5] 

2.4. Snowflake Schema 
Snowflake Schema terkait erat dengan star schema 

yang model data terpusat pada tabel fakta pusat. 

Tapi skema ini menangani dimensinya sedikit 

berbeda, beberapa dimensi dinormalisasi untuk 

menyimpan tempat dan mengurangi redundancy. 

[6]  

3. PERANCANGAN 

2.1. Perancangan Fisik 

Dashboard Information System pada Produksi Sumur 

Minyak Pada PT. CPI Area Minas ini dapat diakses 

oleh pengguna hanya melalui jaringan internet lokal di 

PT. CPI diakses oleh management untuk memudahkan 

dalam pengambilan keputusan. 

 

WEB PHP

LOCAL

Management

Login

Database

Hak Akses

Import Data Source

Data SQLData SQL

Data Warehouse

Proses ETL

Dashboard

Proses BI

Hasil Visualisasi Data

Dalam bentuk Dashboard

 
Gambar 1: Perancangan Fisik 

2.1. Perancangan Logic 

Perancangan Logic digunakan untuk menghasilkan 
sebuah dashboard information system untuk 
mendukung perancangan fisik. 

 

 
Gambar 2: Perancangan Logic 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel 1. Informasi dan dashboard 

 

Informasi yang 

dihasilkan 

 Dahsboard 

Mengetahui jumlah est 

gain oil yang paling 

banyak berdasarkan Rig 

Name, Job Type dan Job 

Category. 

 

Mengetahui  jumlah dan 

rata-rata volume water 

injection yang paling 

banyak berdasarkan 

tahun, bulan, bor type 

dan nama sumur 
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Mengetahui jumlah dan 

Rata-rata produksi oil 

yang paling banyak 

berdasarkan tahun, bulan 

dan nama sumur. 
 

Mengetahui jumlah dan 

Rata-rata produksi gas 

yang paling banyak 

berdasarkan tahun, bulan 

dan nama sumur. 
 

Mengetahui jumlah oil 

yang paling banyak 

berdasarkan injection 

pressuere dan volume 

water injection. 

 

Mengetahui jumlah gas 

yang paling banyak 

berdasarkan injection 

pressuere dan volume 

water injection. 

 

Mengetahui jumlah 

water yang paling 

banyak berdasarkan 

injection pressuere dan 

volume water injection. 

 
 

 
5. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah 

antara lain : 

1. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi ini dapat melihat historical data 

produksi sumur minyak untuk melakukan 

monitoring data produksi sumur minyak, 

mengetahui pola data produksi sumur minyak, 

menganalisis data, dan mengambil keputusan 

dengan secara tepat sesuai dengan informasi yang 

dihasilkan, sehingga membantu pihak PT. CPI 

untuk menentukan sumur yang layak dilakukan 

workover. 

2. Hasil perhitungan menggunakan ISO/IEC 9126 

dapat disimpulkan bahwa X=1 sehingga Rancang 

Bangun Tactical Dashboard memenuhi aspek 

functionality menurut ISO/IEC 9126. Berdasarkan 

pengujian efficiency menggunakan Yslow setiap 

function memiliki rata-rata grade D. Hasil 

pengujian pada setiap pages dengan WAPT  dapat 

diketahui bahwa prsentase untuk kategori  

sessions, pages  dan  hits  masing-masing adalah 

100%,  100%  dan  100%. 

3. Halaman dashboard workover dapat membantu 

untuk memonitoring work over apakah kondisi 

sumur efektif untuk dilakukan proses work over, 

estimasi perkiraan hasil oil setelah dilakukan work 

over berdasarkan Rig Name, Job Type dan Job 

Category. 

4. Halaman dashboard water injection dapat 

membantu untuk melakukan monitoring terhadap 

water injection untuk mengetahui pengaruh 

terhadap hasil produksi minyak berdasarkan bulan, 

tahun, nama sumur dan tipe bor. 

5. Halaman dashboard production dapat membantu 

untuk melakukan monitoring terhadap hasil 

produksi minyak yang dihasilkan guna 

pengambilan keputusan untuk melakukan work 

over terhadap sumur minyak dalam bentuk 

pertahun, perbulan dan nama sumur. 

6. Halaman dashboard production, dan injection 

dapat membantu untuk melakukan pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan atau mengurangi 

injection pressuer agar produksi minyak 

meningkat atau sumur harus dilakukan work over. 
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Abstrak - Robot Land Crawler dengan Mekanisme Theo Jansen menggunakan kontrol Raspberry Pi ini 

adalah robot berkaki yang menggunakan sistem mekanisme Theo Jansen dengan penambahan kontrol Raspberry 

Pi. Sistem mekanisme Theo Jansen adalah sistem pergerakan 12 bar linkage sehingga gerakan rotasi diubah 

menjadi pergerakan kaki. Robot ini dikendalikan dengan menggunakan PC melalui jaringan Wi-Fi. Perintah pada 

PC diproses oleh Raspberry Pi untuk diteruskan ke aktuator robot yaitu Motor DC dan Motor servo. Motor servo 

pada robot berfungsi untuk menggerakkan lengan sedangkan Motor DC digunakan untuk pergerakan mekanisme 

Theo Jansen. Pada pengujian diketahui bahwa kecepatan rata-rata robot adalah sebesar 0,089 m/s dengan 

kecepatan putaran Motor DC sebesar 50 rpm dalam keadaan tanpa beban. Selain perintah dari PC, Raspberry Pi 

juga menerima data dari modul kamera untuk proses streaming. Pada streaming kamera terdapat waktu tunda yang 

tergantung pada kekuatan jaringan dan kemampuan penangkap jaringan. Pada saat streaming, jarak akses poin ke 

Raspberry Pi maksimal adalah 6 meter dalam keadaan tanpa halangan dinding dan 1 meter dalam keadaan ada 

halangan dinding. 

 

Kata kunci : Mekanisme Theo Jansen, Raspberry Pi, Modul Kamera, Motor DC. 

 

Abstract - Land Crawler Robot with Theo Jansen Mechanism is a legged robot that applicate Theo Jansen 

Mechanism with additional Raspberry Pi as controller. Theo Jansen Mechanism system is 12 bar linkages 

movement system that convert rotation movement to leg movement. The robot is controlled using a PC trough Wi-

Fi network. The instruction from PC will be processed by Raspberry Pi to be continued to robot actuators those 

are DC Motor and Servo Motor. Servo Motor of robot is used to move the robot arm whereas DC Motor is used 

to make a movement of Theo Jansen Mechanism. On testing known that average of robot velocity is 0,089 m/s 

while angular velocity of DC Motor is 50 rpm without load. Beside the instruction from PC, Raspberry Pi also 

receive data from camera module to streaming process. In the streaming process there is delay that depended on 

signal strength and signal receiver ability. When streaming process during live, the maximum distance between 

Raspberry Pi is 6 meters in condition without barrier wall and 1 meter in condition with barrier wall. 

  

Keywords : Theo Jansen Mechanism, Raspberry Pi, Camera Module, DC Motor. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Robot berkaki banyak dikembangkan para 

peneliti karena beberapa alasan diantaranya adalah kaki 

bisa bergerak di berbagai bidang. Jika kita melihat di alam 

semua makhluk biologis bergerak dengan kaki. Beberapa 

keunggulan penggerak robot dengan kaki diantaranya bisa 

bergerak di berbagai bidang dan kontak dengan lantai 

hanya pada bagian tertentu sehingga gesekannya lebih 

sedikit. 

Salah seorang ilmuwan yang mengembangkan 

sistem pergerakan berkaki adalah Theo Jansen. Sistem 

pergerakan yang dikembangkan oleh Theo Jansen ini 

kemudian diberi nama Mekanisme Theo Jansen dimana 

pergerakannya menggunakan mekanisme 12 bar linkage. 

Linkage adalah hubungan antara beberapa part yang 

mengendalikan gaya dan perpindahan. Jadi sistem 

pergerakan 12 bar adalah mekanisme yang dipengaruhi 

oleh hubungan 12 linkage sehingga menghasilkan 

pergerakan yang menyerupai pergerakan kaki. 

Selama ini Robot Land Crawler dengan 

Mekanisme Theo Jansen dikembangkan dengan fokus 

pada analisis dinamis dan kinematis Mekanisme Theo 

Jansen tersebut. Dengan penambahan Raspberry Pi pada 

robot, maka fungsi Robot Land Crawler ini dapat 

ditambahkan untuk monitoring daerah di sekitarnya 

dengan pemasangan kamera dan dikendalikan secara 

wireless. Pada pembuatan Robot Land Crawler ini, 

operator mengendalikan robot menggunakan PC. PC 

berfungsi untuk memberikan perintah kepada Raspberry Pi 

yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi. Perintah tersebut 

akan diterjemahkan oleh Raspberry Pi untuk 

menggerakkan aktuator robot.  

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Mekanisme Theo Jansen adalah mekanisme 12 

bar linkage yang awalnya dikembangkan oleh Theo 

Jansen. Mekanisme ini terinspirasi dari sistem pergerakan 
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kaki hewan. Pada mekanisme ini gerakan rotasi diubah 

menjadi pergerakan menyerupai kaki hewan dengan 12 bar 

linkage. 

 Mekanisme Theo Jansen ini banyak diteliti oleh 

para ilmuan untuk dikembangkan. Salah seorang yang 

mengembangkannya adalah Komoda dan Wagatsun. 

Komoda dan Wagatsun mengembangkan Mekanisme 

Theo Jansen untuk memanjat gundukan dengan kombinasi 

siklus naik-turun dari pergerakan kaki robot [1]. Selain itu, 

Federico mengembangkan Mekanisme Theo Jansen 

sehingga menghasilkan pergerakan yang stabil menyerupai 

kuda berjalan [2].  

Penelitian tentang Mekanisme Theo Jansen 

kebanyakan terfokus pada analisis dinamis dari pergerakan 

mekanisme tersebut sehingga bisa dijadikan referensi 

untuk merancang dan membuat Robot Land Crawler 

dengan Mekanisme Theo Jansen menggunakan kontrol 

Raspberry Pi. Jadi Robot Land Crawler dengan 

Mekanisme Theo Jansen dikembangkan dengan 

penambahan kontrol Raspberry Pi sehingga bisa 

melakukan komunikasi dengan PC. Contoh pengembangan 

dari Mekanisme Theo Jansen yang telah ada bisa dilihat 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Robot dengan Pergerakan Mekanisme Theo Jansen 

Sumber: http://www.mechatronic.me/ forum/viewtopic. 

php?f=44&t=231 
 

2.2 Mekanisme Theo Jansen 

Mekanisme Theo Jansen adalah mekanisme 

pergerakan 12 bar linkage. 12 bar linkage yang dimaksud 

adalah 12 hubungan antara titik-titik pada skematik [1]. 

Gambar skematik Mekanisme Theo Jansen dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar.2. Skematik Mekanisme Theo Jansen  

Sumber: (A. Aan & M. Heinloo, 2014) 
 

Mekanisme 12 bar linkage tersebut adalah 

hubungan antara OA, OO1, AB, BO1, CO1, BC, AE, EO1, 

ED, DF, EF, and CD. Hubungan-hubungan tersebut 

menyebabkan pergerakan sistem menyerupai pergerakan 

kaki hewan. Hubungan antara OO1 adalah tetap. Artinya 

titik O dan O1 tidak akan mengalami perpindahan. 

Sedangkan OA adalah bagian yang bergerak karena 

mengalami perubahan sudut. Dalam sistem mekanisme 

Theo Jansen ini sumber pergerakannya adalah perpindahan 

sudut batang OA.  

Titik O dihubungkan ke poros sebuah Motor DC. 

Saat Motor DC berputar maka OA mempunyai kecepatan 

sudut. Pada akhirnya perubahan sudut OA akan 

menyebabkan perpindahan F dan F’. Pada sistem ini, 

pergerakan dari titik F dan F’ menjadi pergerakan kaki. 

Pergerakan kontinyu dari Motor DC menyebabkan robot 

bergerak maju atau mundur. 

Pada Mekanisme Theo Jansen terdapat hubungan 

antara putaran batang OA yang berpusat di titik O dengan 

perpindahan kaki. Usaha (W) pada batang OA bernilai 

sama dengan usaha (W) pada kaki [3]. Secara matematis 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wfoot = WOA  ……………….…………………………..(1) 

Pada perancangan Robot Land Crawler Dengan 

Mekanisme Theo Jansen ini digunakan dimensi sebagai 

berikut: OA = 30 mm, OO1 = 100 mm, AB = AE = 120 

mm, BO1 = EF = 80 mm, BC = DF = 108 mm, CO1 = DE 

= 60 mm, CD = EO1 = 70 mm. 

2.3 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah komputer berukuran mini 

yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation di 

Inggris dengan maksud untuk memicu pengajaran ilmu 

komputer dasar di sekolah-sekolah. Raspberry Pi tidak 

menggunakan hard disk, namun menggunakan SD Card 

untuk proses booting dan penyimpanan data jangka 

panjang.  

Pada perkembangannya Raspberry Pi banyak 

digunakan pada robot karena spesifikasi yang lebih baik 

dibandingkan mikrokontroler lainnya. Selain dibidang 

robotik, Raspberry Pi juga digunakan untuk 

pengembangan software. Walaupun kemampuan 

Raspberry Pi jauh dibawah PC tetapi Raspberry Pi tetap 

diminati karena harganya yang murah. Gambar Raspberry 

Pi bisa dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Raspberry Pi 2 B 

Sumber: https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-2-on-sale/ 
 

2.4 Akses Poin 

Akses poin adalah perangkat keras yang 

memungkinkan perangkat wireless lainnya seperti laptop, 

ponsel, dan lain sebagainya terhubung ke jaringan 

menggunakan Wi-Fi untuk saling mengirim data antar 

perangkat wireless [4]. Akses poin bertindak sebagai pusat 

pemancar dan penerima untuk sinyal-sinyal WLAN. Akses 

poin memungkinkan client yang terhubung dengan 

perangkat tersebut bisa berkomunikasi satu sama lainnya 

dengan subnet mask yang sama. 

 

2.5 Modul Kamera 

Modul kamera adalah papan sirkuit yang 

merupakan rangkaian elektronik untuk kamera. Dalam 

papan sirkuit tersebut terdapat kamera dan rangkaian 

http://www.mechatronic.me/%20forum/viewtopic.%20php?f=44&t=231
http://www.mechatronic.me/%20forum/viewtopic.%20php?f=44&t=231
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-2-on-sale/
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kontrol dari kamera tersebut. Pada projek akhir ini modul 

kamera yang digunakan adalah modul kamera untuk 

Raspberry Pi. Modul kamera ini mempunyai kualitas full 

HD 1080p pada kecepatan 30 frame per detik [5]. Gambar 

modul kamera Raspberry Pi dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Modul Kamera Raspberry Pi 

Sumber: http://www.itespresso.de/2013/05/15/raspberry-pi-lasst-sich-
mit-kamera-modul-aufrusten/ 

 

2.6 Motor DC 

Motor DC memerlukan suplai tegangan yang 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi 

mekanik. Bagian utama Motor DC adalah stator dan rotor. 

Stator adalah kumparan medan pada Motor DC (bagian 

yang tidak berputar), sedangka rotor adalah kumparan 

jangkar (bagian yang berputar). Pada Robot Land Crawler 

ini Motor DC digunakan untuk menggerakkan poros yang 

kemudian mempengaruhi pergerakan linkage. Gambar 

Motor DC bisa dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Motor DC 

Sumber: http://iautomotive.co/gear/gear-motor-dc-12.html. 

 

2.7 3Motor Servo 

Motor servo disusun dari sebuah Motor DC, 

gearbox, variabel resistor atau potensiometer dan 

rangkaian kontrol [6]. Potensiometer berfungsi untuk 

menentukan batas maksimum putaran sumbu (axis) Motor 

Servo. Sedangkan sudut dari sumbu Motor Servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang diberikan pada pin kontrol 

Motor Servo. Gambar Motor Servo bisa dilihat pada 

Gambar 6. 

 

Gambar 6. Motor Servo 
Sumber: http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/motor-servo/ 

 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada perancangan dan pembuatan Robot Land 

Crawler dengan mekanisme Theo Jansen ini digunakan 

metodologi penelitian sebagai berikut. 

 

3.1.    Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan meliputi pencarian 

bahan-bahan dengan cara mempelajari buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan Robot Land Crawler dengan 

Mekanisme Theo Jansen untuk mendukung penelitian 

yang berkaitan dengan: 

1. Dasar-dasar robot. 

2. Pemrograman Raspberry Pi untuk mengontrol 

robot 

3. Mekanisme pergerakan robot 

 

3.2. Perancangan 

Adapun perancangan dari pembuatan Robot Land 

Crawler dengan Mekanisme Theo Jansen menggunakan 

kontrol Raspberry Pi ini meliputi perancangan mekanik, 

perancangan elektronik, dan perancangan program. 

 

3.2.1. Perancangan Mekanik 

   Merancang desain mekanik robot dengan 

menggunakan software Solidworks. Desain robot meliputi 

desain kepala robot, badan robot, lengan robot, dan kaki 

robot. 

 

3.2.2. Perancangan Elektronik 

Merancang rangkaian driver motor yang 

digunakan untuk mengatur putaran Motor DC. 

 

3.2.3. Perancangan Program 

Merancang program yang dibuat pada Raspberry 

Pi untuk penerjemahan perintah dari PC dan modul kamera 

 

3.3. Implementasi Hasil 

Membuat robot sesuai dengan desain yang sudah 

dirancang baik perancangan mekanik, perancangan 

elektronik, maupun perancangan program. 

 

3.4. Pengujian 

Pengujian dan analisis yang dilakukan pada 

Robot Land Crawler dengan Mekanisme Theo Jansen 

menggunakan kontrol Raspberry Pi ini adalah: 

1. Pengujian streaming kamera Raspberry Pi 

2. Pengujian kecepatan pergerakan kaki robot 

dengan mekanisme Theo Jansen. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada pembuatan Robot Land Crawler dengan 

Mekanisme Theo Jansen menggunakan kontrol Raspberry 

Pi ini dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui 

kinerja fungsi-fungsi dari Robot Land Crawler tersebut. 

Hasil pembuatan Robot Land Crawler dengan Mekanisme 

Theo Jansen menggunakan kontrol Raspberry Pi dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

http://www.itespresso.de/2013/05/15/raspberry-pi-lasst-sich-mit-kamera-modul-aufrusten/
http://www.itespresso.de/2013/05/15/raspberry-pi-lasst-sich-mit-kamera-modul-aufrusten/
http://iautomotive.co/gear/gear-motor-dc-12.html
http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/motor-servo/
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Gambar 7. hasil assembly robot. 

 Adapun pengujian yang dilakukan antara lain 

sebagai berikut. 

 

4.1 Pengujian Kecepatan Robot 

Dengan menggunakan simulasi pada software 

Solidworks berdasarkan ukuran-ukuran linkage pada 

mekanisme Theo Jansen sesuai perancangan robot Land 

Crawler ini diketahui bahwa perbandingan antara 

kecepatan putaran Motor DC (N) dengan kecepatan robot 

berjalan (V) adalah sebagai berikut:  

 
𝑁

𝑉
 = 

100 𝑅𝑝𝑚

0.19 𝑚/𝑠
 ……………….…………….(2) 

Pada mekanisme Theo Jansen untuk 

menggerakkan kaki robot digunakan Motor DC dengan 

spesifikasi kecepatan putaran 50 rpm. Berdasarkan 

persamaan 2, nilai kecepatan robot berjalan (V) dengan 

kecepatan putaran motor (N) 50 rpm dapat dihitung 

sebagai berikut: 

V = 
𝑁 𝑥 0.19

100
 = 0.095 m/s 

Pengujian kecepatan Robot dilakukan dengan 

menghitung waktu yang diperlukan oleh Robot untuk 

menempuh jarak 3 meter. Hasil pengukuran kecepatan 

Robot dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengukuran Kecepatan Robot 

 

 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kecepatan rata-

rata robot adalah 0,0888 m/s. Kecepatan robot didapat 

dengan menggunakan rumus v = s / t. Sedangkan kecepatan 

rata-rata robot didapat dengan menjumlahkan semua 

kecepatan robot dibagi dengan jumlah pengujian yang 

dilakukan. Berdasarkan pengujian kecepatan robot dan 

perhitungan secara teori maka bisa dihitung nilai 

penyimpangan sebagai berikut: 

Penyimpangan = 
𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑉−𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑉

𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑔𝑎𝑛 𝑉
 x 100% 

Penyimpangan = 
0.0888−0.095

0.095
 x 100% = 6.5 % 

Nilai penyimpangan sebesar 6.5 % disebabkan 

oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya slip pada kaki 

robot dan adanya pergerakan mekanisme Theo Jansen 

yang tidak mulus. Slip pada kaki robot disebabkan oleh 

permukaan lantai yang licin dan karet pada kaki robot tidak 

terlalu menempel ke lantai. Sedangkan pergerakan 

mekanisme Theo Jansen yang tidak mulus disebabkan oleh 

beban robot. Bobot robot yang berat menyebabkan poros 

engkol pada mekanisme Theo Jansen mendapat gaya yang 

besar sehingga ada kemiringan yang menyebabkann 

beberapa kali pergerakan kaki robot tidak mulus. 

 

4.2 Pengujian Streaming Kamera dengan akses poin 

berdekatan dengan PC 

Pada pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan PC ini dilakukan dengan 

memperhatikan besarnya waktu tunda pada saat akses poin 

berdekatan dengan PC sedangkan jarak Raspberry Pi ke 

akses poin diubah-ubah. Pengujian dilakukan saat 

kecepatan rata-rata ping internet adalah 248 ms. Data 

waktu tunda pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan PC ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Waktu Tunda Streaming Kamera dengan Akses Poin 

berdekatan dengan PC 

 
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa streaming 

kamera Raspberry Pi hanya bisa dilakukan dalam jarak 

maksimum 6 meter. Pada jarak dibawah 6 meter waktu 

tunda streaming kamera Raspberry pi rata-ratanya adalah 

1.73 detik pada jarak yang dekat dengan akses poin, 2.5 

detik pada jarak 2 meter, 3.7 detik pada jarak 4 meter, dan 

2.42 detik pada jarak 6 meter. Pada jarak 8 meter streaming 

kamera Raspberry Pi tidak bisa dilakukan karena koneksi 

WLAN Raspberry Pi tidak stabil. Jaringan ke Raspberry Pi 

tidak stabil karena kurangnya jaringan yang bisa ditangkap 

oleh Raspberry Pi dalam jarak lebih dari 6 meter ke akses 

poin.  
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4.3 Pengujian Streaming Kamera dengan akses poin 

berdekatan dengan Raaspberry Pi 

Pada pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan Raspberry Pi ini dilakukan dengan 

memperhatikan besarnya waktu tunda pada saat akses poin 

berdekatan dengan Raspberry pi sedangkan jarak PC ke 

akses poin diubah-ubah. Pengujian dilakukan saat 

kecepatan rata-rata ping internet adalah 248 ms. Data 

waktu tunda pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan Raspberry Pi ini dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 
Tabel 3. Waktu Tunda Streaming Kamera dengan Akses Poin 

Berdekatan dengan Raspberry Pi 

 
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa streaming 

Raspberry Pi dapat dilakukan hingga jarak PC ke akses 

poin 26 meter. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan 

pengujian streaming kamera dengan akses poin berdekatan 

dengan PC. Kemampuan Wi-Fi adapter PC jauh lebih baik 

dibandingkan dengan kemampuan Wi-Fi adapter 

Raspberry Pi sehingga PC mampu menerima jaringan lebih 

stabil dibandingkan dengan Raspberry Pi. Pada saat jarak 

PC ke akses poin adalah 26 meter streming kamera masih 

bisa dilakukan dengan baik sementara pada saat jarak 

Raspberry pi ke akses poin adalah 8 meter streaming 

kamera tidak bisa dilakukan. 

 

4.4 Pengujian Streaming Kamera dengan Akses Poin 

Berdekatan dengan PC dan terdapat Halangan 

Dinding 

Pada pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan PC ini dilakukan dengan 

memperhatikan besarnya waktu tunda pada saat akses poin 

berdekatan dengan PC sedangkan jarak Raspberry pi ke 

akses poin diubah-ubah. Selain itu, antara Raspberry pi 

dengan akses poin terdapat halangan dinding. Pengujian 

dilakukan saat kecepatan rata-rata ping internet adalah 248 

ms. Data waktu tunda pengujian streaming kamera dengan 

akses poin berdekatan dengan PC dan terdapat halangan 

dinding ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Waktu Tunda Streaming Kamera dengan Akses Poin 

berdekatan dengan PC dan terdapat Halangan Dinding. 

 
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa streaming 

kamera dengan akses poin berdekatan dengan PC dan 

terdapat halangan dinding hanya bisa dilakukan pada jarak 

1 meter dengan rata-rata waktu tunda yang lebih besar 

dibandingkan pengujian tanpa halangan dinding. Pada 

kondisi terhalang oleh dinding kekuatan jaringan Wi-Fi 

akan berkurang sehingga proses streaming kamera akan 

terganggu. Selain itu, kurangnya kemampuan Wi-Fi 

adapter Raspberry pi menyebabkan waktu tunda streaming 

yang lebih besar.    

 

4.5 Pengujian Streaming Kamera dengan Akses Poin 

Berdekatan dengan Raspberry Pi dan terdapat 

Halangan Dinding 

Pada pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan Raspberry Pi ini dilakukan dengan 

memperhatikan besarnya waktu tunda pada saat akses poin 

berdekatan dengan Raspberry Pi sedangkan jarak PC ke 

akses poin diubah-ubah. Selain itu, antara PC dengan akses 

poin terdapat halangan dinding. Pengujian dilakukan saat 

kecepatan rata-rata ping internet adalah 248 ms. Data 

waktu tunda pengujian streaming kamera dengan akses 

poin berdekatan dengan Raspberry pi dan terdapat 

halangan dinding ini dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Waktu Tunda Streaming Kamera dengan Akses Poin 

berdekatan dengan Raspberry Pi dan terdapat Halangan 

Dinding. 

 
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pengujian 

streaming kamera dengan akses poin berdekatan dengan 

Raspberry Pi dapat dilakukan hingga jarak 20 meter. Pada 

jarak kurang dari 20 meter proses streaming kamera bisa 

dilakukan dengan baik. Sementara saat pengujian 

dilakukan pada jarak 20 meter waktu tunda streaming 

kamera menjadi lebih besar. Halangan dinding 

menyebabkan kekuatan jaringan berkurang sehingga pada 

jarak 20 meter jaringan tidak stabil. Pengujian streaming 

kamera dengan akses poin berdekatan dengan Raspberry pi 

lebih baik dibandingkan pengujian streaming kamera 

dengan akses poin berdekatan dengan PC karena 

kemampuan Wi-Fi adapter PC lebih baik daripada 

kemampuan Wi-Fi adapter Raspberry Pi. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang dilakukan pada Robot Land 

Crawler dengan Mekanisme Theo Jansen menggunakan 

kontrol Raspberry Pi dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Streaming kamera dengan akses poin berdekatan 

dengan Raspberry pi lebih baik dibandingkan 

streaming kamera dengan akses poin berdekatan 

dengan PC. Hal ini disebabkan karena kemampuan 

Wi-Fi adapter PC lebih baik dari pada Wi-Fi adapter 

Raspberry Pi. 
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2. Streaming kamera dengan adanya hambatan dinding 

memiliki waktu tunda yang lebih besar dibanding 

streaming kamera tanpa hambatan dinding. Hal ini 

disebabkan oleh berkurangnya kekuatan jaringan 

karena hambatan dinding. 

3. Kecepatan putaran Motor DC tanpa beban adalah 50 

rpm. Sedangkan kecepatan Robot adalah 0.0888 m/s. 

kecepatan robot dipengaruhi oleh berat robot dan 

gesekan antara kaki robot dengan lantai.  
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Abstrak  –  Sebuah sistem yang bekerja secara real time untuk mendeteksi nomor punggung robot soccer dan 

mendeteksi posisi robot tersebut. Tahapan pemrosesan dilakukan mulai dari menangkap gambar/frame per detik, 

mengubah model warna RGB menjadi HSV, melakukan thresholding, mendeteksi lingkaran, melakukan 

pengecekan nomor punggung dengan butterfly pattern binner detection, recognizing dan display objek berupa 

mapping. Sistem ini akan secara otomatis mendeteksi nomor punggung yang tertangkap kamera dalam posisi 

horizontal. Dari data yang didapat oleh sistem, akan didapatkan sebuah posisi yang akan ditampilkan pada 

software simulasi berupa mapping. Citra yang diolah mampu memberikan berbagai data yang bermanfaat, 

diantaranya perhitungan jarak antara robot soccer dengan bola, serta perhitungan sudut yang dibutuhkan robot 

soccer untuk mencapai lintasan tercepat terhadap bola. Gambar yang ditangkap Web camera berukuran 640 × 

480 pixel akan diproses pada sebuah minicomputer Raspberry Pi 2 yang memiliki kecepatan 900MHz dengan 

Processor Quadcore. Pemrogaman sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa python. 

Kata Kunci : Image Processing, Robot Soccer, Raspberry Pi 2 

  

Abstract - This system works in real time to detect the robot soccer jersey number and detect the position of the 

robot. Some processing from capturing pictures / frames per second, converting RGB to HSV color model, perform 

thresholding, detecting a circle, checking the jersey number with a butterfly pattern Binner detection, recognizing 

and display objects in the form of mapping. This system will automatically detect the jersey number that was 

caught on camera in a horizontal position. From the data obtained by the system, will be obtained, a position that 

will be displayed on the simulation software in the form of mapping. Processed image is able to provide a variety 

of useful data, including calculation of the distance between the robot soccer with the ball, and the calculation of 

robot soccer angles required to achieve the fastest path to the ball. Web camera images are captured at 640 × 

480 pixels will be processed on a Raspberry Pi 2 minicomputers which has speed 900MHz with Quadcore 

Processor. Programming system is using python.  

Keywords: Image Processing, Robot Soccer, Raspberry Pi 2 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Paper ini akan membahas teknik pengolahan citra pada 

Ekshibisi Robot Sepakbola Beroda (ERSB) atau 

disebut juga sebagai robot soccer. Kompetisi cabang ini 

merupakan cabang yang pertama kali diadakan di 

Indonesia di tahun 2016, sehingga perlu pengembangan 

lebih jauh tentang metodologi untuk pemecahan 

masalah dari kompetisi ini. Citra atau gambar yang 

merupakan salah satu komponen penting dalam 

multimedia sangat berperan dalam bidang komputer 

terutama dalam hal menyajikan suatu informasi dalam 

bentuk gambar atau visual. Citra dapat menyajikan ciri 

unik atau informasi khusus yang merupakan 

representasi dari obyek yang ada di dalamnya. Citra 

sebagai masukan atau input sistem dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. 

Sebelum dapat digunakan secara langsung, citra harus 

diolah terlebih dahulu agar komputer sebagai 

pengambil keputusan dapat memahaminya. Teknik 

seperti ini sering disebut dengan pengolahan citra 

(image processing) [1][2]. 

 

 

Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian, hal pertama yang penulis lakukan 

adalah mencari berbagai referensi sebagai bahan 

kajian. Data-data yang mendukung akan dikumpulkan 

sehingga menjadi suatu pengetahuan yang saling 

mendukung antara suatu data dengan data lainnya. Data 

ini yang akan menjadi dasar pengetahuan untuk 

merancang sistem yang akan diwujudkan kedepannya. 

Selanjutnya, memeriksa proses suatu program yang 

sedang dirancang, sekaligus menguraikan 

permasalahan yang belum teratasi sehingga dapat terus 

dibenahi sesuai tujuan akhir yang diharapkan. Saat 

program yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan 

yang diharapkan, maka akan disesuaikan dengan studi 

kasus sesuai dengan tujuan dari tugas akhir yang telah 

ditetapkan. Setelah program sesuai dengan kebutuhan, 

maka akan dibuat laporan sesuai dengan pembuatan 

program yang telah dirancang, sehingga dapat 

memberikan ulasan akan sistem yang ada, sehingga 

dapat memudahkan pengembangan pemrogaman 

kedepannya. 

 

mailto:billy13te@mahasiswa.pcr.ac.id
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2. LANDASAN TEORI  

2.1 SSL RoboCup 

2.1.1 Arena Bermain 

Lapangan standar dalam kompetisi international 

berbentuk persegi panjang seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1, ukuran 9000mm x 6000 mm. Dimensi 

bidang yang tepat dan tanda lapangan di tempat 

tersebut dapat bervariasi hingga toleransi 10% di setiap 

dimensi linear [3]. Namun, pada percobaan ini 

digunakan lapangan berukuran 800mm x 1100mm, 

menyesuaikan dengan komponen yang digunakan. 

 

    Gambar 1. Ukuran Arena Bermain 

2.1.2 Bola 

 

Berikut adalah spesifikasi bola yang digunakan, 

seperti pada Gambar 2: 

1.  Berbentuk bulat 

2.  Berwarna Oranye 

3.  Massa sekitar 20 g 

4.  Diameter sekitar 60mm 

 

2.1.3 Nomor Robot 

Nomor robot merupakan kombinasi dari dua warna 

yaitu Pink dan Hijau, sedangkan wana yang ada 

ditengah robot merupakan warna Tim Robot yaitu Biru 

dan Kuning. Sehingga perlu diketahui persiapan-

persiapan yang dibutuhkan sebelum bertanding, salah 

satunya peraturan baku untuk kombinasi warna pada 

pertandingan [4]. Berikut adalah nomor punggung 

robot yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 3. Nomor Robot 

 Gambar 3, menunjukkan penomoran baku 

berdasarkan peraturan SSL RoboCup untuk tim biru. 

Nomor punggung robot bagi tim kuning hanya 

dibedakan pada warna bagian tengah saja, diubah 

menjadi warna kuning. 

2.1.4 Raspberry Pi 2 

Raspberry sering juga disingkat dengan nama Raspi, 

adalah komputer papan tunggal (Single Board Circuit 

/SBC)yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. 

Raspberry Pi 2 memiliki 4 buah port USB, dengan 

prosesor quadcore. Kecepatan clock pada Raspberry Pi 

2 sebesar 900MHz. Raspberry Pi yang ditunjukkan 

pada Gambar 4, akan digunakan untuk berbagai 

tahapan image processing. Raspberry Pi dikembangkan 

oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation yang 

digawangi sejumlah developer dan ahli komputer dari 

Universitas Cambridge, Inggris. 

 

Gambar 4. Raspberry Pi 2 

2.3 LogiTech WebCam C170 

Logitech menyatakan "Logitech Fluid Kristal" adalah 

teknologi yang telah memungkinkan webcam seperti 

Gambar 5, untuk memberikan gambar yang lebih baik 

dibandingkan dengan webcam lain diproduksi oleh 

produsen lain yang ditawarkan dengan harga yang 

sama [5]. Webcam ini benar-benar mudah untuk 

digunakan hanya perlu menyambungkan kabel USB ke 

port USB dan webcam akan secara otomatis terdeteksi 

oleh OS.  

 

Gambar 5. LogiTech WebCam C170 

2.4 OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 

adalah sebuah pustaka perangkat lunak yang ditujukan 

untuk pengolahan citra dinamis secara real-time, yang 

dibuat oleh Intel, dan sekarang didukung oleh Willow 

Garage dan Itseez [6]. Program ini didedikasikan 

sebagaian besar untuk pengolahan citra secara real-

time. Logo Open CV ditunjukkan seperti Gambar 6. 

Gambar 2. Bola Oranye 
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Gambar 6. Logo OpenCV 

2.1.5 Model Warna 

Warna  dapat diartikan sebagai hasil persepsi dari 

cahaya dalam spektrum wilayah yang terlihat oleh 

retina mata, dengan panjang gelombang antara 400nm 

sampai dengan 700nm. Untuk dapat memproses data 

dari nilai warna tertentu maka dibutuhkan sebuah suatu 

model warna. Model warna adalah model matematis 

abstrak yang menggambarkan cara agar suatu warna 

dapat direpresentasikan sebagai baris angka [7]. Dalam 

sistem model warna RGB ( Red-Green-Blue ) akan 

diubah menjadi HSV ( Hue-Satruation-Value ). Lalu 

data HSV akan dilakukan Threshold untuk 

mendapatkan data binner yang dapat diolah. 

 
Gambar 7. Color HSV Cone 

Dapat dilihat pada Gambar 7, pada dasarnya susunan 

warna terdiri dari tiga warna pokok yaitu R (Red), G 

(Green), dan B(Blue) [8][9]. Formulasi dari nilai tiga 

warna tadi akan menghasilkan nilai warna yang 

berbeda. Namun, dalam dunia komputerisasi modern 

model warna HSV dapat memudahkan proses 

engolahan citra. HSV merupakan kependekan dari Hue, 

Saturation, dan Value. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1    Diagram Block 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Diagram Blok 

Pada gambar 8, diagram blok ini telah 

dijelaskan secara sistematis bagaimana sistem akan 

dirancang, mulai saat pertama kali kamera diaktifkan 

untuk mengambil gambar sampai pada pencocokan 

kombinasi warna melalui data biner dan akhirnya akan 

menampilkan keberadaan objek pada monitor. 

Pada diagram blok terlihat bahwa gambar 

yang diambil akan diubah model warnanya dari RGB 

menjadi HSV. Dari model warna HSV yang diperoleh 

maka akan dilakukan thresholding pada warna tertentu 

dengan mealakukan penetapan range angka. Awalnya 

akan dideteksi sebuah lingkaran berwarna biru atau 

kuning menggunakan circle detection, selanjutnya 

dideteksi lingkaran lainnya sesuai pola kupu-kupu yang 

telah diset pointnya. Pola kupu-kupu tersebut memiliki 

ROI yang dapat mendeteksi warna tertentu seperti hijau 

atau pink disekitarnya. Setelah warna-warna tersebut 

telah terdeteksi. Maka dilakukan recognizing untuk 

mengenali nomor punggung robot sesuai kombinasi 

warna yang ditetapkan.  

Teknik untuk mendeteksi warna dilakukan 

dengan model warna HSV, yang mana sebelumnya 

perlu dikonversi dari Model Warna RGB. Dalam 

program, akan dicobakan dan diatur berapa besar nilai 

thresholding pada masing-masing indikasi warna, 

sehingga nantinya sistem dapat mendeteksi warna 

apakah yang dideteksi oleh kamera. Setelah program 

mampu membaca warna, maka akan dilakukan 

pencocokan kombinasi warna melalui nilai binner, jika 

terjadi kecocokan, maka program akan menampilkan 

nomor punggung robot beserta posisi robot pada 

monitor. Bukan hanya nomor punggung dan tim robot 

saja, namun jarak antara robot dengan bola beserta 

sudut untuk mencapai jarak terdekat pada bola juga 

dapat diperhitungkan dan ditampilkan. 

3.2  Teknik Pembacaan Kombinasi Warna 

 

 

Gambar 9. Teknik Pembacaan Kombinasi Warna 

Penomoran digunakan untuk menandai lingkaran yang 

dideteksi oleh sistem seperti yang ditunjukkan Gambar 

10, dengan begitu pembacaan warna yang telah 

dilakukan dapat dikombinasikan. Sistem pada awalnya 

akan mendeteksi lingkaran berwarna biru atau kuning 

terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan menentukan 

posisi nomor 1 sampai 5 secara berurut dan akan 

menampilkan penomoran berdasarkan kombinasi 

Take 

frame/s 
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binner Detection 
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warna yang telah disimpan. Kombinasi dapat dilihat 

pada tabel : 
Tabel 1. Kombinasi Warna 

No 1 2 3 4 5 

Team 

Biru 0 
Pink Biru Pink Pink Hijau 

Team 

Biru 1 
Hijau Biru Pink Pink Hijau 

Team 

Biru 2 
Hijau Biru Hijau Pink Hijau 

Team 

Biru 3 
Pink Biru Hijau Pink Hijau 

Team 

Biru 4 
Pink Biru Pink Hijau Pink 

Team 

Biru 5 
Hijau Biru Pink Hijau Pink 

Team 

Biru 6 
Hijau Biru Hijau Hijau Pink 

Team 

Biru 7 
Pink Biru Hijau Hijau Pink 

Team 

Biru 8 
Hijau Biru Hijau Hijau Hijau 

Team 

Biru 9 
Pink Biru Pink Pink Pink 

Team 

Biru 10 
Pink Biru Pink Hijau Hijau 

Team 

Biru 11 
Hijau Biru Hijau Pink Pink 

Team 

Kuning 

0 

Pink Kuning Pink Pink Hijau 

Team 

Kuning 

1 

Hijau Kuning Pink Pink Hijau 

Team 

Kuning 

2 

Hijau Kuning Hijau Pink Hijau 

Team 

Kuning 

3 

Pink Kuning Hijau Pink Hijau 

Team 

Kuning 

4 

Pink Kuning Pink Hijau Pink 

Team 

Kuning 

5 

Hijau Kuning Pink Hijau Pink 

Team 

Kuning 

6 

Hijau Kuning Hijau Hijau Pink 

Team 

Kuning 

7 

Pink Kuning Hijau Hijau Pink 

Team 

Kuning 

8 

Hijau Kuning Hijau Hijau Hijau 

Team 

Kuning 

9 

Pink Kuning Pink Pink Pink 

Team 

Kuning 

10 

Pink Kuning Pink Hijau Hijau 

Team 

Kuning 

11 

Hijau Kuning Hijau Pink Pink 

 

Hijau diintepretasi dengan nilai nol, dan pink 

diintepretasikan dengan nilai satu. Dari nilai binerisasi 

yang didapat maka data akan digunakan untuk 

mendeteksi kombinasi warna yang ada. 

3.3 Pengambilan Data 

3.3.1 Take Frame/S 

Proses pengambilan gambar secara real time sebagai 

data citra yang akan diolah. 

 

Gambar 9. Take Frame/S 
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3.3.2 RGB to HSV 

Proses pengubahan dari model warna RGB menjadi 

bentuk yang mudah diolah oleh OpenCV yaitu model 

warna HSV. 

 

Gambar 10. RGB to HSV 

 

3.3.3 Thresholding 

Proses eleminasi citra menjadi nilai binner berdasarkan 

parameter tertentu. 

 

Gambar 11. Thresholding 

 

3.3.4 Circle Detection 

Proses pendeteksian bentuk lingkaran dari citra yang 

telah didapat sistem.  

 

Gambar 12. Circle Detection 

3.3.5 Butterfly Pattern Binner Detection 

Proses mencari data binner melalui pola butterfly untuk 

menentukan nomor punggung robot soccer. 

 

Gambar 13. Butterfly Pattern Binner Detection 

 

3.3.6 Recognizing 

Proses pengenalan kombinasi nomor punggung robot 

soccer melalui data binner yang diperoleh dari sistem 

sebelumnya. 

 

Gambar 14. Recognizing 

3.3.7 Display Object 

Proses menampilkan simulasi objek pada monitor yang 

berbentuk lapangan. 

 
Gambar 15. Display Objek 
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4. KESIMPULAN 
 
Pada sistem telah didapati bahwasannya pendeteksian 

antara nomor dan warna tim bisa dilakukan dengan 

sangat tepat. Pendeteksian jarak dan sudut elevasi pada 

sistem juga sudah dapat melakukan tugasnya dengan 

tepat, sehingga bisa dinyatakan bahwasannya sistem 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada 

sistem masih terkendala masalah kecepatan 

pemrosesan citra, yang mana dalam sistem hanya 

didukung oleh processor quadcore yang berkecapatan 

900MHz. Diharapkan sistem mampu dikembangkan 

dengan processor yang mempunyai kecepatan lebih 

tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat 

kesimpulan bahwa : 

1. Segmentasi Citra dan pengambilan titik pusat untuk 

deteksi objek bergerak dapat diimplementasikan pada 

aplikasi deteksi objek warna untuk pengambilan citra. 

2. Dari hasil pengujian pada aplikasi deteksi objek 

warna untuk pengambilan citra, didapatkan bahwa 

warna pada objek warna yang dideteksi sangat 

dipengaruhi sekali oleh itensitas cahaya dan material 

pada latar background atau objek yang akan di capture. 

3. Dari percobaan 5 warna yang dideteksi, warna 

orange adalah warna yang memiliki lebih banyak 

gangguan, dimana warna lain terdeteksi dengan baik. 
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Abstrak  –  Angin sebagai sumber energi terbaharukan memiliki banyak manfaat diantaranya dalam bidang 

kelistrikan. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka PLTB di Indonesia ditargetkan mencapai 250 MW 

pada tahun 2025 [1]. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi 

kesalahan pemilihan lokasi sehingga energi listrik yang dapat dihasilkan lebih optimal. Pengukuran potensi energi 

angin meliputi pengukuran kecepatan angin dan arah angin. Pengukuran tersebut menggunakan anemometer dan 

wind direction. Hasil pengukuran angin diolah oleh mikrokontroller ATMega 32  kemudian disimpan dalam SD 

Card dan ditampilkan di LCD,serta ditransmisikan menggunakan modul RF Xbee Pro S2 ke PC dengan interface 

LabVIEW.  

Kata Kunci : Energi Angin, Pengukuran Angin, Data Logger 

 

 

Abstract – Wind as a source of renewable energy has many benefits including in the field of electricity. Referring 

to the national energy policy , then fired plant in Indonesia is expected to reach 250 MW by 2025 [1] To achieve 

these targets a good planning is necessary to avoid mistakes site selection so that electrical energy can be generated 

more optimal . Measurement of wind energy potential , including measurement of wind speed and wind direction. 

The measurement using the anemometer and wind direction. The results of wind measurements processed by the 

microcontroller ATMega 32 is then stored in the SD Card and displayed on the LCD, and transmitted using XBee 

RF module Pro S2 to PC with LabVIEW interface. 

 

Keywords: Wind Energy, Wind Measurement, Data Logger 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Salah satu energi terbarukan yang berkembang 

pesat di dunia saat ini adalah energi angin. Energi 

angin merupakan energi terbarukan yang fleksibel. 

Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan 

udara atau perbedaan suhu udara pada suatu daerah 

atau wilayah [2]. Hal ini berkaitan dengan besarnya 

energi panas matahari yang diterima oleh 

permukaan bumi. Pada suatu wilayah, daerah yang 

menerima energi panas matahari lebih besar akan 

mempunyai suhu udara yang lebih panas dan 

tekanan udara yang cenderung lebih rendah. 

Sehingga akan terjadi perbedaan suhu dan tekanan 

udara antara daerah yang menerima energi panas 

lebih besar dengan daerah lain yang lebih sedikit 

menerima energi panas, akibatnya akan terjadi aliran 

udara pada wilayah tersebut. 

Salah satu manfaat angin adalah pada sistem 

pembangkit listrik. Energi angin pada sistem 

pembangkit listrik dimanfaatkan untuk memutar 

bilah yang terhubung pada generator yang akan 

menghasilkan energi listrik setiap perputaran dari 

generator. Dalam kaitannya untuk menentukan 

potensi energi angin suatu daerah, yang nantinya 

dapat dipasang suatu sistem Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin/Bayu (PLTB) diperlukan terlebih 

dahulu pengukuran angin.  Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan perencanaan yang baik agar 

tidak terjadi kesalahan pemilihan lokasi sehingga 

energi listrik yang dapat dihasilkan lebih optimal. 

Kesalahan dalam meprediksi potensi angin suatu 

daerah menyebabkan kegagalan dalam 

mengoperasikan PLTB tersebut, seperti yang terjadi 

di Nusa Penida [3] dan di Madura [4].  

Pengukuran angin meliputi variabel kecepatan 

dan arah angin. Hasil dari pengukuran angin tersebut 

disimpan dalam suatu perangkat elektronik yang 

disebut data logger. Data logger adalah suatu 

perangkat khusus yang mampu menyimpan data 

dalam jangka waktu tertentu. Dengan dihubungkan 

pada sensor khusus, alat ini akan menyimpan data 

yang diinginkan untuk kemudian dapat diambil 

tanpa terbatas jarak/lokasi [5]. 
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2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Potensi Energi Angin di Indonesia  

Pada dasarnya angin terjadi karena ada 

perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. 

Perbedaan tekanan udara ini akan mengakibatkan 

terjadinya gerakan udara dari daerah yang tekanan 

udaranya lebih tinggi ke daerah yang tekanan 

udaranya lebih rendah. Energi angin adalah salah 

satu  jenis sumber energi terbarukan yang potensial 

untuk menghasilkan energi listrik maupun mekanik 

melalui proses konversi ke mekanik dan selanjutnya 

ke listrik. Energi kinetik yang terdapat pada angin 

dapat diubah menjadi energi mekanik untuk 

memutar peralatan-peralatan seperti generator yang 

dapat menghasilkan listrik. Dalam pemanfaatannya, 

diperlukan data atau informasi mengenai potensi 

energi angin aktual yang tersedia di lokasi 

pemasangan dan kebutuhan di lokasi tersebut.  

Pada peta berikut ditunjukkan daerah-daerah di 

Indonesia yang memiliki potensi energi angin 

berdasarkan data kecepatan angin rata-rata pada 

ketinggian 10 m. Berdasarkan kriteria turbin angin 

seperti TSD-500 maka dibutuhkan angin 

berkecepatan minimal 3 m/s untuk mulai 

berproduksi [6]. Dan daerah yang memiliki 

kecepatan rata - rata angin di atas 3 m/s banyak 

ditemui pada pesisir  Selatan Jawa, Sumatera, dan 

pulau bagian timur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kecepatan Angin Rata-Rata pada 

Ketinggian 10 m di Indonesia per Agustus 1999 

sampai Juli 2010 [7] 

Berikut ini merupakan daerah yang disurvei 

oleh tim Lentera Angin Nusantara (LAN), yaitu 

daerah yang tercakup dalam kotak berwarna merah 

dan daerah tersebut memiliki energi angin yang 

potensial untuk dimanfaatkan. Ribuan pulau di 

Indonesia Timur  memiliki energi angin yang sangat 

potensial dan hal ini berbanding terbalik dengan 

ketersediaan kebutuhan listrik pada daerah tersebut 

yang masih sangat minim [7]. 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Wilayah Survei Daerah Berpotensi 

Energi Angin oleh LAN tahun 2012 [6] 

2.2   Pemanfaatan Potensi Energi Angin di  

Indonesia 

Pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber 

energi di Indonesia bukan tidak mungkin untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Di tengah potensi angin 

melimpah di kawasan pesisir Indonesia, total 

kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi 

angin saat ini kurang dari 800 kilowatt [8]. 

Kecepatan angin di wilayah Indonesia umumnya di 

bawah 5,9 meter per detik yang secara ekonomi 

kurang layak untuk membangun pembangkit listrik, 

namun bukan berarti hal itu tidak bermanfaat [8]. 

Salah satu program yang harus dilakukan sebelum 

mengembangkan PLTB adalah pemetaan potensi 

energi angin di Indonesia. Hingga sekarang, 

Indonesia belum memiliki peta komprehensif, 

karena pengembangannya butuh biaya miliaran 

rupiah. Potensi energi angin di Indonesia umumnya 

berkecepatan lebih dari 5 meter per detik (m/detik) 

[8]. Hasil pemetaan Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) pada 120 lokasi 

menunjukkan, beberapa wilayah memiliki 

kecepatan angin di atas 5 m/detik, masing-masing 

Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Selatan, dan Pantai Selatan Jawa. Adapun 

kecepatan angin 4 m/detik hingga 5 m/detik 

tergolong berskala menengah dengan potensi 

kapasitas 10-100 kW [8].  

 

2.3 Perencanaan Lokasi PLTB 

Feasibility study (studi kelayakan) merupakan 

hal pertama yang harus dilakukan untuk 

menentukan lokasi atau tempat yang memiliki 

potensi energi angin untuk dipasang  sistem turbin 

angin. Menentukan energi angin di suatu daerah 

bukanlah hanya dengan mengetahui kecepatan angin 

rata-rata pada daerah tersebut karena kecepatan 

angin sangat fluktuatif setiap waktunya maka yang 

terpenting adalah perhitungan lama atau durasi 

kecepatan angin produktif tersebut berhembus setiap 

harinya sehingga diketahui besar energinya [9]. 
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Dasar dalam perhitungan potensi energi angin 

adalah pengukuran angin. Di dalam pengukuran 

angin terdapat dua variabel utama yaitu kecepatan 

angin (m/s) dan arah angin (º). Pengukuran 

kecepatan angin dapat menggunakan anemometer, 

sementara untuk arah angin dengan menggunakan 

wind direction sensor. Keduanya akan  

menghasilkan data untuk direkam oleh data logger. 

Data angin yang dihasilkan berupa data per detik. 

Melalui data angin ini dapat dilakukan 

pengkajian dasar maupun lanjutan sebelum 

membangun suatu power plant (sistem pembangkit 

listrik tenaga angin) seperti [9]: 

 Perhitungan dan pemetaan potensi energi 

angin 

 Karekteristik angin pada daerah tersebut 

 Durasi untuk kecepatan angin produktif 

 Simulasi wind shear di sekitar wind farm 

 Analisa angin pada ketinggian tertentu 

 Prakiraan angin 

 Wind gust factor. 

Sebuah sistem turbin angin biasanya 

membutuhkan kecepatan angin rata-rata tahunan 

minimal 15 km / jam . Tabel berikut merupakan 

pedoman kecepatan angin yang berbeda dan potensi 

dalam memproduksi listrik [10]. 

Tabel 1 Potensial Kecepatan Angin dalam 

Memproduksi Listrik 

Km/h (mph) Suitability 

Up to 15 (9.5) No good 

18 (11.25) Poor 

22 (13.75) Moderate 

25 (15.5) Good 

29 (18) Excellent 

2.4 Anemometer Jenis Cup Counter 

Sensor kecepatan angin tipe ini terdiri dari 3 

buah mangkok yang dipasang pada jari-jari yang 

berpusat pada suatu sumbu vertikal atau semua 

mangkok tersebut terpasang pada poros vertikal. 

Seluruh mangkok menghadap ke satu arah 

melingkar sehingga bila angin bertiup maka rotor 

berputar pada arah tetap. Kecepatan putar dari rotor 

tergantung pada kecepatan tiupan angin. 

Anemometer tipe ini hanya dapat mengukur rata-rata 

kecepatan angin selama satu periode pengamatan. 

Anemometer ini merupakan jenis anemometer 

dengan keluaran sinyal 0-5 V sehingga dapat 

diprogram dengan menggunakan ADC 

mikrokontroller [11]   

 

 

 

Gambar 3. Anemometer Jenis Cup Counter 

2.5 Sensor Arah Angin Jenis RM Young Model 

05103V 

Sensor arah angin tipe ini merupakan sensor 

arah angin dengan keluaran sinyal 0,4-2 V sehingga 

dapat diprogram dengan menggunakan ADC 

mikrokontroller. Sensor ini mampu mengukur sudut 

arah angin dengan resolusi ±3° dari sudut 0° sampai 

360°. Pengukuran arah angin dimulai dari saat 

kecepatan angin minimal 0,3 m/s, pada saat itu 

sensor arah angin mulai bergerak dan menunjukkan 

nilai pengukuran arah angin [12] 

 

 

 

Gambar 4. Wind Direction Sensor 

2.6 ATMega 32 

Mikrokontroller ATMega 32 merupakan salah 

satu keluarga dari MCS-51 keluaran Atmel [13]. 

Jenis mikrokontroller ini pada prinsipnya dapat 

digunakan untuk mengolah data per bit ataupun 8 bit 

secara bersamaan. Pada prinsipnya program pada 

mikrokontroller dijalankan bertahap, jadi pada 

program itu sendiri terdapat beberapa set instruksi 

dan tiap instruksi itu dijalankan secara bertahap atau 

berurutan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. ATMega 32 
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2.7 SD Card 

Secure digital (SD) adalah sebuah format kartu 

memory flash yang digunakan dalam berbagao alat 

portable, termasuk kamera digital dan komputer 

genggam. Pada penelitian ini SD card digunakan 

sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran 

kecepatan dan arah angin. Format data penyimpanan 

pengukuran angin terdiri atas waktu, tanggal, 

kecepatan angin, arah angin serta keterangan arah 

angin. 

 

 

 

Gambar 6. SD Card Modul 

2.8 Xbee Pro S2 

Xbee Pro S2 merupakan modul radio frekuensi 

yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. 

Berdasarkan datasheet, modul ini memerlukan 

tegangan suplai 2.8 V sampai dengan 3.3 V [14]. 

Modul ini berfungsi mentrasmisikan data hasil 

pengukuran angin yang sebelumnya telah disimpan 

pada SD Card ke PC penerima. Pada sistem terdapat 

dua RF modul Xbee Pro S2 sebagai transmitter dan 

receiver data. 

 

 

 

Gambar 7. Xbee Pro S2 

 
 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Blok Diagram 

Pengukuran kecepatan angin dalam sistem ini 

menggunakan anemometer jenis cup counter. 

Sementara itu untuk mengukur arah angin 

digunakan wind direction sensor. Data hasil 

pengukuran kedua variabel tersebut diolah oleh 

mikrokontroller ATMega 32 untuk mengetahui 

perolehan hasil dari pengukuran angin dan akan 

disimpan dalam sebuah SD Card. Output  dari alat 

ini berupa tampilan LCD dan SD Card yang akan 

menampilkan dan menyimpan data kecepatan angin, 

arah angin, waktu dan tanggal. Pembuatan waktu 

dan tanggal tersebut dibuat dengan menggunakan 

RTC dengan IC DS1307. Proses logging data akan 

dilakukan secara real-time dengan proses 

penyimpanan data per tiap detik. Format 

penyimpanan data pada SD Card terdiri atas data 

waktu, tanggal serta data kecepatan dan arah angin 

yang disimpan dalam format file .csv. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Blok Diagram 

3.1. Pengujian Sensor Kecepatan Angin dan 

Arah Angin 

Pengujian sensor kecepatan angin atau 

anemometer dan arah angin dilakukan dengan 

meletakkan sensor berdekatan dengan pembanding 

berupa anemometer dan wind direction sensor 

yang telah terkalibrasi di BMKG.  

Tabel 2. Data Pengujian Kecepatan Angin 

No Waktu 

Kecepatan 

Angin 

Pembanding 

Kecepatan 
Angin Alat 

% 
Error 

1 
18/07/2016 

12:00 
4,63 4,45 3,88 

2 
18/07/2016 

12:15 
3,08 2,95 4,22 

3 
18/07/2016 

12:30 
3,08 2,86 7,14 

4 
18/07/2016 

12:45 
4,11 3,82 7,05 
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5 
18/07/2016 

13:00 
2,57 2,78 8,17 

6 
18/07/2016 

13:15 
3,6 3,32 7,77 

7 
18/07/2016 

13:30 
4,11 3,89 5,35 

Error Rata - Rata  6,22 

Tabel 3. Data Pengujian Arah Angin 

No Waktu 
Arah Angin 

Pembanding 

Arah 

Angin 

Alat 

% 

Error 

1 
18/07/2016 

12:00 
332 292,4 11,92 

2 
18/07/2016 

12:15 
315 307,6 2,34 

3 
18/07/2016 

12:30 
332 292,4 11,92 

4 
18/07/2016 

12:45 
314 308,6 1,71 

5 
18/07/2016 

13:00 
325 358,2 10,21 

6 
18/07/2016 

13:15 
338 282,1 16,53 

7 
18/07/2016 

13:30 
330 359,6 8,96 

Error Rata - Rata 9,04 

 

3.2. Perancangan Data Logger Pengukuran 

Angin 

Dalam perancangannya, metode pengukuran 

angin menggunakan dua buah sensor yang berbeda. 

Sensor pertama adalah anemometer yang bertugas 

mengukur kecepatan angin dan sensor kedua adalah 

wind direction sensor yang bertugas mengukur arah 

angin. Hasil pengukuran angin tersebut disimpan 

dalam sebuah sistem Data Logger yang akan 

merekam setiap perubahan arah dan kecepatan angin 

per tiap detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Rangkaian Data Logger 

3.3 Pengujian Data Logger  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hardware Data Logger 

Pengujian penyimpanan data kecepatan dan 

arah angin dilakukan dengan membandingkan data 

yang terbaca di LCD dengan hasil penyimpanan data 

pada SD Card. Format file penyimpanan data berupa 

format csv. Pengujian data logger meliputi 

pembacaan dan penyimpanan data tanggal, waktu, 

keterangan arah angin, derajat arah angin dan 

kecepatan angin. 
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Gambar 7. Hasil Data Penyimpanan Pengukuran 

Angin Pada SD Card 

Data pengukuran angin yang telah 

tersimpan pada SD Card disajikan dalam bentuk 

diagram yang disebut wind rose diagram. Penyajian 

dalam bentuk wind rose  diagram bertujuan untuk 

melihat pendistribusian angin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Wind Rose Pengujian Data Pengukuran 

Angin 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keseluruhan sistem pada alat dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yng diharapkan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan cukup akuratnya 

sensor kecepatan dan arah angin dalam membaca 

perubahan angin, pengolahan data yang baik dari 

mikrokontroler, penyimpanan data pada SD 

Card hingga berhasilnya melakukan pengiriman 

data secara telemetri via Xbee Pro S2 menuju 

receiver melalui aplikasi interface. 

2. Hasil pembandingan terhadap kedua paramter 

pengukuran angin dengan menggunakan 

pembanding yang terdapat di BMKG Pekanbaru 

menunjukkan kesalahan rata-rata kecepatan 

angin 6,22 % dan arah angin 9,04 %. 

3. Data hasil pengukuran angin yang telah 

tersimpan pada sistem data logger dapat 

dijadikan sebagai data acuan untuk menentukan 

potensi energi angin pada suatu daerah. 

4. Penggunaan data logger dalam melakukan 

pengukuran angin memberikan kontribusi dalam 

proses akuisisi dan manajemen data agar tidak 

terjadi kesalahan dalam proses menetukan lokasi 

pemasangan turbin angin.  
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Abstrak –  Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Berita dapat disampaikan 

melalui media cetak, media elektronik dan media online. Saat ini pengelolaan berita pada media online merupakan 

tugas admin berita. Pada pengelolaannya masih dilakukan secara manual, yaitu admin menentukan kategori dari 

sebuah berita yang akan diunggah. Pada pengelolaannya masih sering terjadi permasalahan akibat kekeliruan 

admin dalam menentukan kategori berita yang sesuai. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu 

admin dalam pengelolaan berita secara otomatis. Sistem yang dibangun menerapkan Text Mining dan algoritma 

k-Nearest Neighbor (k-NN). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan Confusion Matrix 

diperoleh nilai akurasi sebesar 82,5%. Pengujian juga dilakukan dengan User Acceptance Test terhadap admin 3 

kantor berita, diperoleh hasil bahwa admin terbantu dengan adanya sistem pemilah judul berita dalam 

mengklasifikasikan berita secara otomatis.  

 

Kata Kunci: Berita, Text Mining, k-Nearest Neighbor. 

  

Abstract - News is a story or a description of the events. News can be delivered through print media, electronic 

media and online media. Currently the management of the news in online media is admin tasks. On the 

management is still done manually, admin determine the category of a story that will be uploaded. On the 

management is still frequently arise due to an admin error in determining the appropriate news category. For that, 

we need a system that can assist administrators in managing the news automatically. The system is built to apply 

Text Mining and algorithms k-Nearest Neighbor (k-NN). From the research that has been done, using the 

Confusion Matrix values obtained an accuracy of 82,5%. Tests were also done with User Acceptance Test against 

the 3 admin of news agencies, showed that the admin helped with the classifier system for classifying news 

headlines automatically.  

 

Keywords: News, Text Mining, k-Nearest Neighbor. 
 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Berita merupakan cerita atau keterangan 

mengenai kejadian atau peristiwa [1]. Berita dapat 

disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan 

media online. Berita yang disampaikan melalui media 

online mempunyai bermacam-macam bentuk, seperti 

bentuk tulisan, gambar, video, dan suara. Pada 

umumnya berita yang disampaikan terkategori kedalam 

beberapa bentuk, yaitu berita bisnis, olahraga, gaya 

hidup, kesehatan, dan lain – lain.  

Pengelolaan berita dilakukan pada saat 

penanggung jawab berita dalam hal ini admin, 

mengunggah berita secara manual. Cara manual yang 

dimaksud adalah dalam mengunggah berita, admin 

harus terlebih dahulu mengetahui judul dan isi dari 

berita yang akan diunggah secara kesuluruhan. 

Kemudian, berita tersebut akan dimasukkan ke dalam 

kategori yang tepat. Mekanisme pengelolaan berita 

seperti ini, kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam 

menentukan kategori yang tepat untuk sebuah berita.  

 

Disamping itu dibutuhkan pengalaman admin 

dalam menentukan sebuah berita untuk dimasukkan ke 

dalam kategori yang tepat. Tetapi seiring dengan 

berkembangnya teknologi, ada cara untuk membantu 

kesulitan tersebut. Salah satunya adalah membuat 

sebuah sistem yang mampu menangani pengelolaan 

berita. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan teknik 

dan algoritma yang tepat, sehingga judul berita dapat 

diklasifikasikan secara otomatis.  

Dalam pembangunan sistem ini akan 

digunakan teknik klasifikasi yaitu text mining. Text 

mining digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan 

menemukan pola judul berita [2]. Disamping itu sistem 

juga menggunakan algoritma k-nearest neighbor (k-

NN) untuk mengklasifikasikan objek dari judul berita 

[3]. Sehingga sistem dapat membantu admin dalam 

mengklasifikasikan judul berita secara otomatis, sesuai 

mailto:efendi12ti@mahasiswa.pcr.ac.id
mailto:maksum@pcr.ac.id
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dengan kategori-kategori berita yang ada. Dan  dapat 

membantu  admin dalam mengunggah berita, 

menentukan kategori, dan mengelola berita.  

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Review Penelitian Terdahulu 

Para peneliti sudah melakukan penelitian mengenai text 

mining. Salah satunya adalah penelitian menggunakan 

data-data yang berasal dari dokumen-dokumen penting 

yang ada pada suatu universitas maupun perusahaan. 

Dokumen-dokumen penting berupa dokumen akademis 

yang di klasifikasikan dan teks berita. Hasil dari 

penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat 

memberikan kemudahan dalam hal pengelompokkan 

dokumen-dokumen dan berita dengan menggunakan 

naive bayes. Hasil dari penelitian tersebut akurasi pada 

dokumen akademik 82% [4]. 

Penelitian lainnya yang bertema proyek akhir dengan 

judul “Sistem Pengelolaan Proyek Akhir Menggunakan 

Text Mining Pada Politeknik Caltex Riau” [5], objek 

yang diteliti adalah judul Proyek Akhir (PA) pada 

Politeknik Caltex Riau. Pada penelitian ini, judul 

proyek akhir akan dikelompokkan sesuai dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kemiripan 

judul PA yang diajukan oleh mahasiswa dengan judul 

yang sebelumnya pernah ada akan di cek oleh sistem 

ini. Data training yang digunakan adalah judul PA dari 

tahun ajaran 2009 sampai dengan tahun ajaran 2013. 

Sistem tersebut juga menggunakan algoritma 

klasifikasi k-nearest neighbor. Akurasi dari hasil uji 

coba adalah 82%. 

Penelitian berikutnya yang berjudul “Klasifikasi 

Dokumen Bahasa Indonesia Menggunakan Metode 

Multinominal Naive Bayes dan Jaringan Saraf Tiruan” 

[6]. Objek dari penelitiannya adalah dokumen 

berbahasa Indonesia. Dokumen tersebut terstruktur dan 

memiliki label dan isi sebanyak 450 buah. Tujuan dari   

pembuatan sistem tersebut untuk mengklasifikasikan 

dokumen berita, mengimplementasikan metode 

multinominal naive bayes dan JST pada proses 

klasifikasi dan menganalisa akurasi dari metode metode 

multinominal naive bayes dan JST backpropagation 

terhadap klasifikasi dokumen artikel berita. Diperoleh 

peningkatan akurasi sebesar 3.39 untuk data nomal, dan 

3.98 untuk data yang bersifat unbalanced. 

 

2.2. Berita 
Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai 

kejadian atau peristiwa [1]. Secara umum, kejadian 

yang dianggap punya nilai berita atau layak adalah 

yang mengandung satu atau beberapa unsur, yaitu 

Significance, Magnitude(besar), Timeliness(waktu), 

Proximity(dekat), Prominence(tenar), Human 

Interest(manusiawi) [7]. 

 

 

2.3. Text Mining 
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 yang salah 

satunya adalah kategorisasi. Tujuan dari text mining 

adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

bermanfaat dari sekumpulan dokumen. Text mining 

merupakan variasi dari data mining yang berusaha 

menemukan pola yang menarik dari sekumpulan data 

tekstual yang berjumlah besar [2]. Tahapan pokok dari 

text mining dapat dilihat pada Gambar 1. 

. 

. 
 

Gambar 1: Proses Text Mining 

 

2.4. k-Nearest Neighbor 

Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model 

atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan 

konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat 

memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya 

tidak diketahui [8]. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

proses klasifikasi membentuk suatu model yang 

mampu membedakan data kedalam kelas-kelas yang 

berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. 

Salah satu algoritma klasifikasi adalah k-Nearest 

Neighbor. Algoritma k-Nearest Neighbor (k-NN) 

adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi 

terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang 

jaraknya paling dekat dengan objek tersebut [3]. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Gambaran Umum Sistem 

Adapun gambaran umum sistem yang melakukan 

klasifikasi secara manual dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2: Sistem dengan cara manual 

1. Wartawan melakukan pencarian berita. 

2. Fotografer dan videografer mengambil gambar 

dan video yang terkait berita yang nantinya 

diunggah. 

3. Pengunggahan dilakukan setelah dilakukan 

pengecekan oleh editor. 
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4. Parameter pengunggahan berita berupa judul 

berita, isi berita, tanggal berita diliput, kategori 

berita, dan foto berita. 

5. Setelah dicek oleh editor maka admin melakukan 

pengunggahan berita kedalam website. 

Kemudian, admin mengisi parameter-parameter 

tersebut, dan penentuan kategori secara manual. 

Berita yang diunggah masuk ke database. 

6. Berita ditampilkan di website.  

 

Gambaran umum sistem yang dibangun dapat 

melakukan klasifikasi secara otomatis, alur kerja sistem 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3: Sistem yang dibangun 

 

4. HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Data Berita 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 500 

buah judul berita. Masing-masing judul berita yang 

dikumpulkan berdasarkan website portal berita, yaitu 

Goriau, Tribunnews, dan Riaupos. Dari 500 berita 

tersebut memiliki 4 buah kategori yaitu olahraga, 

kriminal, kuliner, dan teknologi. Masing-masing 

kategori memiliki 100 buah data berita. 

4.2. Preprocessing 

Ini adalah salah satu contoh kata dasar yang didapat 

setelah melakukan preprocessing judul berita. Untuk 

mendapatkan kata dasar dari judul berita dilakukan 

dengan cara melakukan case folding, tokenizing, 

filtering dan stemming. Contoh kata dasar setelah 

dipreprocessing dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4: Preprocessing Data Training 

 

4.3. Implementasi 

Gambar 5 menampilkan halaman pengisian data berita 

yang dilakukan oleh admin. 

 

Gambar 5: Halaman Pengisian Berita 

Gambar 6 menampilkan halaman hasil dari 

pengkategorian berita yang dilakukan oleh admin. 

Kategori berita ditentukan otomatis oleh sistem setelah 

melewati pengolahan teks dengan preprocessing dan 

perhitungan algoritma k-Nearest Neighbor. 

 

Gambar 6: Hasil Pengkategorian Berita 

Gambar 7 menampilkan hasil dari keseluruhan dari 

pengkategorian berita yang telah dimasukkan ke dalam 

website. 

 

Gambar 7: Hasil Keseluruhan Pengkategorian Berita 

 

4.4. Pengujian 

4.4.1. Confusion Matrix 

Pengujian ini berfungsi dalam menentukan jumlah kata 

yang sesuai untuk dijadikan atribut. Setelah 

mendapatkan jumlah kata yang sesuai akan dilanjutkan 

ke pengujian nilai k. Pada pengujian nilai k akan dilihat 

persentase akurasi terbesar, nilai k dengan persentase 

akurasi terbesar, akan dijadikan nilai k untuk 

penelitian. Pengujian untuk jumlah kata dan pengujian 

nilai k dimulai dari 2 hingga 15 karena hilai akurasi 

yang semakin menurun.  

Tabel 1: Confusion Matrix 

Jumlah 

Kata 

Nilai K Nilai K 

Terbaik 

Persentase 

>=3 2s .d 15 2 74,4% 

>=4 2 s.d 15 2 74,8% 

>=5 2 s.d 15 2 74,6% 

>=6 2 s.d 15 2 74,6% 
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Tabel 2 merupakan tabel data testing yang 

diujikan ke sistem dengan nilai k=2 dan berikut 

tabel confusion matrix untuk jumlah kata >=4 dan 

nilai k=2. 

Tabel 2: Confusion Matrix 

Predicted Class 

A
ct

u
a

l 
C

la
ss

 

 Olahra

ga 

Krimin

al 

Kulin

er 

Tekn

ologi 

Olahraga 9 0 1 0 

Kriminal 1 9 0 0 

Kuliner 3 0 7 0 

Teknolog

i 

2 0 0 8 

Accuration : (9+9+7+8) / (10+10+10+10) x 

100% = 82,5% 

Error rate : 100% - 82,5% = 17,5% 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 200 data 

latih, masing-masing kategori memiliki 50 data latih. 

Berita yang diujikan adalah 40 berita dengan masing-

masing kategori memiliki 10 buah berita. Dari hasil 

pengujian Confusion Matrix dapat dianalisis bahwa 

atribut-atribut pada data training sangat berpengaruh 

terhadap nilai akurasi. Atribut juga sangat berpengaruh 

sebagai contoh atribut “Indonesia”, dalam kategori 

olahraga, kuliner, dan teknologi mengandung atribut 

tersebut dan ketika berita dari kategori tersebut tidak 

memiliki atribut lain maka nilai euclidean distance 

yang dihasilkan hampir sama. 

4.4.2. Pengujian User Acceptance Test 

Pengujian fungsional sistem ini dilakukan 

menggunakan UAT, untuk menghasilkan dokumen 

yang dijadikan bukti bahwa sistem pemilah berita telah 

dikembangkan dan dapat diterima. Pengujian UAT 

dilakukan terhadap 3 kantor berita, yaitu Tribunnews, 

Goriau, dan Riaupos. Pengujian UAT pada Tribunnews 

dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016, pada Goriau 

dilakukan pada tanggal 17 Februari 2016, dan pada 

Riaupos dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016.  

Pengujian UAT ini dilakukan oleh admin 

Tribunnews, Goriau, dan Riaupos. Pada pengujian 

UAT dilakukan kepada 1 orang admin dari masing-

masing kantor berita. Pengujian ini terdapat 2 kelas uji, 

yaitu pengelolaan halaman pengunjung dan 

pengelolaan halaman admin. Pada kelas uji 

pengelolaan halaman pengunjung terdapat 8 butir 

pengujian sedangkan pada kelas uji pengelolaan 

halaman admin terdapat 6 butir pengujian. Pada 

pengujian ini mencoba fitur mana saja yang sudah 

sesuai maupun belum sesuai dengan yang diharapkan 

admin. Berdasarkan bukti pengujian inilah dapat 

menentukan apakah sistem diterima ataupun harus 

diperbaiki. 

Dari hasil pengujian UAT tersebut dapat dilihat 

pada pengujiaan pertama kepada Tribunnews, Goriau, 

dan Riaupos. Berdasarkan pengujian UAT dapat di 

rekapitulasi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3 

untuk kantor Tribunnews, Tabel 4 untuk Goriau, dan 

Tabel 5 untuk Riaupos. 

Tabel 5: Rekapitulasi Pengujian UAT Tribunnews 

Kantor Berita Kelas Uji Kesimpulan 

Tribunnews Pengelolaan 

halaman 

pengunjung 

Diterima 

Pengelolaan 

halaman 

admin 

Diterima 

 

Tabel 6: Rekapitulasi Pengujian UAT Goriau 

Kantor Berita Kelas Uji Kesimpulan 

Goriau Pengelolaan 

halaman 

pengunjung 

Diterima 

Pengelolaan 

halaman 

admin 

Diterima 

 

Tabel 7: Rekapitulasi Pengujian UAT Riaupos 

Kantor Berita Kelas Uji Kesimpulan 

Riaupos Pengelolaan 

halaman 

pengunjung 

Diterima 

Pengelolaan 

halaman 

admin 

Diterima 

 

Dari hasil pengujian UAT Tribunnews, Goriau, 

dan Riaupos dapat dianalisis bahwa sistem telah 

mampu memenuhi kebutuhan admin. Berdasarkan 

pengujian UAT Tribunnews, Goriau, dan Riaupos 

terdapat 2 kelas uji yang terdiri dari 14 butir pengujian. 

2 kelas uji terdiri dari pengelolaan halaman pengunjung 

dan pengelolaan halaman admin. Hasil dari pengujian 

tersebut adalah 14 butir pengujian dari 2 kelas uji 

tersebut telah diterima oleh admin Tribunnews, Goriau, 

dan Riaupos sehingga sistem yang telah dibangun dapat 

membantu admin dalam mengelola dan 

mengklasifikasikan berita secara otomatis serta fitur-

fitur dari sistem telah diterima oleh admin secara 

keseluruhan. 
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5. KESIMPULAN 

Dari Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 

teknik klasifikasi k-NN dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan judul berita berdasarkan kategori.  

berdasarkan pengujian Confusion Matrix persentase 

sistem tertinggi dalam mengklasifikasikan judul berita 

adalah 82,5%, dan berdasarkan pengujian User 

Acceptance Test sistem ini dapat membantu admin 

dalam mengklasifikasikan dan mengelola berita .  

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu 

dikembangkan sistem yang dapat melakukan 

pengambilan berita secara otomatis langsung dari 

website berita, perlu dikembangkan sistem dengan 

kombinasi Business Intelligence (BI) untuk 

menghasilkan analisa informasi dari data bisnis, dan 

ringkasan berita diambil dari beberapa sumber atau 

website berita. 
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Abstrak - WhatsApp merupakan aplikasi messenger yang didirikan pada 24 Februari 2009, didirikan oleh Brian 

Acton dan Jan Koum yang pernah bekerja sebagai pegawai Yahoo. Salah satu fitur yang di hadirkan whatshapp 

adalah chat grup. Fitur chat grup mampu untuk chatting sampai dengan 256 orang sekaligus. Dengan fitur ini 

pengguna whatsaap bisa saling berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Namun muncul masalah baru 

seiring banyak nya jumlah pengguna yang dapat masuk ke dalam chat grup. Banyak nya member  yang masuk ke 

dalam grup  membuat pesan yang masuk juga banyak, dan akan menghabiskan banyak waktu jika membaca pesan 

tersebut satu persatu, apalagi jika pengguna tidak membuka aplikasi whatshap selama beberapa hari akan 

membuat pesan menumpuk. Dan ketika pengguna membuka aplikasi whatsapp pesan yang masuk akan sangat 

banyak. Dari permasalahan tersebut maka di butuhkan sebuah sistem untuk mengetahui hot issue apa yang di 

perbincangkan, sehingga akan menghemat waktu, karena tidak perlu lagi membaca pesan satu persatu. Dari 

permasalahan di atas di butuhkan sistem untuk mengetahui hot issue secara otomatis pada chat grup whatsapp. 

Sistem ini di buat menggunakan Frequent item set mining . Frequent item set mining akan menghitung jumlah 

kata yang sering muncul pada komentar chat grup whatshapp. Dengan frequent item set mining di harapkan dapat 

mengetahui hot issue pada chat grup whatshapp. 

Kata Kunci : Text mining, Frequent item set mining, Whatsapp, Hot Issue 

 

Abstract - WhatsApp messenger application that is founded on February 24, 2009, was founded by Brian Acton 

and Jan Koum who had worked as an employee of Yahoo. One feature that at present whatshapp is a group chat. 

The group chat feature is able to chat up to 256 people at once. With this feature whatsaap users can communicate 

with many people at once. However, new problems arise as many of its number of users who can log into the chat 

group. Many of its members into the group making the incoming message too much, and will spend a lot of time if 

reading the message one by one, especially if the user does not open the application whatshap for a few days will 

make the messages accumulate. And when the user opens the application whatsapp incoming message will be very 

much. Of the problems it is in need of a hot issue system to know what the talk, thus saving time, because it does 

not need to read the messages one by one. From the above problems in the system need to find a hot issue 

automatically on whatsapp chat group. This system is made using a frequent item set mining. Frequent item set 

mining will count the number of words that often appear in group chat comment whatshapp. With frequent item 

set mining is expected to know the hot issue on whatshapp group chat. 

 
Keywords: Text mining , Frequent item set mining , Whatsapp , Hot Issue 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

WhatsApp merupakan aplikasi messenger 

yang didirikan pada 24 Februari 2009, didirikan oleh 

Brian Acton dan Jan Koum yang pernah bekerja 

sebagai pegawai Yahoo. Pada awal pembuatan nya 

aplikasi whatsapp mengalami crash dan gagal berjalan 

seperti yang diharapkan. Pada akhirnya setelah 

melewati fase beta yang cukup panjang, pada bulan  

November 2009, whatsapp resmi memulai 

kiprahnya di App Store. Salah satu fitur yang di 

hadirkan whatshapp adalah chat grup. Fitur chat grup 

mampu untuk chatting sampai dengan 256 orang 

sekaligus. Dengan fitur ini pengguna whatsaap bisa 

saling berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. 

Namun muncul masalah baru seiring banyak 

nya jumlah pengguna yang dapat masuk ke dalam chat 

grup. Banyak nya member  yang masuk ke dalam grup  

membuat pesan yang masuk juga banyak, dan akan 

menghabiskan banyak waktu jika membaca pesan 

mailto:sintia@mahasiswa,pcr.ac.id
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tersebut satu persatu, apalagi jika pengguna tidak 

membuka aplikasi whatshap selama beberapa hari akan 

membuat pesan menumpuk. Dan ketika pengguna 

membuka aplikasi whatsapp pesan yang masuk akan 

sangat banyak. Dari permasalahan tersebut maka di 

butuhkan sebuah sistem untuk mengetahui hot issue 

apa yang di perbincangkan, sehingga akan menghemat 

waktu, karena tidak perlu lagi membaca pesan satu 

persatu. Dari permasalahan di atas di butuhkan sistem 

untuk mengetahui hot issue secara otomatis pada chat 

grup whatsapp. 

Sistem ini di buat menggunakan Frequent 

item set mining (FIM). Frequent item set mining (FIM) 

merupakan proses yang melakukan ekstraksi informasi 

dari database berdasarkan seberapa sering suatu event 

terjadi, yaitu suatu peristiwa atau suatu set peristiwa 

(Moens dkk, 2013 ). Frequent item set mining akan 

menghitung jumlah kata yang sering muncul pada 

komentar chat grup whatshapp. Dengan frequent item 

set mining di harapkan dapat mengetahui hot issue pada 

chat grup whatshapp. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian proyek akhir ini 

ialah Bagaimana cara merancang dan membangun 

suatu sistem untuk mengetahui hot issue yang sedang 

di bahas pada grup chat aplikasi whatshapp  

menggunakan frequent item set mining 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem ini menggunakan data pesan pada grup chat     

aplikasi whatshapp  

2. Sistem ini menggunakan frequent item set mining  

3. Sistem ini di rancang dan di bangun menggunakan 

bahasa pemograman PHP dan database   

MySQL. 

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai text mining dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Penelitian Budhi, dkk (2012), 

mengenai cara bagaimana ekstraksi kata kunci 

menggunakan metode GenEx.GenEx adalah algoritma 

yang memanfaatkan Algoritma Genetika (Genitor) 

untuk membentuk sekelompok parameter yang 

digunakan saat mengekstra kata kunci dari sebuah 

dokumen didalam proses Extractor Algoritma Genex 

dibuat oleh Turney. Pada penelitian tersebut ada 

penyesuaian dokumen dimana ekstraksi kata kunci 

dilakukan pada dokumen berbahasa Indonesia. 

Penyesuaian dilakukan pada proses stemming pada 

bagian Extractor dengan menggantinya menggunakan 

algoritma Porter Stemmer for Bahasa Indonesia yang 

dibuat oleh F. Z. Tala pada tahun 2003. Penyesuaian 

dilakukan karena kata dalam bahasa Indonesia memilki 

tiga macam imbuhan yaitu awalan (prefiks), sisipan 

(infiks) dan akhiran (sufiks) sedangkan kata dalam 

bahasa Inggris hanya memiliki imbuhan dibelakang 

(sufiks). Hasil pengujian nilai recall dari kata kunci 

yang dihasilkan terhadap kata kunci dari author bernilai 

rata-rata 60%. Sedangkan hasil pengujian yang 

dilakukan terhadap responden menunjukkan bahwa 

95% responden menyatakan kata kunci yang dihasilkan 

dapat mewakili dokumen. Kedua hasil menunjukkan 

aplikasi yang dibuat telah berhasil menghasilkan kata 

kunci yang sesuai dan dapat mewakili dokumen yang 

diproses. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Maharsi, dkk (2010) mengenai bagaimana mengekstrak 

kata kunci dengan menggunakan metode Naive Bayes. 

Penelitian ini membutuhkan dokumen training untuk 

prosesnya. Ada beberapa fitur tertentu yang digunakan 

yaitu, TF-IDF dan posisi kata kunci pada dokumen 

sehingga dapat memberikan informasi kepada sistem 

bagaimana peluang kata kunci pada dokumen yang 

diinputkan. Setelah diproses diketahui nilai dari kata 

kemudian dilakukan penentuan kata-kata yang 

merupakan kata kunci pada dokumen. Hasil dari 

penelitian yang menggunakan metode Naïve Bayes 

adalah semakin besar dokumen sumber yang 

digunakan, semakin baik akurasi sistem dalam 

mengekstraksi kata kunci. 

 

 
 

2.2. LandasaTeori 

2.2.1 WhatsApp 

WhatsApp merupakan aplikasi messenger yang 

didirikan pada 24 Februari 2009, didirikan oleh Brian 

Acton dan Jan Koum yang pernah bekerja sebagai 

pegawai Yahoo. Pada awal pembuatan nya aplikasi 

whatsapp mengalami crash dan gagal berjalan seperti 
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yang diharapkan. Pada akhirnya setelah melewati fase 

beta yang cukup panjang, pada bulan November 2009, 

whatsapp resmi memulai kiprahnya di App Store. Salah 

satu fitur yang di hadirkan whatshapp adalah chat grup. 

Fitur chat grup mampu untuk chatting sampai dengan 

256 orang sekaligus. Dengan fitur ini pengguna 

whatsaap bisa saling berkomunikasi dengan banyak 

orang sekaligus. 

2.2.2 Text Mining 

Text mining merupakan variasi dari data mining yang 

digunakan untuk menemukan pola yang menarik dari 

sekumpulan data tekstual yang berjumlah besar. Ada 

beberapa tahapan proses pada text mining, pemrosesan 

awal teks (text preprocessing), transformasi teks (text 

transformation atau feature generation), pemilihan 

fitur (feature selection), dan penemuan pola text atau 

data mining (pattern discovery).  

2.2.3 Frequent item set mining 

Menurut Han dkk. (2012), dasar dari FIM 
adalah frequent patterns yang  merupakan pola yang 
sering muncul dari suatu kumpulan data, dapat 
berbentuk kumpulan item, urutan transaksi data, dan 
lain-lain. Kumpulan item dapat dianalogikan seperti 
pembelian roti dan susu yang sering terjadi berulang 
dalam kumpulan data transaksi. Lain halnya dengan 
urutan transaksi data, seperti pembeli yang membeli 
PC, lalu membeli kamera digital, kemudian membeli 
kartu memori. Ini terjadi berulang pada catatan 
histori database transaksi penjualan.  

FIM menentukan hubungan dan korelasi 
diantara item pada kumpulan data transaksional yang 
sangat besar. Contoh umum dari FIM adalah Market 
Basket Analysis yang menganalisis kebiasaan 
customer dalam menyimpan item-item yang akan 
dibeli ke dalam keranjang belanjanya sehingga dapat 
membantu retailer dalam mengembangkan strategi 
pemasaran dengan melihat item-item apa saja yang 
sering dibeli secara bersamaan oleh customer. 

3. PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Arsitektur Sistem 

Berdasarkan gambar data komentar pada chat 

grup whatshapp akan diolah menggunakan 

preprocessing. Setelah hasil preprocessing di dapat, 

hasil preprocessing tersebut akan menggunakan 

frequent item set mining untuk mendapatkan hot issue 

pada chat grup whatshapp. 

Gambar 2: Arsitektur Sistem 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tampilan Sistem 

Berikut beberapa gambar tampilan dari sistem : 

 

Gambar 3: Tampilan infut file dan ,im support 

 

Pada gambar 3 di atas akan menampilkan data 

komentar dan minimum support yang akan di masukan 

 

 

Gambar 4: Tampilan hasil jumlah kata, ukuran file dan waktu 

 
Pada gambar 4 di atas akan menampilkan jumlah kata 

awal dan jumlah setelah di preprocessing serta ukuran 

file dan waktu eksekusi. 

 

 

Gambar 5: Tampilan isi file 
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Pada gambar 5 di atas akan menampilkan isi file yang 

di pilih. 

 

 

Gambar 6: Tampilan hasil stemming 

  

Pada gambar 6 di atas akan menampilkan data 

komentar  yang telah melakukan tahapan stemming 

 

 

 
  
Gambar 7: Tampilan jumlah semua item set 

  

Pada gambar 7 di atas akan menampilkan data 

komentar  yang telah melakukan perhitungan item set 

 

 
 
Gambar 8: Tampilan hasil item set berdasarkan min support 

 

Pada gambar 8 di atas akan menampilkan hasil dari 

item set yang min support nya sudah di tentukan yaitu 

6. 

 
 

 Gambar 9 Tampilan hasil kata berdasarkan ukuran 

teks 

 

Pada gambar 9 di atas akan menampilkan hasil dari 

item set yang telah di tentukan minimun support nya 

dan berdasarkan ukuran teks. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil yang didapat pada sistem pencarian ini ialah 

berdasarkan data komentar, ditemukan kata yang 

paling sering muncul. Dari kata yang paling sering 

muncul, dapat diketahui hot issue dari 

perbincangan grup tersebut. 

5.2. Saran 

Untuk selanjutnya, dapat dilakukan metode 

pengujian pada system. 
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Abstrak  –  Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi roda dua yang sering digunakan. Menurut data 

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) total penjualan sepeda motor meningkat setiap tahun. Hingga 

tahun 2014 penjualan sepeda motor meningkat hingga 11,7%. Hal ini mempersulit konsumen dalam menentukan 

sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah sistem pendukung keputusan 

yang membantu para konsumen untuk menentukan sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

memudahkan konsumen dalam memilih sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan maka dirancang sebuah 

sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi sepeda motor. Sistem pendukung keputusan yang 

dirancang berbasis web sehingga mudah di akses dimanapun dan kapanpun dengan media internet. Sistem ini 

dibangun dengan kombinasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS, dimana bobot yang didapat dari perhitungan 

AHP digunakan untuk perhitungan TOPSIS. Nantinya akan dipilih dua alternatif terbaik dari masing-masing output 

AHP dan TOPSIS sebagai rekomendasi. Dengan adanya sistem ini diharapkan konsumen tidak kesulitan untuk 

memilih sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, AHP, TOPSIS, Sepeda Motor. 

  

Abstract – Motorcycle is one of two-wheeled transportation that often used. According to data from the Indonesian 

Motorcycle Industry Association (IMIA) total motorcycle sales increasing every year. Until 2014, motorcycle sales 

increased to 11.7%. It is difficult for consumers to determine the motorcycle that suits their needs. Therefore it 

needs to make a decision support system that helps consumers to determine the motorcycle that suits their needs. 

To enable customers to choose the motorcycle that suits their needs then designed a decision support system to 

provide recommendations motorcycle. Decision support systems designed web based so easy to access anywhere 

and anytime with internet media. This system is built with a combination of using AHP and TOPSIS, where the 

weights are obtained from the calculation used for the calculation AHP TOPSIS. Two alternatives will be selected 

the best of each output AHP and TOPSIS as a recommendation. With this system consumers are expected to have 

no difficulty to choose the motorcycle that suits their needs. 
 

Keywords: Decision Support System, AHP, TOPSIS, Motorcycle. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Transportasi adalah alat berupa kendaraan yang 

digunakan untuk memindahkan manusia ataupun 

barang dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu 

kendaraan yang banyak diminati dan efisien dalam 

penggunaannya yaitu sepeda motor. Berdasarkan data 

Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) 

jumlah penjualan sepeda motor meningkat hingga 

11,7%. Persentase penjualan sepeda motor ini lebih 

besar dibandingkan dengan penjualan mobil yang 

hanya 7,6%. Dengan banyaknya produksi sepeda 

motor, pengguna dihadapkan dengan berbagai jenis 

spesifikasi dan keunggulan sepeda motor yang 

berbeda-beda. Banyaknya pilihan kriteria yang ada 

pada sepeda motor seperti kinerja mesin, keiritan bahan 

bakar, daya tahan dan yang lainnya juga sering kali 

menjadi faktor yang membuat pengguna kurang 

mengerti dalam memilih sepeda motor sesuai dengan 

kebutuhan. 

Salah satu cara yang dapat membantu pengguna 

dalam memilih sepeda motor yang sesuai dengan 

kebutuhan yaitu dengan menggunakan sistem 

pendukung keputusan (SPK) atau disebut juga Decision 

Support System (DSS). Sistem pendukung keputusan 

(SPK) adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

membantu pengambilan suatu keputusan secara semi 

terstruktur dan tidak terstruktur dimana keputusan yang 

dibuat tidak bersifat mutlak tetapi bisa digunakan [1].  

Atas dasar itulah proyek akhir ini menggunakan 

sistem pendukung keputusan, diharapkan pengguna 

akan terbantu dalam memilih kriteria kendaraan sesuai 

dengan kebutuhan. Dari beberapa metode yang 

berhubungan dengan sistem pendukung keputusan, 
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digunakan dua metode yaitu metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Technique Order 

Preference by Similarity To Ideal Solution (TOPSIS).  

Metode AHP dan TOPSIS dipilih karena 

metode AHP bisa digunakan dalam penentuan 

keputusan yang memiliki multi kriteria. Proses 

menggunakan metode AHP dilakukan dengan cara 

membandingkan kriteria untuk memperoleh nilai 

bobot. Selanjutnya akan dihasilkan alternatif keputusan 

sepeda motor. Nilai bobot yang didapat dari 

perhitungan metode AHP akan digunakan dalam 

perhitungan TOPSIS. Metode TOPSIS dipilih karena 

metode ini dapat menghasilkan alternatif keputusan, 

berdasarkan nilai bobot yang diperoleh dari metode 

AHP. Hasil yang diharapkan dari metode TOPSIS yaitu 

nilai preferensi yang akan diurutkan sebagai 

rekomendasi alternatif yang akan dikeluarkan sistem. 

Data awal akan dihitung dengan menggunakan AHP 

hingga memperoleh bobotnya, kemudian bobot yang 

didapat akan dilanjutkan perhitungan menggunakan 

metode TOPSIS. Nantinya akan dipilih dua alternatif 

terbaik dari masing-masing output metode AHP dan 

TOPSIS. Kemudian dari perhitungan tersebut akan 

diimplementasikan menjadi sebuah website yang 

diharapkan bisa memberikan pengguna rekomendasi 

sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan.   

 

2. LANDASAN TEORI  
 

2.1. Review Penelitian Terdahulu  
Pada penelitian yang berjudul sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan kenaikan jabatan 

karyawan dibuat dengan menggunakan metode AHP 

dan TOPSIS untuk mendukung keputusan dalam 

menentukan kenaikan jabatan dan penempatan divisi 

bagi calon karyawan baru [2]. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa kehadiran karyawan, 

motivasi kerja, komunikasi dan kerjasama, pemahaman 

dan penguasaan pekerjaan, pengembangan diri, 

pencapaian target kerja personal, serta penghargaan. 

Hasil dari sistem yang dibuat berupa rekomendasi 

jabatan, id pegawai, nama pegawai, dan nilai yang 

diperoleh dari perhitungan. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian tentang sistem 

pendukung keputusan pembelian mobil untuk 

persewaan mobil [3]. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) untuk menentukan apakah mobil yang akan 

dibeli telah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna atau tidak. Hasil dari sistem yang dibuat 

berupa pilihan jenis mobil yang diinginkan berdasarkan 

kriteria yang digunakan oleh user. Berikutnya yaitu 

penelitian tentang sistem pendukung keputusan 

pemilihan laptop [4]. Kriteria yang digunakan pada 

sistem ini adalah harga, ukuran layar, processor, 

memori (kapasitas dan type), harddisc, accessories 

(bluetooth dan webcam). Kriteria tersebut akan diolah 

menggunakan metode TOPSIS dan hasil dari sistem 

yang dibuat berupa alternatif laptop beserta nilai hasil 

pengolahan dengan menggunakan metode TOPSIS. 

Berikutnya penelitian mengenai sistem pendukung 

keputusan pemilihan sepeda motor. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan enam kriteria sepeda 

motor [5]. Data tersebut kemudian diolah 

menggunakan metode AHP. Keluaran yang dihasilkan 

dari sistem yaitu jenis pabrikan sepeda motor dan nilai 

yang telah diolah.  

 

2.2. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 
AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan 

menggunakan model matematis. Metode AHP ini mulai 

dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang 

bekerja pada University of Pittsburgh di Amerika 

Serikat, pada awal tahun 1970-an [6]. AHP membantu 

dalam menentukan prioritas dari beberapa kriteria 

dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan 

dari masing-masing kriteria. Terdapat tiga prinsip 

utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut 

Saaty, yaitu Decomposition, Comparative Judgement, 

dan Logical Consistency. Prosedur penilaian 

perbandingan berpasangan dalam AHP,  mengacu pada 

skor penilaian yang dikembangkan oleh Thomas L 

Saaty.  

Tabel 1. Tabel Skala Perbandingan Saaty 

 

2.3. Metode Technique Order Preference By 

Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) 
TOPSIS adalah salah  satu  metode pengambilan 

keputusan multikriteria [7]. TOPSIS didasarkan pada 

konsep dimana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak 

hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal 

positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi 

ideal negatif. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai 

jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai 

untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif 

terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk 

setiap atribut. 

 

 

 

Intensitas 

Pentingnya 
Definisi 

  

1 Kedua elemen/alternatif sama pentingnya 

3 
Elemen A sedikit lebih penting dari elemen 

B 

5 Elemen A lebih penting dari elemen B 

7 Elemen A jelas lebih penting dari elemen B 

9 
Elemen A mutlak lebih penting dari elemen 

B 

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang  

berdekatan 
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2.4. Skala Likert 
Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei, 

penggunaan penelitian yang sering menggunakan skala 

likert adalah bila penelitian menggunakan jenis 

penelitian survei. Nama skala ini diambil dari nama 

penciptanya Rensis Likert, yang menerbitkan suatu 

laporan yang menjelaskan penggunaannya sewaktu 

menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden 

menetukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang 

tersedia. 

 

2.5. Webqual 
Webqual merupakan salah satu metode atau teknik 

suatu pengukuran tingkat kualitas wesbite berdasarkan 

persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan 

pengembangan dari servqual yang banyak digunakan 

sebelumnya pada pengukuran kualitas jasa [8]. 

Webqual dikembangakan sejak tahun 1998 dan telah 

mengalami iterasi dalam penyusunan dimensi dan 

butir-butir pertanyaannya. Webqual disusun 

berdasarkan penelitian pada 3 dimensi atau variabel 

yang membentuk kualitas suatu website [9], yaitu :  

1. Usability / Kegunaan 

Merupakan mutu yang berhubungan dengan 

rancangan site, sebagai contoh penampilan, 

kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran 

yang disampaikan kepada pengguna. 

2. Kualitas Informasi 

Merupakan mutu dari isi yang terdapat pada site, 

pantas tidaknya informasi untuk tujuan pengguna 

seperti akurasi, format dan keterkaitannya. 

3. Kualitas Interaksi Pelayanan 

Mutu dari interaksi pelayanan yang dialami oleh 

pengguna ketika mereka menyelidiki kedalam site 

lebih dalam, terwujud dengan kepercayaan dan 

empati, sehingga menciptakan perasaan 

emosional yang personal.  

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang 

diperlukan sebagai pedoman untuk medapatkan data-

data yang diperlukan. Metode-metode tersebut adalah: 

1.  Studi Literatur 

Penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai bahan referensi baik dari 

jurnal, buku, paper, maupun internet mengenai 

gambaran Sistem Pendukung Keputusan, metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dan metode 

Technique Order Preference by Similarity To 

Ideal Solution (TOPSIS) yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

 2.  Observasi 

Melakukan analisa dengan cara mengumpulkan 

beberapa data berupa kriteria apa saja yang 

diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. 

3.   Analisa dan Evaluasi. 

Melakukan analisa dan evaluasi pada Sistem 

Pengambilan Keputusan pemilihan sepeda motor 

dengan kombinasi metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) dan metode Technique Order 

Preference by Similarity To Ideal Solution 

(TOPSIS). 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Arsitektur Sistem  

Gambar 3 merupakan arsitektur sistem dari aplikasi 

yang akan dibangun, dalam aplikasi terdapat hubungan 

antara client dan server, untuk dapat mengakses data, 

maka server dihubungkan dengan database dan yang 

dapat mengakses server adalah administrator.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Arsitektur Sistem 

4.2. Penentuan Kriteria Sepeda Motor 

Proses untuk menentukan beberapa kriteria dalam 

pemilihan sepeda motor dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Pada kuesioner akan terdapat 

9 (sembilan) pertanyaan yang diisi oleh responden. 

Kuesioner ini disebar kepada 100 responden yang telah 

memiliki pekerjaan dan pernah membeli sepeda motor. 

Pertanyaan pada kuesioner ini terdiri dari sembilan 

pertanyaan mengenai kriteria apa saja yang sering 

digunakan dalam memilih sepeda motor yang akan 

diolah dengan menggunakan skala likert. Selanjutnya 

akan dipilih kriteria berdasarkan hasil jawaban dari 

responden. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, 

kriteria sepeda motor yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kriteria yang mempunyai kategori sangat 

setuju, yaitu kualitas mesin, keiritan bahan bakar, 

harga, body, merek, dan sparepart. 

 

4.3. Implementasi 

Gambar berikut merupakan implementasi dari aplikasi 

sistem pendukung keputusan untuk pembelian sepeda 

motor. 

 

 
Gambar 2 Tampilan Awal Aplikasi 
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Pada tampilan awal website akan menampilkan 

informasi sepeda motor secara sekilas. Informasi 

lengkapnya bisa dilihat dengan menggunakan fitur baca 

selengkapnya. Pada halaman ini juga pengguna bisa 

melihat cara penggunaan dan memilih alternatif sepeda 

motor.   

 

 
      

Gambar 3 Form Perbandingan Antar Kriteria 

Setelah pengguna memilih alternatif sepeda motor yang 

diinginkan, maka selanjutnya pengguna akan memilih 

nilai perbandingan antar kriteria.  

 

Gambar 4 Rekomendasi Sepeda motor 

Setelah pengguna memilih alternatif sepeda motor dan 

mengisi nilai perbandingan antar kriteria, sistem akan 

melakukan proses perhitungan menggunakan metode 

AHP dan metode TOPSIS. dari masing-masing metode 

akan dipilih 2 rekomendasi sepeda motor yang akan 

dijadikan rekomendasi sepeda motor kepada pengguna. 

 

4.4. Pengujian Black Box UAT 

Pengujian UAT dilakukan pada beberapa showroom 

sepeda motor yang ada di Pekanbaru, untuk 

menghasilkan dokumen pengujian sistem yang dapat 

dijadikan bukti sistem yang sudah dikembangkan dapat 

diterima oleh pengguna. Pengujian dilakukan dengan 

membuat kelas uji yang didalamnya terdapat butir uji 

sistem untuk melihat apakah hasil yang dikeluarkan 

sistem sesuai harapan. Berdasarkan dokumen 

pengujian inilah bisa diperoleh kesimpulan apakah 

sistem sudah diterima atau perlu perbaikan. 

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa 

sistem yang dibangun sudah memenuhi harapan 

pengguna sistem. Sehingga sistem yang dibangun 

sudah diterima dan tidak perlu perbaikan. 

 

 

 

 

4.5. Pengujian Kuesioner Terhadap Responden 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah keluaran 

sistem sudah sesuai dengan harapan dengan cara 

melakukan survei menggunakan kuesioner terhadap  

100 responden. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner 

terhadap responden yang diberikan kepada 100 orang 

responden. Dari hasil perhitungan pengujian dapat 

dianalisa bahwa dari segi usability, sebanyak 76,5% 

responden menyatakan setuju jika sistem yang dibuat 

cukup mudah digunakan dan tampilan sistem mudah 

dimengerti. Dari segi kualitas informasi, sebanyak 82% 

responden menyatakan sangat setuju jika sistem yang 

dibangun membantu responden dalam memilih sepeda 

motor tanpa mencari informasi dari media lain atau 

sistem yang dibangun sudah menyediakan informasi 

mengenai sepeda motor yang lengkap. Kemudian dari 

segi kualitas pelayanan, sebanyak 82% responden 

menyatakan sangat setuju jika sistem yang dibangun 

membantu memberikan hasil rekomendasi yang sesuai 

dengan harapan, dan 83% responden menyatakan 

sangat setuju sistem dapat membantu memberikan 

rekomendasi sepeda motor bagi responden yang kurang 

mengerti mengenai sepeda motor. 

 

5. KESIMPULAN 
 
Setelah melakukan pengujian dan analisa dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

7. Sistem pendukung keputusan yang dibangun 

berhasil diimplementasikan pada sistem untuk 

mendapatkan hasil rekomendasi sepeda motor 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

8. Berdasarkan hasil pengujian UAT didapatkan 

hasil presentase 100% bahwa pengguna merasa 

sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga tidak perlu ada perbaikan 

lagi. 

9. Dari hasil perhitungan skala likert sesuai dengan 

kuesioner yang diberikan kepada 100 responden 

memberikan hasil 76,5% bahwa responden setuju 

dengan tampilan dari sistem, dan 82% sangat 

setuju dengan kualitas informasi dan 83% setuju 

dengan kualitas pelayanan dari sistem. 

Adapun saran yang didapat dari aplikasi yang dibuat 

yaitu pengembangan aplikasi untuk menentukan lokasi 

layanan service yang sesuai dengan jenis sepeda motor 

menggunakan metode sistem pendukung keputusan 

lainnya. 
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Abstrak  –  PT Ajiwijaya merupakan salah satu perusahaan jasa penyedia tenaga kerja dalam bidang security, 

cleaning service, office boy, administrasi, driver, supporting unit, pergudangan, pertamanan, dan bidang lainnya. 

Business Process di PT Ajiwijaya masih dilakukan secara manual, seperti melakukan penyimpanan data, 

pengolahan data, dan pengambilan keputusan dalam menentukan perpanjangan masa kerja karyawan 

kontraknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibangunlah Sistem Pendukung Keputusan untuk 

menentukan status perpanjangan masa kerja karyawan kontrak. Sistem ini dibangun menggunakan metode 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). Terdapat dua pengujian yang 

dilakukan yaitu pengujian perhitungan manual dan pengujian beta dengan metode wawancara. Pengujian dengan  

metode perhitungan manual dengan sistem mendapatkan hasil yang sama, artinya kombinasi antara metode AHP 

dan SAW berhasil diimplementasikan didalam sistem. Sedangkan pengujian dengan metode wawancara dapat 

disimpulkan bahwa sistem keputusan ini sangat membantu PT. Ajiwijaya dalam menentukan status 

perpanjangan masa kerja karyawan kontrak. 

 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, AHP, SAW.

  

Abstract - PT Ajiwijaya is one service company labor provider in the field of security, cleaning service, office 

boy, administration, drivers, supporting units, warehousing, landscaping, and other fields. Business Process in PT 

Ajiwijaya still done manually, as do the data storage, data processing, and decision-making in determining the 

extension of the period of employment contract. Based on these problems, then it built a Decision Support System 

to determine the status of the extension of the period of employment contract. The system is built using Analytical 

Hierarchy Process (AHP) and the Simple Additive Weighting (SAW). There are two tests done of manual 

calculations and testing beta testing by interview. Testing with the manual calculation method to the system to get 

the same result, means the combination of AHP and SAW successfully implemented in the system. While testing 

with interview can be concluded that the decision was very helpful PT. Ajiwijaya in determining the status of the 

extension of the period of employment contract. 

 

 

Keywords: Decision Support System, AHP, SAW. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Sistem kerja kontrak merupakan penyerahan tanggung 

jawab perusahaan secara sebagian ataupun secara 

menyeluruh kepada pihak lain sebagai pengawas 

pelayanan melalui sebuah kontrak perjanjian. Undang-

Undang No.13 tahun 2003 pasal 64 menyebutkan 

bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. 

  

PT. Ajiwijaya merupakan salah satu perusahaan di 

Indonesia yang menyediakan jasa karyawan kontrak. 

Pada saat ini, untuk menentukan perpanjangan masa 

kerja karyawan kontrak pada PT. Ajiwijaya dilakukan 

secara manual, yaitu pada setiap akhir tahun sekretaris 

perusahaan menerima rekap data kinerja masing – 

masing karyawan. Kemudian memeriksa satu per satu 

rekap data karyawan tersebut dari segi kehadiran, 

kinerja, surat peringatan yang diterima oleh karyawan 

dalam waktu satu tahun kontrak, kesehatan, serta sudah 

berapa lama karyawan kontrak tersebut bekerja di PT. 

Ajiwijaya. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan tingkat ketelitian yang tinggi agar tidak 

terjadi kesalahan pada saat pemeriksaan rekap data 

penilaian kinerja karyawan. Penentuan kriteria mana 

yang menjadi prioritas belum dapat dikatakan 

konsisten, karena tidak adanya dasar perhitungan yang 

pasti terhadap bobot-bobot yang diberikan untuk 

masing – masing kriteria. Akibatnya penilaian 
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kelayakan perpanjangan masa kerja karyawan kontrak 

pada perusahaan itu perlu diperbaiki, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam mengambil keputusan yang akan 

berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. 

Oleh sebab itu perlu adanya analisis terhadap kriteria 

karyawan kontrak yang dapat membantu memberikan 

pertimbangan alternatif keputusan yang akurat bagi 

kelayakan perpanjangan masa kerja maka akan 

dikembangkan sebuah sistem yaitu sistem pendukung 

keputusan. 

 

Penelitian ini mengkombinasikan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive 

Weighting (SAW). Metode AHP dan SAW ini sangat 

banyak diterapkan dalam menghadapi situasi Multiple 

Attribute Decision Making (MADM). Sehingga 

keluaran dari sistem yang menerapkan kedua metode 

tersebut diharapkan membantu dalam proses penentuan 

kelayakan perpanjangan masa kerja karyawan kontrak 

pada PT. Ajiwijaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah 

bagaimana membangun sistem pendukung keputusan 

perpanjangan masa kerja karyawan kontrak yang 

efektif pada PT. Ajiwijaya. 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam membuat proyek akhir ini: 

1. Merancang dan membuat suatu perangkat lunak 

yang dapat menentukan kelayakan perpanjangan 

masa kerja karyawan kontrak. 

2. Mengimplementasikan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive 

Weighting (SAW) terhadap sistem keputusan 

penentuan kelayakan perpanjangan masa kerja 

karyawan kontrak. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Dasarnya penelitian mengenai sistem pendukung 

keputusan dengan menggunakan berbagai metode telah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu.  

Sebuah penelitian sistem pendukung keputusan 

pemilihan karyawan terbaik [1]. Dalam pemilihan 

karyawan terbaik, sistem ini menggunakan kriteria-

kriteria yang digunakan oleh Pertamina untuk 

pemilihan karyawan terbaik seperti prestasi, aktif, 

safety, dan sehat yang diproses dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). Hasil dari 

sistem ini adalah perankingan karyawan-karyawan di 

mulai dari karyawan yang menduduki peringkat 

pertama. 

 

Penelitian berikutnya yaitu penelitian mengenai sistem 

penilaian kinerja dosen [2]. Dalam penilaian kinerja 

dosen, sistem ini menggunakan kriteria yaitu 

kehadiran, pengabdian masyarakat, penelitian, dan 

pengajaran. Setelah data diperoleh, sistem ini 

melakukan perhitungan data tersebut dengan metode 

menggunakan Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

Hasil keluaran dari sistem ini akan mengeluarkan 

output berupa perankingan data kinerja dosen dimulai 

dari dosen yang memiliki kinerja terbaik. 

 

Selanjutnya, sebuah penelitian dalam pengambilan 

keputusan untuk penilaian kinerja karyawan pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo [3]. Sistem 

ini dirancang berdasarkan kompetensi spencer dengan 

metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

Kompetensi spencer yang digunakan dalam penelitian 

kinerja karyawan ini yaitu disiplin, melayani, 

berprestasi, proaktif, komitmen pada organisasi, 

memimpin, kerjasama. Masing-masing kompetensi 

spencer tersebut diberi bobot dan nilai, dimana bobot 

dan nilai tersebut akan diproses dengan skor masing-

masing karyawan. Nilai keluaran dari sistem ini 

berbentuk bobot yang digunakan untuk memotivasi 

produktivitas karyawan. 

 

Selanjutnya yaitu penelitian yang menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

kenaikan jabatan karyawan [4]. Penelitian ini 

menggunakan kriteria partisipasi, kedisiplinan, 

kejujuran, komunikasi, kepemimpinan, inisiatif. Hasil 

dari penelitian ini yaitu perangkingan dari karyawan 

yang memiliki nilai kinerja yang paling tinggi ke yang 

paling rendah. Karyawan yang menduduki peringkat 1 

maka akan memperoleh promosi untuk mendapatkan 

kenaikan jabatan. 

 

Penelitian lainnya yaitu sebuah sistem untuk pemilihan 

karyawan terbaik [5]. Sistem ini mengacu kepada 5 

kriteria dalam menentukan karyawan terbaik yaitu 

kriteria kedisiplinan, kreativitas, alpha, kerjasama, dan 

ketertiban. Sistem ini menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW) dalam mencari alternatif 

keputusan karyawan terbaik. 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, akan dirancang 

sebuah sistem keputusan untuk menentukan kelayakan 

masa kerja karyawan kontrak pada PT Ajiwijaya. 

Sistem ini menggunakan 5 kriteria dalam pengambilan 

keputusan yaitu  kehadiran, kinerja, surat peringatan, 

kesehatan, dan masa kerja. Sistem ini dirancang dengan 

mengkombinasikan metode Analitycal Hierarchy 

Process (AHP) dan Simple Additive Weighting 

(SAW). Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

digunakan untuk mencari konsistensi bobot per kriteria 

sedangkan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

digunakan untuk mencari alternatif keputusan. Hasil 

dari sistem ini yaitu layak atau tidak layak seorang 

karyawan kontrak diperpanjang masa kerja kontraknya. 
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2.2. Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP)  

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, 

seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah 

kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif 

atas persoalan yang kompleks dengan 

menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian 

atau variabel dalam suatu susunan hirarki, memberi 

nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai 

pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang 

mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan 

bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi 

tersebut. 

 

Langkah – Langkah dalam metode AHP [6]: 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi 

yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan 

tujuan utama. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang 

menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh 

setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang 

setingkat di atasnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga 

diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x 

[(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen 

yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, 

jika tidak konsisten maka pengambilan data 

diulangi.  

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat 

hirarki. 

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks 

perbandingan berpasangan yang merupakan bobot 

setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-

elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

mencapai tujuan. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki. 

 

2.3. Metode Simple Additive Weighting (SAW) 
Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga 

dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode Simple Additive Weighting 

(SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 

(X) kesuatu [7].  

 

𝑟𝑖𝑗= {

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗   
 jika j adalah atribut keuntungan (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

𝑀𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
   jika j adalah atribut biaya (cost)

  

persamaan (1) 

 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari 

alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,…,m dan j=1,2,…,n.  

maxi = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. 

mini = nilai manimum dari setiap baris dan kolom. 

Xij = baris dan kolom dari matriks. 

(rij) adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif 

(Ai) pada atribut (Cj) i= 1,2…,m dan j= 1,2…,n. 

                      

      𝑣𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1                           persamaan (2)                     

 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

alternatif Ai lebih terpilih. 

Dimana : 

Vi = nilai akhir dari alternatif. 

Wi = bobot yang telah ditentukan. 

rij = normalisasi matriks 

 

nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

alternatif lebih terpilih. 

 

3. PERANCANGAN 

 

Berikut merupakan perancangan dari sistem 

pendukung keputusan ini : 

 

 
Gambar 1: Blok Diagram Sistem 

 
Gambar 2: Use Case Diagram 

 

4. HASIL 

 
Gambar berikut merupakan hasil perancangan dari 

sistem pendukung keputusan perpanjangan masa kerja 

karyawan kontrak pada PT. Ajiwijaya. Gambar 3.3 

merupakan halaman login bagi si pengguna sistem 

yang disediakan untuk admin PT. Ajiwijaya. Dimana 

untuk mengakses sistem, admin harus melakukan login 

terlebih dahulu. 

 
Gambar 3: Halaman Login 

System

Sekretaris

Lihat Hasil Keputusan

Login

Kelola Data Karyawan

Isi Data Karyawan

Perbaharui Data Karyawan

Isi Data Alternatif

Isi data Bobot

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 334 

 
Gambar 4: Halaman Home 

Gambar 5 merupakan halaman help atau petunjuk 

penggunaan sistem bagi si pengguna yang belum 

mengerti cara menggunakan sistem pendukung 

keputusan ini. 

 
Gambar 5: Halaman Help 

Pada Gambar 6 pengguna dapat melakukan kelola data 

karyawan seperti: menambah data karyawan, mengedit 

data karyawan, dan menghapus data karyawan. Selain 

itu, pengguna juga dapat melihat data – data karyawan 

yang telah tersimpan pada sistem keputusan ini.  

 
Gambar 6: Halaman Kelola Data Karyawan 

Pada Gambar 7 pengguna dapat memasukkan nilai 

perbandingan antara kriteria satu dengan kriteria 

lainnya yang digunakan pada setiap tahunnya. 

Misalkan membandingkan kriteria 1 dengan 2, kriteria 

1 dengan 3, sampai seterusnya. Nilai perbandingan 

kriteria tersebut juga dapat dilihat pada matriks 

pairwise comparison. Untuk setiap perbandingan yang 

dilakukan harus memiliki nilai consistency ratio 

sebesar 0,1 jika tidak maka harus memasukkan nilai 

perbandingan kriteria kembali. Nilai consistency ratio 

dapat dilihat pada tabel normalisasi matriks. 

 
Gambar 7: Halaman Input Bobot Kriteria per Tahun 

Pada Gambar 8 pengguna dapat melihat hasil 

pembobotan untuk masing – masing kriteria per 

tahunnya.  

 
Gambar 8: Halaman Hasil Pembobotan Kriteria per Tahun 

Pada Gambar 9 pengguna dapat memasukkan data 

alternatif berupa data penilaian masing – masing 

kriteria karyawan per tahunnya. 

 
Gambar 9: Halaman Input Data Alternatif Karyawan 

Pada Gambar 10 pengguna dapat melihat kembali data 

penilaian masing – masing kriteria karyawan per 

tahunnya. Setelah data dirasa cukup untuk diolah, maka 

dilakukan proses pencarian nilai akhir bagi masing – 

masing karyawan dengan menggunakan metode SAW. 

 
Gambar 10: Halaman Proses Penilaian Karyawan 

Pada Gambar 11 pengguna dapat menekan tombol 

perangkingan dan melihat hasil perangkingan 

karyawan dimulai dari karyawan yang memiliki nilai 

tertinggi sampai karyawan yang memiliki nilai 

terendah. Pada halaman ini, sistem juga memberikan 

rekomendasi dalam memberikan keputusan bagi si 

pengguna apakah karyawan tersebut layak atau tidak 

layak diperpanjang masa kerjanya. 

 
Gambar 11: Halaman Perangkingan Hasil Keputusan 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Dari Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kombinasi metode AHP dan SAW berhasil 

diimplementasikan dalam bentuk aplikasi desktop 

pada sistem pendukung keputusan perpanjangan 

masa kerja karyawan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan 

perhitungan manual, didapatkan akurasi sebesar 

100%. Dan waktu yang dibutuhkan aplikasi 4 kali 

lebih cepat dibanding perhitungan manual. 

Sehingga aplikasi dapat menghasilkan 

pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. 

3. Dari hasil wawancara dengan wakil direktur PT. 

Ajiwijaya,  wakil direktur PT. Ajiwijaya setuju 

bahwa sistem pendukung keputusan ini membantu 

PT. Ajiwijaya dalam menentukan status 

perpanjangan masa kerja karyawan kontrak. 

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya 

sistem dapat menangani kasus yang sama dengan 

jumlah kriteria yang dinamis. 

2. Pengembangan aplikasi sehingga tidak hanya dapat 

menangani kasus kelayakan karyawan kontrak, 

namun dapat menangani kasus yang lainnya 

dengan menggunakan metode SPK lainnya. 
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Mahasiswa Berbasis Web (Studi Kasus: Paduan Suara Mahasiswa 

Politeknik Caltex Riau “Belcanto Choir”) 
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Abstrak  –  Paduan suara mahasiswa Politeknik Caltex Riau (PSM PCR) merupakan wadah pembinaan bagi 

mahasiswa yang merupakan anggota tim paduan suara. PSM PCR mulai menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) sejak 2010. Dalam penerimaan anggota setiap tahunnya dilakukan dengan cara seleksi. Setiap peserta akan 

dinilai oleh setiap anggota PSM PCR. Ada lima kriteria yang dinilai pada proses seleksi antara lain adalah (1) 

kemampuan membaca not angka, (2) timbre suara, (3) ketepatan intonasi, (4) artikulasi dalam bernyanyi dan (5) 

ketepatan menyanyikan lagu mars Politeknik Caltex Riau. Pengambilan keputusan yang didasarkan dari penilaian 

subjektif tiap anggota menyebabkan proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama. Untuk itu 

diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan alternatif keputusan untuk mendukung proses seleksi. Sistem 

yang dibangun menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) untuk mengolah bobot agar 

didapat nilai preferensi. Sistem yang dibangun menghasilkan rekomendasi keputusan lulus atau tidaknya peserta 

berdasarkan ranking alternatif. 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Paduan Suara, Fuzzy-SAW 

  

Abstract - Student’s choir Polytechnic Caltex of Riau (PSM PCR) is a learning forum for student who is chorister. 

PSM PCR start to become Units for student activities (UKM) since 2010. Acceptance of members annually done 

by a selection process. There are five criterias rated at the selection process there are (!) ability to read numerical 

notation, (2)the timbre sound, (3)the accuracy of intonation, (4)articulation in singing and (5)accuracy of 

Polytechnic Caltex of Riau hymn. The decision-making process be conducted by conveying personal assessment 

any member of. Subjective judgment this will cause the decision-making process that is not fast. By the case, it 

required a system that could providing an alternative decision to support the process selection. The system will be 

built using fuzzy-simple additive weighting method (FSAW) to process weight value that obtained preference 

value.  The system built to produce decision-making recommendations passed or not the participants based on the 

ranking of alternatives. 
 

Keywords: Decision Support System, Choir, Fuzzy-SAW 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Paduan suara mahasiswa Politeknik Caltex Riau (PSM 

PCR) merupakan wadah pembinaan bagi mahasiswa 

yang merupakan anggota tim paduan suara. PSM PCR 

mulai menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sejak 

2010. Banyaknya mahasiswa yang berminat untuk 

bergabung menjadi anggota PSM serta pentingnya 

kualitas suara membuat dilakukanlah seleksi untuk 

menjadi anggota PSM. Penentuan kelayakan atau 

ketidaklayakan seorang mahasiswa untuk menjadi  

anggota paduan suara mengacu kepada kriteria. 

Kriteria tersebut antara lain adalah kemampuan 

membaca notasi angka, timbre suara yang baik, 

ketepatan intonasi, dan artikulasi dalam bernyanyi[1]. 

Penambahan kriteria ketepatan menyanyikan lagu Mars 

PCR juga dipertimbangkan. Fuzzy Multiple Attribute 

Decision Making (FMADM) digunakan untuk mencari 

alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan 

kriteria tertentu [2]. Simple Additive Weighting (SAW) 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu 

kasus, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan 

metode SAW ini hanya yang menghasilkan urutan nilai 

dari yang terbesar sampai terkecil [3]. Untuk itu 

diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan 

keputusan untuk hasil seleksi anggota PSM dirancang 

menggunakan implementasi metode SAW yang 

menggunakan dasar Fuzzy Logic dalam penerapannya 

mailto:penulis@pcr.ac.id
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(Fuzzy-SAW).  Dengan adanya sistem pendukung 

keputusan ini diharapkan dapat mempercepat kerja tim 

penguji paduan suara mahasiswa Politeknik Caltex 

Riau dalam mengolah nilai hasil pengujian dan 

mempermudah kerja tim penguji dalam memberikan 

rekomendasi keputusan pada seleksi anggota paduan 

suara berdasarkan ranking prioritas peserta. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

Untuk mendukung pengerjaan dari proyek akhir ini, 

terdapat beberapa landasan teori yang digunakan. 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi ini antara lain:  

 

2.1 Fuzzy Multi Attribute Decision Making 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making FMADM 

adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari 

alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan 

kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 

kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan 

yang akan menyeleksi alternatif yang sudah 

diberikan[2]. 

 

2.2 Fuzzy Simple Additive Weighting 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering 

juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar SAW adalah  mencari 

penjumlahan terbobot dari kinerja setiap alternatif 

pada semua atribut [6]. Bobot preferensi merupakan 

nilai utama yang mempresentasikan preferensi 

absolut dari pengambil keputusan. Nilainya 1 sampai 

5, dimana 1 bernilai sangat rendah dan 5 bernilai 

sangat tinggi berdasarkan tingkat kepentingannya [3]. 

Fuzzy-SAW (FSAW) adalah implementasi 

penggunaan metode SAW dengan menggunakan 

dasar Fuzzy Logic dalam penerapannya. Metode 

FSAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang 

ada [5] 

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

max𝑥𝑖𝑗

min𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗

  . 

 

Dimana rij adalah rating  kinerja ternormalisasi dari 

alternatif Ai pada atribut Cj : i = 1, 2, …, m dan j = 1, 

2, …, n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

diberikan sebagai berikut: 

𝑉𝑖   =  ∑ 𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗 
𝑛
𝑗=1  

 

2.3 Belcanto Choir 

Belcanto Choir  adalah Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Politeknik Caltex Riau di bidang paduan 

suara sejak tahun 2010. Belcanto diambil dari bahasa 

latin yang berarti “suara indah”, sedangkan choir 

diambil dari bahasa inggris yang mempunyai arti 

“paduan suara” dan nama tersebut ditetapkan pada 

tahun 2012 oleh pengurus yang menjabat pada masa 

itu. Belcanto Choir setiap tahunnya merekrut anggota 

baru untuk bergabung menjadi tim paduan suara. 

Untuk tiap perekrutan harus melalui tahap seleksi 

terlebih dahulu dengan mengacu kepada kriteria yang 

telah ditetapkan oleh penguji 

 

2.4 Skala Likert 

Skala Likert dikembangkan oleh Rensis Likert yang 

digunakan untuk mengukur sikap masyarakat di 

tahun 1932. Skala Likert merupakan suatu skala 

psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan 

merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

dalam evaluasi suatu program, proyek ataupun 

perencanaan[7]. 

 

3. METODOLOGI 

3.1 Blackbox 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui semua fungsi 

perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai 

dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan 

atau tidak. Perangkat lunak akan diuji mulai dari fungsi 

yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, error 

pada struktur data atau akses database external, error 

pada kinerja, error pada saat inisialisasi dan terminasi, 

kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu dan 

batasan dari suatu data. 

3.2 Pengujian Perhitungan Manual 

Pengujian perhitungan secara manual ini dilakukan 

untuk mengukur akurasi perhitungan metode Fuzzy-

Simple Additive Weight (FSAW). Pengujian dilakukan 

dengan melakukan percobaan dengan membandingkan 

perhitungan manual dan perhitungan sistem dari 

metode tersebut sebanyak perulangan tertentu, 

kemudian dilakukan analisa hasil perbandingan 

perhitungan manual dan sistem dari masing-masing 

metode tersebut untuk mengetahui akurasi dari metode 

FSAW. 

jika j adalah attribute biaya (cost) 

 

 

 

 

jika j adalah attribute keuntungan (benefit) 

 

 

 

 

“Persamaann (1)” 

 “Persamaan (2)” 
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3.3 Pengujian Kuesioner terhadap Responden 

Pengguna sistem akan diberikan kuesioner yang 

berfungsi untuk menilai dan menganalisa dampak 

penerapan sistem yang dibangun. Pengujian kuesioner 

pertama kali dilakukan dengan menguju validitas dan 

reliabilitas dari alat uji. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS. Setelah dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas dari kuesioner maka 

dilakukan perhitungan dengan skala likert. 

Perhitungan pada kuesioner akan menggunakan 

metode Skala Likert dengan skala 5. Pengujian ini akan 

dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang 

terdapat sepuluh pernyataan positif. Pernyataan 

kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.23 dan 3.24 

dengan masing-masing pertanyaan memiliki nilai skor 

jawaban seperti berikut: 

5 : Sangat Setuju 2 : Tidak Setuju  

4 : Setuju 1 : Sangat Tidak Setuju 

3 : Ragu - ragu 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perancangan 

Gambar 3, 4 5 dan 6 adalah antarmuka sistem 

pendukung keputusan seleksi anggota paduan suara 

mahasiswa yang dirancang. 

 

Gambar 1. Antarmuka Halaman Index 

 

Gambar 2. Antarmuka Halaman Pembobotan Kriteria 

 

Gambar 3. Antarmuka halaman penilaian peserta 

 

Gambar 4. Antarmuka Perankingan Alternatif 

4.2 Penerapan Metode 

Langkah penyelesaian sistem dengan menggunakan 

metode Fuzzy Simple Additive Weighting, yaitu: 

1. Tentukan Kriteria yang digunakan. Pada kasus 

kali ini kriteria yang digunakan adalah kriteria 

yang sudah ditetapkan pada Tabel 1. 

2. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria dinilai dengan parameter pada Tabel 1 dan 

dikonversikan ke bilangan crisp. 

3. Menentukan bobot preferensi. Bobot bersifat 

dinamis. Untuk kasus ini bobot yang dipakai 

yaitu, W=(5,3,2,2,4). Sebelumnhya dilakukan 

perbaikan bobot agar jumlah bobot tidak melebihi 

1. Untuk itu bobot yang didapat sebagai 

berikut:W=(0.31, 0.19, 0.12, 0.12, 0.25) 

4. Menentukan rating kecocokan terhadap alternatif. 

5. Menentukan matriks rating kecocokan 

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
0,5 0,8 0,6 0,75 0,6
0,25 0,4 0,4 0,75 0,6
0,5 0,6 0,6 0,75 0,6
0,5 0,6 1 0,75 0,8
0,75 0,6 1 1 0,8
0,5 0,2 0,4 0,75 0,6]

 
 
 
 
 

 

6. Proses mencari matriks ternormalisasi, 

dilakukan dengan menormalisasi matriks X 

berdasarkan persamaan 1. Maka nilai-nilai 

normalisasi menjadi:  

𝑟1,1=0.5/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 

𝑟2,1=0.25/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 

𝑟3,1=0.5/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 

𝑟4,1=0.25/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 
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𝑟5,1=0.5/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 

𝑟6,1=0.25/𝑀𝐴𝑋{0.5,0.25,0.5,0.5,0.75,0.5} 

Proses normalisasi dilakukan hingga 𝑟𝑚,𝑛 

maka didapatkanlah matriks normalisasi sebagai 

berikut : 

𝑅 =

[
 
 
 
 
 
0,67 1 0,6 0,75 1
0,33 0,50 0,4 0,75 0,75
0,67 0,75 0,6 0,75 0,75
0,67 0,75 1 0,75 1
1 0,75 1 1 1
0,67 0,25 0,4 0,75 0,75]

 
 
 
 
 

 

7. Output dari metode Fuzzy Simple Additive 

Weighting berupa perangkingan alternatif 

keputusan. Untuk perangkingan nilai, digunakan 

persamaan 2, sehingga didapat hasilnya  

V1= 

(0.31*0.67)+(0.19*1)+(0.12*0.6)+(0.12+0.75

)+(0.25*1) =13.03 

V2=(0.31*0.33)+(0.19*0.50)+(0.12*0.4)+(0.12+

0.75)+(0.25*0.75) =8.47 

V3=(0.31*0.67)+(0.19*0.75)+(0.12*0.6)+(0.12+

0.75)+(0.25*0.75) =11.28 

V4=(0.31*0.67)+(0.19*0.75)+(0.12*1)+(0.12+0.

75)+(0.25*1) =13.08 

V5=(0.31*1)+(0.19*0.75)+(0.12*1)+(0.12+1

)+(0.25*1) =15.25 

V6=(0.31*0.67)+(0.19*0.25)+(0.12*0.4)+(0.

12+0.75)+(0.25*0.75) =9.38 

 

Dan ranking alternatifnya didapatkan sebagai 

berikut: 

V5= A5 

V4= A4 

V1= A1 

V3= A3 

V6= A6 

V2= A2 

 

5. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan dari proyek akhir ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

dengan perhitungan manual, hasil yang 

didapatkan sesuai  dengan perhitungan sistem, 

sehingga aplikasi dapat menghasilkan 

pengambilan keputusan yang tepat. 

2. Dengan perhitungan dari skala likert sesuai 

dengan kuisioner yang dibagikan kepada 

responden memberikan hasil bahwa sistem ini 

dapat membantu pengguna dalam mempercepat 

pengolahan nilai hasil pengujian dan memberikan 

alternatif peserta yang lulus seleksi anggota 

Paduan Suara Mahasiswa Politeknik Caltex Riau. 

3. Berdasarkan hasil pengujian validiitas pada tiap 

kuesioner didapatkan 6 pernyataan valid untuk 

kuesioner terhadap mahasiswa dan 4 pernyataan 

valid untuk kuesioner terhadap penguji. 

Sedangkan untuk pengujian reabilitas pada tiap 

kuesioner. Kedua kuesioner tersebut dapat 

dipercaya dan dihandalkan karena memiliki 

masing-masing nilai cronbach’ alpha > 0.5. 

 

 

DAFTAR REFERENSI 
 
Nuzulita, Nania., Hidayat, Nurul, . Implementasi Metode Fuzzy AHP 

Untuk Rekomendasi Seleksi Penerimaan Anggota Paduan 

Suara (Studi Kasus Paduan Suara Mahasiswa Universitas 

Brawijaya), www. filkom.ub.ac.id, (2014).  

Maulana, Much. Rifqi, “Penilaian Kinerja Karyawan di Ifun Jaya 

Textile dengan Metode Fuzzy Simple Additive Weighted” 

Jurnal Ilmiah ICTech Vol.x No 1 Januari 2012.  

Valensia, Verina. “Aplikasi Tutorial Sistem Pendukung Keputusan 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting”. Jurnal 

Politeknik Caltex Riau. Vol 1 September 2012. 

Jayanti, Sherly., Hartati, Sri. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi 

Anggota Paduan Suara Dewasa Menggunakan Metode 

Fuzzy Mamdani. www.journal.ugm.ac.id, (2012).  

Saleh, Alfa. dkk. Metode Fuzzy Simple Additive Weighting (SAW) 

dalam Menentukan Kualitas Kulit Ular untuk Kerajinan 

Tangan (Studi Kasus: Asia Exotica Medan). STMIK Potensi 
Utama. riset.potensi-utama.ac.id, (2014).  

Kusumadewi, Sri. Fuzzy Multi Attribute Decision Making. 

Yogyakarta: Graha Ilmu.  

Rizkiyani, Alifiana Hafidian. Skala Likert sebagai Teknik Evaluasi. 

http://www.kompasiana.com/alifianahr /skala-likert-

sebagai-teknik-evaluasi_55283fcdf17e6111318b45a7 
(2013) 

http://www.journal.ugm.ac.id/
http://www.journal.ugm.ac.id/
http://www.kompasiana.com/alifianahr%20/skala-likert-sebagai-teknik-evaluasi_55283fcdf17e6111318b45a7
http://www.kompasiana.com/alifianahr%20/skala-likert-sebagai-teknik-evaluasi_55283fcdf17e6111318b45a7


 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 340 

Sistem Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Pada Yayasan 

Kusuma Harapan Bangsa 

Antonius Kevin Eka Putra1, Rika Perdana Sari2 dan Erwin Setyo Nugroho3 

1Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email : 

antonius12ti@mahasiswa.pcr.ac.id  
2 Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email : rika@pcr.ac.id  

3 Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru 28265, email : erwinsn@pcr.ac.id 

 

Abstrak  –  Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru pada Yayasan Kusuma Harapan Bangsa masih dilakukan 

dengan menghitung jumlah nilai dari setiap kriteria penilaian yang sudah ditetapkan oleh pihak yayasan. Penilaian 

seperti ini tentunya banyak kendala yang dialami diantaranya yaitu kesalahan dalam penilaian yang berdampak 

terhadap hasil akhir perhitungan sehingga dapat merugikan guru yang mengajar. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka perlu adanya sebuah sistem komputerisasi yang dapat menghitung kinerja dari guru dan kepala sekolah 

tersebut yang penilaian berdasarkan standar penilaian guru yang diterapkan pada Yayasan Kusuma Harapan 

Bangsa. Penilaian kinerja kerja menggunakan metode profile matching. Metode profile matching dihitung 

berdasarkan dari nilai profile setiap kriteria yang di inputkan, kemudian nilai tersebut di hitung selisih dengan nilai 

standar yang telah ditentukan, hasil selisih nilai tersebut dengan nilai gap, nilai gap kemudian ditentukan bobotnya 

dan bobot nilai gap di kelompok kan menjadi 2 kelompok yaitu nilai Certainty Factor (CF) dan Secondary Factor 

(SF), setelah di kelompok kan maka dapat dicari nilai total dari ke lima kriteria, nilai total tersebut akan dirangking 

dan nilai tertinggi akan menjadi pemenang dalam proses perhitungan. Dengan adanya sistem tersebut maka dapat 

membantu pihak yayasan dalam menilai kinerja guru dan kepala sekolah proses penilaian pun dapat dilakukan 

dengan cepat serta menghasilkan informasi yang akurat. 

 

Kata Kunci : Penilaian, Guru, Profile Matching

  

Abstract - Performance Assessment Principal And Teacher At Yayasan Kusuma Harapan Bangsa Hope has not 

done in a computerized, the ratings are still calculated by adding up the value of each aspect or criteria that have 

been set by the foundation. To fix the issue then the need for a computerized system that can calculate the 

performance of teachers and principals based on the assessment of the standard of assessment of teachers who 

applied to Yayasan Kusuma Harapan Bangsa.. Kusuma. Work performance assessment using the method of profile 

matching. Method of profile matching is calculated based on the value of the profile of each criteria, then inputed 

values in calculate the difference with the default value specified, the result of a difference in those values with the 

value gap, gap value specified and then does it weigh and weight value of gap in groups right into 2 groups, the 

value of Certainty Factor (CF) and Secondary Factor (SF), after the Group's then it can look for the total value 

of the five criteria , the total value will be ranked and highest value will be the winners in the process of the 

calculation. With a system of proficiency level, it can help the foundation in assessing the performance of teachers 

and principals and the assessment process can be carried out quickly and produce accurate information. 
 

 

Keywords: Assessment, Master, Profile Matching 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Ketua Yayasan Kusuma Harapan Bangsa dan team penilai 

lainnya melakukan penilaian terhadap kinerja kepala 

sekolah dan guru pada setiap tahunnya. Penilaian 

dilakukan untuk mengevaluasi kerja dari kepala 

sekolah terhadap sekolah yang dipimpinnya apakah 

setiap tahun terjadi peningkatan atau penurunan 

terhadap prestasi sekolah pada umumnya, sedangkan 

penilaian berdasarkan kedisipilnan, keaktifan, 

kepekaan sosial dilingkungan, kepemimpinan dan 

prestasi secara personal, masing-masing kriteria 

mempunyai bobot yang berbeda dengan total nilai 

bobot 100. 

Penilaian kinerja kepala sekolah dan guru pada yayasan 

kusuma harapan bangsa masih dilakukan dengan 

menghitung jumlah nilai dari setiap kriteria penilaian 

yang sudah ditetapkan oleh pihak yayasan. Dengan 

penilaian seperti ini tentunya banyak kendala yang 

dialami diantaranya yaitu kesalahan dalam penilaian 

yang berdampak terhadap hasil akhir perhitungan 

sehingga dapat merugikan guru yang mengajar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu adanya 

sebuah sistem komputerisasi yang dapat menghitung 

mailto:rika@pcr.ac.id
mailto:erwinsn@pcr.ac.id
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kinerja dari guru dan kepala sekolah tersebut yang 

penilaian berdasarkan standar penilaian Guru yang 

diterapkan pada Yayasan Kusuma Harapan Bangsa. 

Penilaian kinerja kerja menggunakan metode profile 

matching. Metode profil matching merupakan suatu 

proses yang sangat penting dalam manajemen sumber 

daya manusia dimana terlebih dahulu ditentukan 

kompetensi (kemampuan) yang diperlukan oleh suatu 

jabatan. Dengan adanya sistem tesebut maka dapat 

membantu pihak yayasan dalam menilai kinerja guru 

dan kepala sekolah dan proses penilaian pun dapat 

dilakukan dengan cepat serta menghasilkan informasi 

yang akurat. 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama dilakukan oleh Hamzah Dkk 

berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian 

Kinerja Dosen Dengan Metode Balanced Scorecard, 

dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Kegiatan 

evaluasi kinerja dosen merupakan rutinitas suatu 

pergurua tinggi dalam meningkatkan kualitas internal 

secara berkelanjutan. Universitas Respati Yogyakarta 

secara rutin melakukan evaluasi kinerja dosen, namun 

belum menggambarkan pelaksanaan kegiatan Tri 

Dharma perguruan tinggi oleh seorang dosen karena 

belum mencakup bidang penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan melakukan 

pengembangan sistem pendukung keputusan penilaian 

kinerja berdasarkan angka kredit dosen sebagai 

variabel penilaian kinerja dengan metode balanced 

scorecard menggunakan WAMP (Windows Apache 

MySQL PHP) dan  pemrograman PHP. Hasil penelitian 

berupa aplikasi dengan informasi hasil evaluasi kinerja 

dosen dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan 

tinggi. 

 Penelitian kedua dilakukan oleh Rini Kartika 

mahasiswa Program Studi Teknik Informatika STMIK 

Budhi Dharma Medan pada tahun 2013 dengan judul 

Penerapan Analitycal Hierarchy Proccces (AHP) 

Dalam Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja 

Guru  Pada SD Negeri 095224. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan 

keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan banyak 

alternative, metode Analytical Hierarchy Procces 

(AHP) sering digunakan sebagai metode pemecahan 

permasalahan. Pengambilan keputusan dilakukan 

dengan memberikan nilai persepsi sebagai pembobot 

oleh seorang pengambil keputusan atau ahli. Penerapan 

adalah sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur 

penting dan mutlak dalam menjalankannya. Guru 

adalah orang yang mengajar disekolah Dalam 

perkembangan teknologi pada saat ini setiap orang 

sering mengalami masalah dalam menyelesaikan 

pekerjaan, maka dari itu metode AHP dapat 

mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Analitycal Hierarchy Procces (AHP) 

merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan dan 

mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang 

mungkin untuk dilakukan. Penilaian kinerja guru 

dengan metode Analitycal Hierarchy Procces (AHP)  

dapat mempermudah pegawai dalam bekerja secara 

baik dan optimal.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nina Sherly 

mahasiswa Program Studi Teknik Informatika STMIK 

Budhi Dharma pada tahun 2013 dengan judul 

Penerapan Metode Profile Matching Dalam Sistem 

Pendukung Keputusan Pemberian Bonus 

Karyawan (Studi Kasus PT. Shangyang Seri 

Persero). Penelitian ini menjelaskan bahwa bonus 

yang di berikan di luar gaji untuk memotivasi karyawan 

agar menunjukan kinerja yang lebih baik. Faktor 

tersebut dapat di kelola oleh sistem untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan, dengan sistem ini 

manusia dapat memperoleh informasi dalam 

mendukung keputusan. Terdapat beberapa tahapan 

dalam sistem pendukung keputusan yaitu 

mendefenisikan masalah, pengumpulan data yang 

relevan dan sesuai, pengolahan data menjadi informasi 

dan menentukan alternative solusi. Penelitian ini 

menggunakan metode profile matching dalam sistem 

pendukung keputusan ini menghasilkan sebuah aplikasi 

yang dapat mendukung keputusan karyawan yang 

menerima bonus, kriteria yang di nilai adalah 

intelektual, kegiatan sikap kerja dan prilaku. 

Penelitian ke empat dilakukan oleh Irvan Mulia 

Rahman Program Studi Sistem Informasi Politeknik 

Caltex Riau 2014, dengan judul Sistem Pendukung 

Keputusan Dengan Metode Gap Analysis Untuk 

Mengukur  Kinerja Guru. Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa Permasalahan yang terjadi pada 

penilaian kinerja guru di SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru adalah adanya subjektifitas dalam penilaian. 

Selain itu penilaian yang dilakukan hanya 

menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan 

Pegawai (DP3). Aspek penilaian menggunakan DP3 

hanyalah aspek yang umum saja. Seperti kesetiaan 

negara, prestasi kerja, tanggung jawab, dan lain-lain. 

Sehingga pada saat penilaian dilakukan masih belum 

terpenuhi karena hanya aspek umum saja dinilai. 

Pengembangan sistem ini menggunakan Metode yang 

digunakan yaitu gap analysis.  Gap analysis  dilakukan 

dengan cara menghitung nilai  gap  (selisih) 

berdasarkan empat aspek. Hasil dari akhir dari sistem 

ini yaitu Dengan menggunakan  Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK)  penilaian kinerja guru akan 

dimudahkan. 
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2.2 Metode Profile Matching 

Dalam jurnal teknik informatika (2013) oleh Nina 

Sherly proses profile matching secara garis besar 

merupakan proses pembanding antara komptensi 

individu ke dalam kompetensi jabatan sehingga dapat 

di ketahui beda kompetensinya atau di sebut dengan 

gap, semakin kecil gap yang di hasilkan maka bobot 

nilai semakin besar berarti memiliki peluang semakin 

besar. 

1. Perhitungan gap kompetensi 

Pada kasus penilaian kinerja kepala sekolah 

dan guru penentuan nilai gap yaitu selisih 

antara nilai profil dan nilai profil standar atau 

dapat di tunjukan dengan rumus sebagai 

berikut : 

Gap = Nilai profil karyawan – profil bonus 

/ standar.             (1) 

(Nina Sherly, 2013) 

2. Perhitungan pemetaan gap 

Setelah nilai bobot gap di dapat dari Yayasan 

Kusuma Harapan Bangsa maka di berilah 

bobot dari setiap nilai gap. Bobot nilai gap 

terlihat pada tabel 2.31 

 
Tabel 2.1 Bobot Nilai Gap 

Selisih Bobot 

0 9 

-1 8 

-2 7 

-3 6 

-4 5 

-5 4 

-6 3 

-7 2 

-8 1 

-9 0 

 

3. Pengelompokan core dan secondary factor 

Setelah penentuan bobot nilai gap maka 

tahapan berikutnya pengelompokan tiap 

aspek menjadi 2 yaitu core factor dan 

secondary factor. Untuk pengelompokan 

nilai core factor di tunjukan pada rumus : 

𝑵𝑪𝑭 =
∑𝐍𝐂

∑𝐈𝐂
      

(2) 

 

Keterangan: 

NCF : Nilai rata-rata core factor 

NC : Jumlah nilai core factor 

IC : Jumlah Item core factor 

                                                           
1 Nina Sherly, (2015), Penerapan Metode Profile 

Matching Dalam Sistem Pendukung 

Keputusan Pemberian Bonus 

Karyawan,1,43-46 

 

Sedangkan secondary factor di tunjukan pada rumus : 

 

𝑵𝑺𝑭 =
∑𝐍𝐒

∑𝐈𝐒
 

Keterangan 
 

NSF : Nilai rata-rata secondary 

factor 

NS  : Jumlah total nilai 

secondary factor 

IS : Jumlah item secondary 

factor 

(Nina Sherly, 2015) 

 

4. Perhitungan nilai total 

Dari perhitungan nilai core factor dan 

secondary factor dicari nilai total yang di 

tunjukan pada rumus : 

 

𝑛 = 𝑥(%)𝑛𝑐𝑓 + 𝑥(%)𝑛𝑠𝑓 

Keterangan : 

N=Nilai Total Dari Aspek 

X= Nilai Persen Di Inputkan 

NCF=nilai rata-rata core factor 

NSF=nilai rata-rata secondary factor 

(Nina Sherly, 2015) 

5. Penentuan nilai hasil akhir atau perangkingan 

Hasil akhir dari proses profile matching 

adalah rangking dari kandidat yang di 

ajukan yang di tunjukan pada rumus : 

 

𝐻𝑎 = 𝑥%𝑁𝑖 + 𝑥%𝑁𝑠 + 𝑥%𝑁𝑝 

Keterangan : 

Ha = Nilai Akhir Perangkingan 

Ni,Ns,Np = Nilai Total Aspek 

X% = Nilai Persen Yang Di Inputkan 

(Nina Sherly, 2013) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

  

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada beberapa 

tahap yang dilakukan yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Ada dua metode yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu metode studi pustaka dan 

wawancara.  

a. Wawancara 

Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan 

informasi yang akan digunakan dalam 
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pembuatan sistem penilaian kinerja guru dan 

kepala sekolah. Wawancara dilakukan 

langsung dengan pihak yayasan. 

b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan langsung 

terhadap pelaksanaan penilaian kinerja guru 

dan kepala sekolah 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka berfungsi untuk mendukung 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

Pengumpulan teori-teori yang mendukung 

dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

dalam studi pustaka. Sumber yang digunakan 

dapat berupa buku, jurnal dan tulisan 

penelitian tentang sistem penilaian kinerja 

guru, dan metode profile matching atau 

artikel-artikel yang membahas kasus yang 

sama dengan kasus dalam laporan ini. 

2. Analisa sistem 

Pada bagian ini penulis menyusun bahan-bahan 

yang diperoleh. Kemudian melakukan analisa 

sehingga dapat diteliti berdasarkan teori-teori 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Tujuan analisa sistem adalah untuk menentukan 

masalah upaya memperbaiki sistem, sehingga 

dengan dilakukan analisa sistem maka 

permasalahan sistem akan dapat teratasi. 

3. Perancangan Sistem 

Rancangan sistem dilakukan menggunakan 

rancangan berorientasi objek atau UML (Unified 

Modeling Language). Beberapa langkah yang 

harus dilakukan untuk mendesain Perancangan 

sistem ini yaitu rancangan sistem secara global 

terdiri dari use case diagram, activity diagram, 

class diagram, sequence diagram dan rancangan 

sistem secara terperinci terdiri dari Rancangan 

Output, Rancangan Input, Rancangan Database. 

4. Pembuatan program 

Pembuatan program dilakukan menggunakan 

PHP versi 5.3.1 sebagai bahasa pemrograman, 

MySQL sebagai database dan Macromedia 

Dreamwever mx 8 sebagai aplikasi penulisan 

coding  sedangkan Xampp 1.7.3 sebagai web 

server local. 

5. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem yaitu mempersiapkan data 

dan melakukan pengetesan untuk mengetahui 

hasil pemrograman. Adapun dalam tahap ini 

dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Maka perangkat yang digunakan  adalah sebagai 

berikut. 

a. Perangkat keras (hardware) 

  Adapun perangkat keras yang dibutuhkan 

adalah : 

1. Processor intel  core i3  

2. Memory 2 GB 

3. Hardisk 250 GB 

4. Layar Monitor atau LCD  

5. Keyboard dan Mouse 

b. Perangkat Lunak (Software) 

 Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah : 

1. Windows 7 sebagai Operasi Sistem 

2. Paket aplikasi Xampp 1.7.3 yang terdiri 

dari apache sebagai web server dan 

MySQL sebagai database server. 

3. Web browser Mozilla Firefox  

3.1    Perancangan 

3.1.1 Usecase Diagram 

Rancangan use case diagram pada sistem 

penilaian kinerja Kepala Sekolah Dan Guru 

Pada Yayasan Kusuma Harapan Bangsa 

adalah sebagai berikut : 

Admin

Kelola Data Guru

Kelola Data

Kriteria

Login

Kelola Data Sub

Kriteria

Proses Profile

Matching

Lihat Hasil

Perangkingan

Kepala Sekolah

Ketua Yayasan

*

*

* *

*

*

**

Input Nilai

Kriteria GuruKelola Data Guru

SISTEM PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH

Input Kriteria

Nilai Kepsek

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram Rancangan Sistem 

3.1.2 Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram merupakan gambaran dari 

hubungan antar tabel atau entitas yang ada di database 

dari sistem yang dibuat. Adapun entitas yang terdapat 

pada database dari sistem yaitu entitas user yang 

melakukan input data, entitas guru, entitas nilai profil. 

Entitas nilai akhir, entitas kriteria, entitas sub kriteria, 

dan entitas faktor. Masing-masing entitas memiliki 

relasi atau hubungan yang dapat dilihat pada gambar 

3.8 
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Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.2 Pengujian Sistem 

Pada tahapan akhir dilakukan pengujian 

terhadap sistem yang telah dibuat, sistem rancangan 

dan dibangun menggunakan macromedia dreamweaver 

sebagai editor coding dan PHP sebagai bahasa 

pemrograman serta XAMPP 1.7.3 sebagai web server 

local dengan database MySQL. Adapun tahapan 

pertama pada pengujian sistem antara lain 

a. Hasil seleksi dengan metode profil matching 

Setelah dilakukan perhitungan yang dilalui dari 

kelima tahapan diatas maka dapat dilakukan 

perangkingan dan yang menjadi pemenang atau 

berada pada urutan teratas tentunya nilai yang 

tertinggi. Berikut tampilan halaman hasil seleksi 

atau hasil akhir setelah dilakukan 

perangkinagan terlihat pada gambar 4.14 

 

 
Gambar 4.1 Hasil Seleksi Guru 

 

b. Laporan hasil penilaian kinerja guru dan kepala 

sekolah  

Setelah didapat nilai tertinggi atau yang menjadi 

pemenang dalam proses perhitungan nilai dari 

kinerja guru dan kepala sekolah maka dapat 

cetak atau di print dalam bentuk laporan. 

Berikut laporan hasil perangkingan dapat dilihat 

pada gambar 4.15 

 

 
Gambar 4.2 Laporan Penilaian Kinerja Guru 

Dan Kepala Sekolah 

 

 

3.3 Pengujian Pengguna 

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian dari pengguna 

sistem salah satunya ketua yayasan dari Kusuma 

Harapan Bangsa. Pengujian pengguna dilakukan 

melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dapat diketahui bahwa ketua yayasan 

memberikan respon positif terhadap aplikasi yang telah 

dibuat, hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara. 

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan sebagai 

berikut : 

T :  Bagaimana pendapat bapak tentang aplikasi 

yang telah di buat? 

J : Aplikasi ini sangat bermanfaat dan membantu 

sekali dalam melakukan penilaian kinerja 

guru dan kepala sekolah pada Yayasan 

Kusuma Harapan Bangsa. Sebelumnya 

penilaian guru dan kepala sekolah dilakukan 

dengan memberikan penilaian dengan bobot 

tertentu dan di hitung dengan mencari nilai 

rata- rata dengan cara manual saja. 

T :  Bagaimana metode yang digunakan pada 

aplikasi ini pak? 

J : Metode ini sangat cocok digunakan dalam 

menilai kinerja para guru dan kepala sekolah 

di sini karena aspek penilaian sudah 

disesuaikan dengan aspek yang digunakan 

oleh yayasan. Untuk prosesnya juga sudah 

otomatis hanya nilai profil saja yang 

dimasukkan manual. 

3.4 Analisa  

3.4.1 Analisa Wawancara 

Metode analisa yang digunakan yaitu melalui 

wawancara terhadap ketua Yayasan Kusuma 

Harapan Bangsa sebagai pengguna sistem. 

Sebelum melakukan wawancara tentunya 

ketua yayasan sudah melakukan 

menggunakan sistem serta mengujinya. 

Adapun hasil analisa setelah dilakukan 

wawancara sebagai berikut : 

1. Pengguna menyatakan aplikasi ini sangat 

membantu dalam melakukan penilaian kinerja 

guru dan kepala sekolah. 

2. Pengguna mengatakan bahwa kriteria yang di 

nilai pada metode yang digunakan sesuai 

dengan kriteria yang di gunakan oleh yayasan 

dalam menilai kinerja guru dan kepala 

sekolah. 

3. Perangkingan dari hasil akhir sangat 

membantu karena sudah dilakukan secara 

otomatis oleh aplikasi. 

4. Aplikasi sangat mudah dipahami dan di 

gunakan. 

Dari wawancara yang dilakukan maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa sistem ini sangat membantu pihak 

yayasan dalam melakukan penilaian kinerja guru dan 

kepala sekolah sama dengan kriteria yang digunakan 

dalam metode sama dengan kriteria yang digunakan 

sebelumnya oleh yayasan. 

3.4.2 Analisa Metode Profile Matching 

Metode profile matching adalah suatu proses 

membandingakan antara kompetensi individu dengan 

komptensi jabatan sehingga dapat diketahui nilai 

selisihnya yang disebut dengan Gap. Semakin kecil 

nilai gap atau selisih maka akan semakin besar nilai 

bobot yang di hasilkan. Semakin kecil selisih nilai sub 

kriteria yang di hasilkan maka akan semakin 

berpeluang untuk menjadi yang terbaik atau 

mendapatkan nilai tertinggi, begitu juga sebaliknya 
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semakin besar nilai selisih sub kriteria maka akan 

semakin kecil nilai bobot yang di hasilkan.  

Adapun bobot nilai dari gap sudah ditentukan oleh 

metode profile matching. Apabila selisih nilai sub 

kriteria 0 maka bobot nilai yang dihasilkan 5 maka nilai 

akhirnya akan semakin bagus, dan apabila selisih nilai 

sub kriteria dibawah -4 maka bobot yang  dihasilkan 

adalah 1, maka nilai akhir yang dihasilkan rendah  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa hasil pembahasan dan jawaban 

dari rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan 

: 

1. Dalam proses perhitungan penilaian kinerja 

guru dan kepala sekolah pada Yayasan 

Kusuma Harapan Bangsa Pekanbaru hanya 

membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit 

dan membantu dalam pembuatan laporan 

untuk pihak yayasan. 

2. Dengan adanya sistem penilaian kinerja guru 

dan kepala sekolah maka dapat meminimal 

kesalahan tidak lebih 90 % dalam proses 

perhitungan. 

3. Dengan adanya aplikasi pemilihan kinerja 

guru dan kepala sekolah, maka proses 

penilaian dapat dilakukan secara terbuka dan 

hasil akhir dapat dilihat oleh guru dan kepala 

sekolah serta dapat memotivasi guru dan 

kepala sekolah untuk bekerja lebih baik lagi. 

4. Metode profile matching yang digunakan 

sangat cocok dalam perhitungan penilaian 

kinerja guru dan kepala sekolah pada 

Yayasan Kusuma Harapan Bangsa. 

 

4.2. Saran 

 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

meningkatkan sistem adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan tahap uji coba sistem yang baru di 

gunakan secara bersamaan dengan sistem 

yang lama yang bertujuan untuk mengetahui 

dimana kekurangan dari sistem yang baru 

dibuat serta melatih sumber daya manusia 

agar sistem dapat digunakan dan yang terakhir 

melakukan evaluasi secara periodik dalam 

mengantisipasi perubahan informasi dimasa 

yang akan datang.  

2. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat 

dikembangkan atau dengan menambahkan 

metode lain seperti metode metode SAW 

(Simple Additive Weighting) guna 

membandingkan antara metode sekarang 

dengan metode yang baru. 

3. Sistem penilaian ini dapat dikembangkan 

tidak hanya untuk guru dan kepala sekolah, 

akan tetapi dapat digunakan untuk semua 

pegawai pada yayasan dengan 

memperhitungakan kembali criteria yang 

digunakan. 
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Abstrak - Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui berapa intensitas dan temperatur yang akan dihasilkan 

dari lampu Led , lampu Helogen,dan lampu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spec intensitas yang akan 

digunakan pada mesin Viewer X-ray Weld yang sudah di buat dalam perancangan alat yang sudah dilakukan.Hal 

yang akan dilakukan dalam penyusunan analisa dengan menentukan temperature ruangan baik ruangan di area 

mesin maupun ruangan yang ada di area dalam mesin Viewer X-ray Weld dan juga cara membaca intensitas cahaya 

yang menggunakan lux meter dan temperatur dengan menggunakan flux termocouple dengan pengambilan data 

setiap 10 menit pada setiap lampu dan lampu dalam keadaan menyala terus menerus.Dan data yang di dapat akan 

di buat rata-rata sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan analisa yang dibuat.Hasil yang di dapat pada 

penelitian ini berupa intensitas yang di dapat,bahwa lampu LED mendapatkan hasil intensitas 14275 lux yang 

berada di antara lampu Halogen dengan intensitas 17982 lux dan lampu TL dengan intensitas 11633 lux.Maka 

dapat di artikan bahwa lampu Halogen dan Led memenuhi kriteria untuk mesin viewer yang di buat.Untuk lampu 

TL tidak bagus untuk digunakan pada mesin viewer yang di buat di karenakan intensitas yang rendah di samping 

itu juga temperatur yang sangat tinggi di bandingkan pada lampu LED dan Halogen. 

Kata Kunci : X-ray Viewer, sumber lampu,Intensitas,temperature. 

  

Abstract - This research is focused to find out how the intensity and temperature that would result from Led 

lights, lamps Helogen, and lampu. This study aims to determine the intensity of the spec to be used in X-ray 

machines Weld Viewer that has been made in the design of equipment that has been done.It will be done in the 

preparation of the analysis by determining the room temperature both in the area of the engine room or rooms in 

the area in the X-ray machine Viewer Weld and also how to read the light intensity using a lux meter and 

temperature by using a flux termocouple with any data retrieval 10 minutes on each lamp and lamp switched on 

continuously menerus. And data that can be made so that the average will get results according to the analysis 

made. The results obtained in this study of intensity in the can, that the LED light intensity 14 275 lux obtain 

results that are in between the light intensity 17982 lux Halogen and fluorescent lamp with intensity of 11633 

lux.Could mean that Halogen lamps and LED meet the criteria for the viewer machine made.For the TL lights are 
not good for use on the machine that created in the viewer because of the low intensity in addition also 

extremely high temperatures in comparison to the LED and Halogen lamps. 

 

Keywords: X-ray Viewer, lamp type, intensity, temperature 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Mesin Viewer X-ray Weld adalah sebuah mesin yang 

berfugsi untuk melakukan pembacaan film hasil 

radiography. Film tersebut merupakan hasil x-ray dari 

hasil pengelasan logam. Viewer x-ray weld dengan kata 

laian adalah alat yang dapat menentukan pembacaan 

cacat pengelasan. Pembacaan tersebut tanpa merusak 

hasil pengelasan atau sering dikenal dengan non-

destructive test[1].  

Perlatan NDT, salah satunya x-ray viewer didominasi 

oleh produk import baik dari korea hingga eropa. 

Produk Indonesia belum banyak beredar di dunia NDT. 

Salah sato contoh mesin x-ray viewer import yang 

harganya relative mahal. Ambil contoh adalah FV-

2009 Plus LED film Viewer dengan intensitas max 

adalah 120,000 Cd/m2. [2,3] 

 

Mesin ini memiliki cara kerja yang sederhana. Cara 

kerja pada mesin ini hanya membutuhkan cahaya yang 

untuk menyinari film. Film yang ditembak dengan 

cahaya akan menunjukkan pola gelap terang yang 

berbeda. Seperti halnya pembacaan film Rontgen. 

Bedanya rontgen untuk tulang sedang x-ray viewer 

mailto:cahyo@polibatam.ac.id
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weld untuk logam hasil pengelasan.  Proses pembacaan 

film dapat ditunjukkan pada gambar (poto gambar atau 

jari jurnal). Pola gradasi gelap terang film itu 

mendiskripsikan kondisi struktur material yang telah di 

uji dengan x-ray. Sehingga cacat dari pengelasan dapat 

diketahui dengan alat ini. 

Film x-ray viewer yang digunakan pada pekerjaan 

NDT di dunia pengelasan sudah mempunyai standar. 

Sehingga pembacaan film dapat dilakukan dengan 

baik. Standard lux adalah 100 lux minimum untuk 

digunakan sebagai viewer. Suhu maximum untuk 

mesin viewer adalah 60oC.[2,3] 

Ketergantungan dengan produk import menuntut 

pendidikan vokasi untuk terdepat dalam kemandirian 

produk. Dalam pembuatan produk yang mandiri 

diperlukan penelitian agar produk yang dihasilkan 

memenuhi standard dan mempunyai kuliatas yang baik.  

Sebagai viewer standar utamanya adalah intensitas 

cahaya. Namun perlu diperhatikan juga temperature 

yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Kalo tidak 

dikontrol dengan baik maka dapat merusak film itu 

sendiri. Film yang rusak akan menimbulkan fogging 

pada gambar sehingga kita akan kesulitan membadakan 

cacat las atau kerusakan film itu sendiri akibat suhu 

yang menganggu[4].  

Penentuan intensitas dan pancaran suhu yang 

dihasilkan perlu dilakukan studi lebih lanjut. Agar 

viewer aman dan sesuai standar.  

Sumber sinar yang digunakan pada viewer saat ini 

adalah lampu TL, Halogen dan LED [5]. Tiga sumber 

ini tentunya mempunyai intensitas dah temperature 

yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 

pengujian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana 

tiga sumber sinar viewer intensitas yang dihasilkan dan 

temperature efeknya.  

 

2. METODOLOGI   

 

Skeme Percobaan dapat di ilustrasikan pada gambar 1. 

Untuk spesifikasi mesin yang dibuat pada analisa ini 

adalah mesin viewer x-ray weld dengan panjang mesin 

600 mm,lebar 250 mm,dan tinggi dari mesin 150 

mm.Mesin ini menggunakan lampu LED 3 buah,sistem 

elektrikal dengan 2 sistem yaitu bateri dan arus 

listrik(langsung ke contak elektrikal),untuk spesifikasi 

baterai menggunakan daya 12 volt yang di hubungkan 

ke inventer pengubah arus DC menjadi AC untuk 

ukuran arus 150 volt pada inverter.lalu inverter 

dihubungkan ke 3 lampu LED.Mesin ini juga 

menggunakan switch untuk menyalakan lampu dan 

menggunakan achrylic untuk sistem view agar film 

yang akan di baca bisa terlihat dengan baik[6,7].Dalam 

suatu penelitian sangatlah penting untuk pengambilan 

data yang akurat,demikian juga dengan data yang akan 

diambil dari mesin viewer dengan perhitungan data 

intensitas dan temperatur dengan perbandingan  3 buah 

lampu antaranya LED 24 watt,Halogen 24 watt,Dan TL 

24 watt.Setiap lampu akan di test untuk mendapatkan 

berapa intensitas cahaya pada lampu tersebut dengan 

temperatur yang terdapat pada ruangan,pengetesan 

intensitas menggunakan alat yang sama yaitu dengan 

alat lux meter merk krisbow type kw06-29 dengan 

range 0-20000 lux.Sedangkan untuk mengukur 

temperatur yang di hasilkan menggunakan alat fluke 

thermocouple thermometer type 52-2 50 Hz. 

 

Gambar 1. Skema Pengambilan data Intensitas dan 

suhu dari perbedaan sumber lampu X-ray film Viewer.  

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pengambilan data adalah : 

Data yang diambil setiap 10 menit dalam keadaan 

lampu menyala terus menerus saat pengetesan.Ada 2 

thermocouple pada flux termometer satu thermocouple 

di letakan di dalam ruang mesin dengan ketentuan 

mengarah pada sinar lampu yang akan diuji,sedangkan 

untuk pengukuran intensitas cahaya sensor pada alat 

lux meter di letakan di atas permukaan luar achrilic 

dengan jarak 5 cm. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengambilan data temperatur luar ditunjukan pada 

Tabel 1.Dengan meletakan thermocoupe pada 

permukaan achrilic luar dengan 10 data yang di ambil 

pada setiap lampu yang di ujikan. 

Dari data tabel 1.Temperatur luar  yang di hasilkan 

pada lampu LED temperatur luar  yang di peroleh 

berkisar dari 30˚C sampai 41˚C,Lampu HALOGEN 

temperatur luar  yang di peroleh berkisar dari 33˚C 

sampai 44˚C,lampu TL temperatur luar  yang di peroleh 

berkisar dari 33˚C sampai 45˚C.Dimana pada lampu 



 

ISSN: 2339 – 2053 

Pekanbaru, 7 September 2016 348 

LED temperatur yang di hasilkan lebih rendah 

dibandingkan dengan lampu Halogen dan TL,Hasil 

temperatur tinggi di dapat pada lampu TL. 

 

Tabel 1. Temperature luar yang dihasilkan oleh ketiga 

sumber lampu X-ray Film Viewer 

 TEMPERATUR LUAR (˚C ) 

TIME 

(menit) 

LAMPU 

LED 

LAMPU 

HALOG

EN 

LAMPU 

TL 

10 30.1 33.5 33.4 

20 35.6 37.8 37.1 

30 38.2 39.3 37.5 

40 38.8 41.1 37.4 

50 39.1 41.8 38.6 

60 39.6 42.5 39.9 

70 39.8 42.9 40.4 

80 40.3 43.3 40.8 

90 40.5 43.2 42.8 

100 40.5 43.2 44.2 

 

Dengan tabel di atas dapat dibuat grafik 

temperatur,lihat pada Gambar  1.Temperatur Luar.  

Dari Gambar 1 dimana lampu LED mencapai suhu 

tetap pada pengambilan data menit ke-50,sedangkan 

pada lampu Halogen kestabilan temperatur di dapat 

pada pengambilan data menit ke-60.sedangkan untuk 

TL belum bisa di tetapkan kestabilan temperatur 

dikarenakan pada data yang di ambil masih dalam 

kenaikan temparatur saat pengambilan terakhir,ketiga 

lampu memiliki kecenderungan stabil pada suhu di 

bawah 45˚C .Dari hasil tabel 1 dan gambar 1 temperatur 

luar  bahwa lampu LED lah yang bagus untuk di 

gunakan pada mesin viewer karena sangat rendah 

temperatur yang di hasilkan. 

 

 

 

Gambar 2. Grafik pola perubahan suhu luar terhadap 

waktu pada ketiga sumber yang berbeda. 

 

Temperatur dalam mesin viewer di tunjukan pada 

Tabel 2.Temperatur dalam.Pengambilan data dengan 

meletakan sensor temperatur pada ruang dalam mesin 

di atas lampu yang menyala,dimana keadaan lampu 

menyala terus menerus saat pengetesan atau 

pengambilan data berlangsung. 

 

Tabel 2. Temperature dalam x-ray viewer dengan tiga 

sumber yang berbeda. 

TEMPERATUR DALAM (˚C ) 

TIME 

(menit) 

LAMPU 

LED 

LAMPU 

HALOG

EN 

LAMPU 

TL 

10 33.2 31.5 37.3 

20 36.1 34.9 41.0 

30 38.5 36.6 45.2 

40 39.7 38.7 47.6 

50 40.6 40.1 48.9 

60 42.1 44.2 50.5 

70 43.0 46.5 50.2 

80 44.3 48.3 50.6 

90 44.4 50.3 51.1 

100 45.4 49.3 51.9 

 

Dari data Tabel 2 Temperatur  yang di hasilkan pada 

lampu LED di peroleh 33˚C sampai 47˚C,Lampu 

HALOGEN temperatur dalam mesin di peroleh 31˚C 

sampai 50˚C dan lampu TL temperatur dalam mesin di 

peroleh 37˚C sampai 52˚C. Dimana pada lampu Led 

temperatur yang di hasilkan rendah dibandingkan 

dengan lampu Halogen dan TL,Hasil temperatur tinggi 

di dapat pada lampu TL.Dari data Tabel 2 temperatur 

pada lampu Halogen dan TL masih bisa bertambah 

tinggi di karenekan hasil akhir pengukuran pada kedua 

lampu tersebut masih turun dan naik hasil temperatur 

yang di hasilkan.Temperatur dalam ketiga masih di 

bawah 55˚C. 

 Maka dapat dibuat grafik perbandingan temperatur 

lihat pada Gambar  2. Temperatur Dalam 

 

 

Gambar 3. Grafik Pola perubahan temeperature dalam 

terhadap waktu pada ketiga sumber lampu X-ray film 

Viewer yang berbeda. 
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Dari grafik pada gambar 2 dapat di paparkan bahwa 

kenaikan temperatur pada lampu LED sangat stabil di 

bandingkan dengan lampu Halogen dan TL.Kenaikan 

yang tidak stabil di perlihatkan pada grafik untuk lampu 

Halogen,sedangkan temperatur tertinggi di lihatkan 

pada lampu TL.Dengan demikian lampu LED bagus 

digunakan pada mesin viewer,dikarenakan temperatur 

yang sangat rendah di bandingkan dengan lampu 

Halogen dan TL. 

Dari data perbandigan temperatur yang didapat 

menghasilkah intensitas yang berbeda pada setiap 

lampu, pengambilan  dengan meletakan sensor pada lux 

meter 5cm dari permukaan achrilic.dengan hasil data 

yang di peroleh  lihat pada Tabel 3.Intenstas Cahaya 

 

Tabel 3. Lux yang dihasilkan dari ketiga sumber x-ray 

film viewer yang berbda. 

 

LUX 

TIME (menit) LED HALOGEN TL 

10 14220 19690 13490 

20 14210 19530 12930 

30 14250 19000 12010 

40 14250 18240 11260 

50 14260 17910 11200 

60 14280 17480 11170 

70 14270 17210 11120 

80 14330 17020 11060 

90 14320 16920 11130 

100 14360 16820 10960 

Average 14275 17982 11633 

 

Pada gambar grafik di atas dapat hasil pengukuran 

intensitas pada lampu LED adalah 14275 lux,pada 

lampu Halogen 17982 lux dan lampu Tl adalah 11633 

lux.Dapat diartikan bahwa temperatur pada lampu 

Halogen lebih tinggi di bandingkan lampu Led dan 

TL,Akan tetapi intensitas yang di hasilkan pada lampu 

Halogen dan TL mengalami penurunan dari 

pengambilan data pertama.Sedangkan pada lampu Led 

intensitasnya stabil dari pengambilan data pertama. 

4. KESIMPULAN 
 

Lampu Led denganintensitas cahaya rata-rata 14275 

Lux mengasilkan suhu dalam 45oC dan 40oC selama 

100 menit penyinaran. Lampu Halogen dengan 

intensitas cahaya 17982 menghasilkan 49oC di luar dan 

43oC di dalam. Lampu TL dengan intensitas cahaya 

11633 Lux menghasilkan suhu dalam 51oC dan suhu 

luar 42oC. lampu TL mempunyai efisiensi paling 

rendah karena lux yang pancarkan kecil namun suhu 

yang terukur pada viewer paling tinggi diantara ketiga 

sumber. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lampu 

LED mempunyai efisiensi yang paling baik diantara 

ketiga nya. Dengan lux nya dia menghasilkan suhu 

paling rendah diantara yang lainnya. LED dapat 

digunakan sebagai pilihan tepat sebagai sumber film x 

ray viwer. 
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Abstrak  –  Energi angin merupakan bentuk energi yang penggeraknya berupa angin. Angin tersedia di dunia ini 

dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Namun dalam pemanfaatanya banyak hal yang 

harus diperhatikan, salah satunya tingkat itensitas dan potensi angin yang ada pada daerah tersebut. Untuk 

mengetahui itensitas dan potensi angin salah satunya melakukan pengukuran kecepatan angin. Dalam perhitungan 

potensi energi angin perlu dilakukan. Didalam pengukuran angin terdapat dua variabel utama yaitu kecepatan (m/s) 

dan arah angin ( ° ). Pengukuran kecepatan angin diukur menggunakan sensor anemometer, sedangkan untuk arah 

angin digunakan sensor arah angin RM Young Model 05103V dan data akan diolah menggunakan mikrokontroller 

ATMega32. Seluruh data informasi mengenai kecepatan dan arah angin tersebut dikirimkan secara real time 

melalui transmisi wireless dengan menggunakan modul Xbee dan ditampilkan pada user interface LabVIEW. 

 

Kata Kunci : Kecepatan Angin, Arah Angin, Data Logger, Sensor Anemometer, Potentiometer Continous  

          Rotation, ATMega32, Xbee, LabVIEW. 

  

Abstract - Wind energy is a form of energy such as wind propulsion. Wind is available in this world and can be 

used as a wind power plant. But in use was a lot of things to consider, one of which level intensityy and wind 

potential is in the area. To know intensity and wind potential of one of them measuring the wind speed. In the 

calculation of the potential of wind energy needs to be done. In the wind measurement, there are two main 

variables, namely velocity (m / s) and wind direction (O). The measurement of wind speed is measured using wind 

direction sensor: RM Young Model 05103V, and the data will be processed using the microcontroller ATMega32. 

All data information on wind speed and direction are transmitted in real time via wireless transmission by using 

the XBee module and displayed on the user interface LabVIEW. 
 

Keywords: Wind Measurement, Wind direction Data Logger, Microcontroller, Anemometer sensor,    

       Potentiometer Continous Rotation sensor, ATMega32, Xbee, LabVIEW. 

 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Energi angin merupakan energi yang tidak terbatas 

keberadaanya di permukaan bumi ini [1]. Oleh sebab 

itu energi angin dapat dimanfaatkan oleh manusia 

dengan tujuan untuk berbagai bidang, salah satunya 

ialah bidang teknologi terbarukan. Teknologi energi 

terbarukan adalah sebuah teknologi yang 

memanfaatkan energi yang dapat diperbarui seperti 

matahari, angin, dan masih banyak lainnya. Dari 

teknologi terbarukan ini kita dapat memanfaatkan 

angin sebagai pembangkit listrik, seperti yang kita 

ketahui sebagian besar masyarakat mendapatkan 

pasokan listrik dari PLN. Pasokan listrik dari PLN ini 

memiliki berbagai keterbatasan, seperti kapasitasnya 

serta jarak. Oleh sebab itu timbul beberapa gagasan 

untuk menghasilkan listrik dari energi alternatif, dan 

salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga angin. 

Pembangkit listrik tenaga angin memiliki komponen 

komponen pendukung untuk menunjang dalam proses 

penelitian dan pengimplementasian di daerah lain. 

Dimana sistem ini memliki alat penunjang berupa 

pembaca arah dan kecepatan angin yang ada. Sehingga 

kita dapat memantau daerah yang pantas dan dapat 

dipasang pembangkit listrik tenaga angin. Sensor yang 

digunakan ialah wind direction dan anemometer, 

dimana alat ini akan membaca arah dan kecepatan 

angin yang kemudian data yang didapat akan disimpan 

di data logger dan akan di tampilkan pada PC.  

 Karena itu penulis mengimplementasikan data 

logger wireless arah dan kecepatan angin dengan 

menggunakan sensor anemometer sebagai pembaca 

kecepatan angin dan untuk penunjuk arah mata angin 

mailto:13te@mahasiswa.pcr.ac.id
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menggunakan sensor potentiometer jenis continous 

rotation yang dihubungkan dengan wind vane. Dari 

sensor sensor tersebut nilai yang didapat akan diolah 

oleh mikrokontroller, kemudian nilai yang telah diolah 

akan di kirimkan menggunakan modul Xbee sebagai 

modul transmitter dan receiver. Lalu data yang 

dikirimkan secara wireless akan dapat di tampilkan dan 

disimpan pada PC menggunakan software interface. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Review Penelitian Sebelumnya 

 Judul proyek akhir perancangan alat 

monitoring kecepatan dan arah angin dengan 

menggunakan komunikasi wireless merupakan proyek 

akhir yang dibuat oleh Ichsan Hudaya mahasiswa 

Universitas Sumatera Utara [2]. Proyek akhir ini 

menggunakan Sensor Optocoupler sebagai sensor 

kecepatan angin dan Sensor IR LED dan Photodioda 

sebagai sensor arah angin. Cara kerja dari alat ini 

adalah sensor mengirimkan data analog dari masing-

masing sensor ke ADC mikrokontroller untuk 

dikonversikan ke sinyal digital agar dapat diproses di 

mikrokontroller. Hasil konversi sinyal digital tersebut 

ditampilkan pada LCD dan ditransmisikan secara 

wireless menggunakan RF modul KYL 1020-U ke PC 

penerima secara serial. Pada PC penerima digunakan 

Hyperterminal sebagai antar muka data kecepatan dan 

arah angin. Proyek akhir ini hanya terbatas sebagai 

pengukur kecepatan dan arah angin yang 

ditransmisikan ke PC penerima. Tidak ada terjadi 

proses penyimpanan data pada suatu perangkat 

elektronik sehingga data yang ditampilkan hanya data 

saat sistem tersebut aktif. 

 Untuk itu diperlukan pengembangan agar 

pengaplikasian proyek akhir ini dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal. Penulis mengembangkan proyek 

akhir ini dengan penambahan penyimpanan data 

kecepatan dan arah angin pada database yang dibuat di 

dalam PC dan kemudian dapat ditampilkan pada 

software interface. Serta penggunaan anemometer 

sebagai sensor kecepatan angin dan potentiometer jenis 

continous rotation sebagai sensor arah angin. 

2.2 Kecepatan Angin 

 Kecepatan angin adalah jarak yang ditempuh 

oleh angin dalam per satuan waktu. Perbedaan tekanan 

udara antara asal dan tujuan angin merupakan faktor 

yang menentukan kecepatan angin. Kecepatan angin 

akan berbeda pada permukaan yang tertutup oleh 

vegetasi dengan ketinggian tertentu, misalnya tanaman 

padi, jagung, dan kedelai. Oleh karena itu, kecepatan 

angin dipengaruhi oleh karakteristik permukaan yang 

dilaluinya. Tidak dipungkiri bahwa kecepatan angin 

akan berpengaruh pada banyak hal. Berikut ini adalah 

beberapa hal yang terjadi sebagai akibat pengaruh 

kecepatan angin [3]. 

2.3 Arah Angin 

Arah angin adalah arah dari mana angin 

tersebut bertiup dan dinyatakan dengan sudut. Arah 

angin adalah penunjuk pergerakan angin. Panduan 

yang digunakan untuk menentukan arah angin disebut 

dengan mata angin. Mata angin terdiri atas 3 kelas yaitu 

primer, sekunder dan tersier yang mana penggunaan 

kelas arah angin tersebut disesuaikan berdasarkan 

kebutuhan dari penggunaannya [4]. 

 Arah Mata Angin Primer yaitu arah mata 

angin yang terdiri dari Utara, Selatan, Timur, 

dan Barat 

 Arah Mata Angin Sekunder yaitu telah 

ditambah 4 arah mata angin lainnya, seperti 

Timur Laut, Tenggara, Barat Daya, dan Barat 

Laut. 

 Arah Mata Angin Tersier yang sangat jarang 

disebut adalah penambahan 8 arah mata angin 

lainnya diantara arah mata angin primer dan 

sekunder yaitu Utara Timur Laut, Timur 

Timur Laut, Timur Menenggara, Selatan 

Menenggara, Selatan Barat Daya, Barat Barat 

Daya, Barat Barat Laut, Utara Barat Laut. 

2.4 Anemometer Jenis Cup Counter 

  Jenis sensor yang digunakan untuk 

mengetahui kecepatan angin (wind speed) adalah 

sensor anemometer cup counter. Sensor ini memiliki 3 

buah mangkok yang dipasang pada jari jari yang 

terpusat pada sumbu vertikal. Semua mangkok ini 

terpasang dengan arah yang sama dan berbentuk 

lingkaran, agar saat tertiup angin mangkok ini akan 

berputar ke satu arah. Anemometer tipe ini hanya dapat 

mengukur rata-rata kecepatan angin selama satu 

periode pengamatan.  

2.5 Sensor Arah Angin Jenis RM Young Model 

05103V 

 Sensor arah angin tipe ini merupakan sensor 

arah angin dengan keluaran sinyal 0,4-2 V sehingga 

dapat diprogram dengan menggunakan ADC 

mikrokontroller. Sensor ini mampu mengukur sudut 

arah angin dengan resolusi ±3° dari sudut 0° sampai 

360°. Pengukuran arah angin dimulai dari saat 

kecepatan angin minimal 0,3 m/s, pada saat itu sensor 
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arah angin mulai bergerak dan menunjukkan nilai 

pengukuran arah angin [6] 

2.6 ATMega 32 

 Mikrokontroller ATMega 32 merupakan salah 

satu keluarga dari MCS-51 keluaran Atmel. Jenis 

mikrokontroller ini pada prinsipnya dapat digunakan 

untuk mengolah data per bit ataupun 8 bit secara 

bersamaan. Pada prinsipnya program pada 

mikrokontroller dijalankan bertahap, jadi pada program 

itu sendiri terdapat beberapa set instruksi dan tiap 

instruksi itu dijalankan secara bertahap atau berurutan. 

2.7 SD Card 

 Secure digital (SD) adalah sebuah format 

kartu memory flash yang digunakan dalam alat 

portable, termasuk kamera digital dan komputer 

genggam. SD card memiliki ukuran yang lebih tebal  

dibanding kartu Multi Media Card (MMC) yang lebih 

tua. SD card standar memiliki ukuran 32 mm x 24 mm 

x 2.1 mm. Secara umum, SD card dibedakan dari 

kecepatan transfer data yang tersedia yaitu kecepatan 

biasa (150 Kb/s) dan kecepatan tinggi. 

2.8 Xbee Pro S2 

 Xbee Pro S2 merupakan modul radio 

frekuensi yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz [9]. 

Berdasarkan datasheet, modul ini memerlukan 

tegangan suplai 2.8 V sampai dengan 3.3 V. Saat 

mengirim data, modul ini akan membebani dengan arus 

270 mA dan arus 55 mA untuk penerimaan data. Modul 

ini berfungsi sebagai transmisi data hasil dari 

pengukuran arah dan kecepatan angin dari sistem 

dilapangan ke sistem penerima di pc. Terdapat dua 

modul Xbee Pro S2 yang digunakan yaitu modul 

sebagai transmitter dan receiver. 

 

Gambar 2. 1 Modul Xbee Pro 

2.9 LabVIEW 

 LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory 

Virtual Instrumentation Engineering Workbench, 

dimana software ini adalah sebuah platform dan 

pengembangan dari bahasa pemograman grafis yang 

berasal dari “ National Instrumentation ”. LabVIEW 

merupakan software interface yang digunakan untuk 

membuat data logger wireless dan akan menampilkan 

grafik dari data yang ada. 

 

Gambar 2.2 Software LabVIEW 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Block Diagram 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram 

Pada block diagram diatas menampilkan bahwa proses 

dan tahap tahap yang akan dilalui. Terdapat dua bagian 

yang masing masing dilakukan oleh orang yang 

berbeda, dimana bagian yang penulis buat adalah 

bagian penerima data yang telah diolah di 

mikrokontroler. Sehingga bagian penulis lakukan untuk 

menerima data secara wireless dan membuat data 

logger tersendiri menggunakan software labview, 

dimana labview dapat menampilkan data, mengolah 

data dari xbee dan menyimpan data tersebut dalam 

database. 

3.2 Perancangan Tampilan User Interface 

Gambar dibawah merupakan perancangan tampilan 

yang akan digunakan untuk sebagai user interface. 

Dimana pada tampilan user interface akan dapat 

mengakses nilai dari kecepatan angin dan juga dapat 

ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian juga dapat 

ditampilkan arah dari angin yang terdeteksi oleh sensor. 

Data yang didapat di akses secara real time dan juga 

secara wireless. Pada user interface ini juga dapat 

menyimpan data kecepatan dan angin serta waktu dan 
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tanggal pada hari itu dan penyimpanan data dilakukan 

secara otomatis selama data yang masuk ada. 

 

Gambar 3.2 Perancangan Tampilan User Interface 

3.3 Perancangan Konfigurasi Dalam 

Penggunaan Xbee Pro S2. 

X-CTU adalah sebuah software yang 

digunakan untuk mengetahui topologi 

jaringan modul radio lokal. Beberapa diantara 

ruang lingkup X-CTU adalah mencakup 

seperti topologi jaringan dari protokol 

802.15.4. Protokol Zigbee dan Digimesh serta 

navigasi dan hubungan antar node. Selain itu 

software ini juga memiliki fitur Range Test 

Tool yang memungkinkan pengguna untuk 

melakukan tes antara modul radio satu dengan 

lainnya yang bekerja didalam jaringan yang 

sama. Software ini lah yang akan 

mengkonfigurasi Xbee. Dan berikut adalah 

langkah langkah yang harus di lakukan agar 

Xbee dapat saling berkomunikasi : 

 

1. Jalankan software X-CTU 

2. Pilih serial Com Port yang digunakan 

pada USB Xbee, kemudian pilih baud rate 

9600, yaitu baud rate normal pada Xbee, 

lalu klik finish 

3. Jika berhasil, maka akan tampil 

spesifikasi modul radio ( xbee ) yang kita 

gunakan. 

4. Setelah terkoneksi, kemudian klik radio 

modul tersebut. Maka akan mucul 

informasi firmware mengenai xbee yang 

digunakan. Kemudian pilih update 

frimware dan pilih function set yang kita 

inginkan, untuk membuat xbee dapat 

mengirim dan menerima data, digunakan 

function set “router”. Sedangkan function 

set “coordinator” digunakan sebagai 

penerima data dari xbee router. 

5. Setelah firmware diupdate, masukan kode 

yang kita inginkan pada bagian PAN ID 

di networking.  

6. Selanjutnya, pada bagian Addressing, 

masukan alamat SH ( Serial Number High 

) Xbee yang dituju kedalam bagian DH 

(Destination High), serta SL ( Serial 

Number Low ) Xbee yang dituju kedalam 

bagian DL ( Destination Low ). 

7.  Untuk alamat xbee yang akan dituju, jika 

xbee sebagai router 2 maka masukkan 

jenis Serial Number High (SH) pada xbee 

sebagai router 1 ke  Destination Address 

High (DH) pada xbee sebagai router 2 dan 

masukkan jenis Serial Number Low (SL) 

pada xbee sebagai router 1 ke Destination 

Address Low (DL) pada xbee sebagai 

router 2. 

8. Setelah konfigurasi dilakukan maka pilih 

“write” untuk menyimpan hasil 

konfigurasi. 

9. Lakukan langkah 1-9 untuk xbee sebagai 

router 1 dimana pada saat pengaturan, 

konfigurasi xbee harus menyamakan 

PAN ID, DH, dan DL seperti langkah no 

7. 

 

 Setelah konfigurasi dilakukan, 

barulah xbee dapat digunakan untuk bisa 

berkomunikasi antar xbee. Untuk mengetahui 

konfigurasi yang dilakukan sudah benar atau 

belum, dapat digunakan fungsi Consoles 

Working Mode. Dimana sebelumnya pada 

bagian Radio Configuration di pilih dan klik 

“read” lalu pilih fungsi Consoles Working 

Mode. Jika “Tx Bytes” dan “Rx Bytes” nya 

sama menandakan konfigurasi yang dilakukan 

telah benar. 

3.4 Perancangan Algoritma Sistem 

 
Gambar 3.3 Flowchart Sistem 

 

3.5 Pengujian dan Analisa 

Pengujian dan analisa ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memastikan apakah sistem yang dibuat telah 

memenuhi kriteria sebagaimana yang diingikan. 

Pengujian ini dilakukan secara bertahap dan berulang 

kali agar didapatkan data yang lebih akurat dan presisi, 

sehingga memudahkan dalam melakukan analisa. 
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Pengujian dan analisa ini terdiri dari 2 bagian, yaitu 

pengujian transmisi data dan pengujian software. 

3.6 Pengujian Software 

 Pengujian software user interface bertujuan 

untuk mengetahui apakah form yang dibuat sudah 

bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan dan untuk 

menguji kebenaran data yang diterima oleh perangkat 

receiver (xbee) pada aplikasi user interface dan 

monitoring LabVIEW. Dengan selanjutnya aplikasi 

akan merekam data tersebut untuk kemudian disimpan 

dalam database dan ditampilkan dalam bentuk 

tampilan number indicator, grafik dan kompas 

sederhana. 

 

Gambar 3.4 Tampilan User Interface 

3.7 Pengujian Transmisi Data 

 Pengujian transmisi data untuk mengetahui 

apakah terjadi kehilangan data atau tidak. Dimana 

engujian ini dilakukan dengan mengaktifkan xbee 

transmitter pada alat dan xbee receiver pada komputer 

yang dihubungkan dengan xbee usb adapter. Pengujian 

dilakukan dari sisi pengirim yaitu mikrokontroller 

menggunakan xbee transmitter dan sisi penerima yang 

menggunakan xbee receiver via software user 

interface. Data pembacaan sensor yang terukur pada 

alat akan di tampilkan pada komputer menggunakan 

software labview. Pada pengujian kali ini data yang 

digunakan berupa data random. Berikut perangkat yang 

digunakan dalam berkomunikasi data : 

Receiver    Transmitter 

 

 

 

Gambar 4. 6 Pengujian kirim dan terima data 

3.8 Pengujian Transmisi Data Tanpa Halangan 

 Pada pengujian ini penulis melakukan 

pengujian pada lapangan terbuka tanpa halangan serta 

dalam kondisi cuaca cerah, pada jarak 240 m data sudah 

mulai mengalami gangguan dalam pembacaannya, dan 

pada jarak ± 250 m data sudah tidak dapat diterima. 

Berikut ini tabel hasil pengujian. 

Tabel 4. 8 Data Yang Dikirim ( Tanpa Halangan ) 

Jarak   

( m ) 
Tanggal Waktu  

Data 

Kecepatan 

Angin ( 

m/s ) 

Data 

Arah 

Angin 

( ° ) 

Data Arah 

Angin  

25 21/07/2016 16:33:26 15.68 223.5 Barat Daya 

50 21/07/2016 16:34:07 0 34.8 
Utara Timur 

Laut 

75 21/07/2016 16:34:55 28.74 296.7 
Barat Barat 

Laut 

100 21/07/2016 16:35:32 0.89 47.2 Timur Laut 

125 21/07/2016 16:36:21 20.34 209.4 
Selatan 

Barat Daya 

150 21/07/2016 16:37:19 0 19.7 
Utara Timur 

Laut 

175 21/07/2016 16:38:08 9.42 161.5 
Selatan 

Tenggara 

200 21/07/2016 16:39:01 19.83 204.5 
Selatan 

Barat Daya 

225 21/07/2016 16:39:44 0 42.2 Timur Laut 

250 21/07/2016 16:40:39 95.9 134.4 Tenggara 

  

 Pada tabel diatas merupakan tabel yang 

menampilkan data yang dikirim oleh bagian 

transmitter, dimana data tersebut berisikan tentang 

tanggal, waktu, data kecepatan angin dalam (m/s), data 

arah angin ( ° ), serta data keterangan arah angin. Data 

data tersebut dikirim per satuan detik, namun data yang 

ditampilkan diatas merupakan data yang terekam oleh 

bagian transmitter dan receiver saat mencapai jarak 

yang telah ditentukan. 

 Tabel 4. 9 Data Pembacaan Transmisi Data ( Tanpa Halangan ) 

 

Jarak 

( m ) 
Tanggal Waktu  

Data 

Kecepatan 

Angin ( m/s ) 

Data Arah 

Angin ( ° ) 

Data Arah 

Angin  

25 21/07/2016 16:33:26 15.68 223.5 Barat Daya 

50 21/07/2016 16:34:07 0 34.8 
Utara Timur 

Laut 

75 21/07/2016 16:34:55 28.74 296.7 
Barat Barat 

Laut 

100 21/07/2016 16:35:32 0.89 47.2 Timur Laut 

125 21/07/2016 16:36:21 20.34 209.4 
Selatan Barat 

Daya 

150 21/07/2016 16:37:19 0 19.7 
Utara Timur 

Laut 

175 21/07/2016 16:38:08 9.42 161.5 
Selatan 

Tenggara 

200 21/07/2016 16:39:01 19.83 204.5 
Selatan Barat 

Daya 

225 21/07/2016 16:39:44 0 42.2 Timur Laut 

250 - - - - - 
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 Pada tabel diatas, merupakan tabel yang 

menampilkan data data yang diterima oleh bagian 

penerima dari bagian pengirim. Dimana data tersebut 

berisikan informasi yang menjelaskan bahwa 

komunikasi antara bagian transmiter dan bagian 

receiver berjalan sesuai perencanaan. Data data 

tersebut berupa data tanggal dan waktu saat melakukan 

proses komunikasi data, data kecepatan angin ( m/s ), 

data arah angin ( ° ) dan data keterangan arah angin. 

Namun dapat dilihat pada tabel diatas, saat jarak 250 m 

data sudah tidak dapat lagi diterima, hal itu disebabkan 

karena modul xbee yang penulis gunakan sudah 

mencapai batas maksimal.  

4. KESIMPULAN 
 
Setelah melakukan pengujian dan analisa pada proyek 

akhir ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keseluruhan sistem pada alat dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal itu 

dibuktikan dengan transmisi data yang baik 

dan dapat menampilkan data secara real time 

serta telemetri di software user interface. 

2. Pada pengujian komunikasi data secara 

telemetri, tidak terdapat kesalahan atau lose 

data saat proses pengiriman dari transmitter 

dan receiver. Komunikasi via radio frekuensi 

memungkinkan sistem dilapangan dan sistem 

di penerima data mampu melakukan 

komunikasi data yang baik selama di dalam 

jangkauan modul xbee yang sesuai dengan 

beberapa pengujian yang telah dilakukan. 

3. Pada bagian reciever terdiri dari 3 komponen 

yang saling berkaitan yaitu : Xbee receiver, 

Xbee adapter dan PC. 

4. Hasil pengujian modul RF Xbee Pro S2 

dengan menggunakan metode pengujian jarak 

dari transmitter ke receiver, didapatkan hasil 

bahwa pada saat tanpa halangan dapat 

menempuh jarak 225 m, saat ada halangan 

didapatkan jarak maksimal 54 m,  ada 

halangan beda ketinggian menempuh jarak 

maksimal 54 m, dan saat tanpa halangan beda 

ketinggian menempuh jarak maksimal 100 m. 

5. Hasil Pengujian user interface dengan metode 

pengakusisian data dari modul Xbee receiver, 

didapatkan hasil bahwa pada tampilan user 

interface mampu menampilkan tampilan data 

sesuai perencanaan. 

6. Fungsi alat sistem monitoring arah dan 

kecepatan angin dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan. Sistem dilapangan mampu 

mengirimkan data arah dan kecepatan angin 

yang diukur secara real time, serta sistem di 

penerima mampu menerima data dan 

menampikannya.  

7. Sistem monitoring arah dan kecepatan angin 

bertujuan agar sebagai acuan untuk 

pemasangan pembangkit listrik tenaga angin 

di suatu daerah.  

Saran dari penulis untuk pengembangan lebih lanjut 

terhadap proyek akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Membuat sistem antar muka pada android atau 

via web agar mempermudah pemantauan. 

2. Menggunakan node sensor untuk mengatasi 

keterbatasan jarak dari proses transmisi data 

menggunakan Xbee. 
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Abstrak 
Berbelanja adalah suatu kegiatan pembelian barang-barang yang dilakukan oleh setiap orang atau rumah tangga. 

Pasar swalayan merupakan salah satu tempat belanja yang banyak dipilih oleh pembeli karena alasan kebersihan, 

pelayanan, dan pola transaksi yang lebih modern jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Akan tetapi, pembeli 

umumnya menghadapi beberapa permasalahan ketika berbelanja di pasar swalayan, diantaranya: 1) Kesulitan 

mengetahui ketersediaan barang; 2) Identifikasi lokasi peletakan barang; 3) Antrian pembayaran barang belanjaan. 

Permasalahan tersebut melatarbelakangi dikembangkannya Virtual Shopping Assistant sebuah aplikasi yang 

memanfaatkan media smartphone sebagai alat penunjang kegiatan berbelanja. 

Virtual Shopping Assistant adalah aplikasi berbasis web yang memiliki 2 fitur utama yaitu virtual guide dan 

customer support. Fitur customer support meliputi fasilitas pembuatan akun belanja, daftar belanja sesuai katalog, 

dan fitur auto-cashier untuk mengatasi permasalahan antrian panjang ketika berbelanja. Adapun fitur virtual guide 

meliputi proses menampilkan posisi barang belanja menggunakan algoritma A* serta alternatif jalur belanja 

kepada pembeli sesuai daftar belanja yang telah dibuat. Fitur tambahan aplikasi meliputi penambahan data barang, 

katalog virtual, diskon dan mapping rak barang. Pegembangan aplikasi diawali oleh pengumpulan data, penentuan 

spesifikasi, perancangan sesuai konsep berbasis object oriented, dilanjutkan dengan tahap implementasi, pengujian 

dan analisis hasil pengembangan dan manfaat aplikasi. Pemodelan yang digunakan yaitu: UML sebagai 

representasi proses bisnis aplikasi, ER diagram menggambarkan struktur data aplikasi. Aplikasi ini 

dikembangakan dalam bentuk client-server menggunakan Bahasa PHP, Java Script, and Action Script 3. 

Aplikasi ini sudah berhasil dirancang, dikembangkan dan diuji sesuai dengan spesifikasi awal yang telah 

ditetapkan. Hasil pengujian dan analisis menyatakan bahwa sebagian besar reponden :1) merasa terbantu dalam 

proses belanja menggunakan virtual shopping assistant; 2) tertarik untuk menggunakan aplikasi ini untuk 

berbelanja; 3) fitur aplikasi ini merupakan representasi proses belanja yang sebenarnya; 4) Aplikasi telah diuji 

dilingkungan pengembangan yaitu PC Desktop dan lingkungan operasional yaitu smartphone.     

Kata Kunci : belanja, smartphone, katalog, customer support, jalur belanja, virtual guide. 

 

1. Pendahuluan 

Berbelanja adalah suatu kegiatan pembelian barang-

barang yang dilakukan oleh setiap orang atau rumah 

tangga berupa pembelian barang-barang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kegiatan 

belanja melibatkan pembelisebagai konsumen dan 

penjual sebagai distributor. Masing-masing pihak 

memiliki peran dalam kegiatan belanja. Pasar swalayan 

merupakan salah satu tempat belanja yang banyak 

dipilih oleh pembeli karena alasan kebersihan, 

pelayanan, dan pola transaksi yang lebih modern jika 

dibandingkan dengan pasar tradisional. Beberapa 

masalah pembeli ketika berbelanja di pasar swalayan 

besar diantaranya pembeli mengalami kesulitan:  

1) Membuat daftar belanja menggunakan kertas 

atau media lain yang biasa mereka gunakan. 

2) Mencocokkan daftar belanja dengan katalog 

belanja.  

3) Mengidentifikasi ketersediaan barang yang 

mereka butuhkan di supermarket. 

4) Menemukan lokasi barang yang mereka 

butuhkan di supermarket karena pengaruh 

perubahan layout peletakan barang yang 

dilakukan secara berkala. 

5) Mengetahui informasi penting seperti barang 

yang sedang diskon dan promosi swalayan 

dan syarat promosi yang berlaku. 

6) Panjangnya antrian ketika membayar barang 

belanjaan. 

 

mailto:syarifah.silfia@gmail.com
mailto:tri.novi3@gmail.com
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Sedangkan bagi penjual beberapa masalah yang 

mungkin muncul adalah penjual mengalami kesulitan: 

1) Melakukan perubahan data barang di katalog. 

2) Melakukan perubahan informasi promosi dan 

diskon barang. 

3) Menambah susunan rak dan peletakan barang 

serta mengatur denah rak barang. 

4) Penambahan data barang dan mencatat 

peletakan barang tersebut. 

 
Berdasarkan survei yang mereka lakukan terhadap 

penjualan smartphone di wilayah Asia Tenggara tahun 

2013 saja, Indonesia menduduki peringkat pertama 

pembeli smartphone terbanyak dibandingkan negara 

lain, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, 

Kamboja, dan Filipina. Dengan total akumulasi nilai 

pembelian smartphone sebesar US$ 10.8 Miliar, 

penjualan smartphone di Indonesia mencapai US$ 3.33 

milyar (30.8%) [1].  

 

Berhubungan dengan permasalahan kegiatan belanja, 

penggunaan smartphone dapat menunjang kegiatan 

belanja. Karena alasan portabilitas dan fungsi 

smartphone sebagai media komunikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menjalankan aplikasi lain untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. 

 

Virtual Shopping Asisstant (VSA) adalah aplikasi yang 

dibuat untuk membantu memudahakan kegiatan 

belanja dengan memanfaatkan devais mobile. Di 

Indonesia, belum banyak membuat dan memanfaatkan 

aplikasi pendukung kegiatan belanja bagi para pembeli. 

Aplikasi yang telah banyak dikembangkan adalah 

aplikasi Point of Sales yang digunakan untuk 

mengelola barang belanja yang lebih bermanfaat bagi 

penjual.  

Aplikasi pendukung proses belanja telah banyak 

dikembangkan dan digunakan di negara lain. Namun, 

Aplikasi pendukung kegiatan belanja tersebut biasanya 

dikembangkan sesuai spesifikasi dan kondisi swalayan 

tertentu. Aplikasi tersebut mayoritas tidak bersifat 

generik karena setiap pusat perbelanjaan memiliki 

kebijakan sendiri dalam mengatur regulasi barang yang 

dijualnya maupun mengatur proses transaksi yang 

terjadi. 

 

2. Landasan Teori 

 

Kegiatan Belanja 

Berbelanja adalah suatu aktivitas yang biasa dilakukan 

oleh setiap orang atau rumah tangga disuatu tempat 

yang disebut pasar. Pusat perbelanjaan yang banyak 

digemari saat ini adalah pasar swalayan yang 

melibatkan pembeli untuk memilih dan mengambil 

sendiri barang yang akan dibelinya.  

Proses pembayaran dilakukan diakhir proses belanja 

dengan menunjukkan semua barang yang telah diambil 

untuk dibayar dan dikemas untuk dibawa oleh pembeli. 

Proses pembayaran melibatkan kasir yang bertugas 

menghitung dan memverifikasi barang yang dibeli serta 

menerima pembayaran. Untuk mempercepat transaksi 

belanja banyak swalayan yang menggunakan barcode 

sebagai identifikasi barang yang dijual. Kode batang 

atau barcode (gambar 1) merupakan suatu kumpulan 

data optik yang dapat dipindai dan dibaca oleh mesin. 

Jenis-jenis barcode meliputi: 1) barcode 1 dimensi (1D-

linear barcode); 2) barcode 2 dimensi (2D-matrix 

barcode);  

Untuk membaca kode barang tersebut dibutuhkan 

devais khusus bernama barcode scanner (gambar 1) 

yang dapat menerjemahkan kode batang ke bentuk  

kode angka.   

 

 
Gambar 1: Barcode 1D (kiri atas), 2D (kanan atas) dan scanner 

 

Barcode reader atau yang biasa disebut barcode 

Scanner adalah alat yang dapat membaca dan 

mengirimkan data yang terkandung dalam kode bar, 

kemudian kode tersebut diterjemahkan kedalam format 

data yang dapat dibaca oleh computer yang format 

angka.   

Smartphone 

Smartphone adalah suatu bentuk pengembangan 

terbaru dari teknologi telepon nirkabel. Smartphone 

dilengkapi dengan prosesor, memori, dan perlengkapan 

lainnya yang lebih canggih mirip seperti teknologi yang 

ada pada komputer. Manfaat smartphone diantaranya 

adalah mendukung komunikasi seperti  fungsi 

handphone pada umumnya, mencari informasi/ ilmu di 

internet, menayangkan berbagai format multimedia 

yang ada, memasang dan menjalankan berbagai 

aplikasi yang tersedia di internet dan juga non internet 

yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. 
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Mapping (pemetaan) 

Pengukuran dalam pemetaan adalah proses 

pengambilan data ukuran yang dilakukan oleh petugas 

ukur dalam bentuk angka-angka. pemetaan yaitu 

sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan 

peta. Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan 

data, dilanjutkan dengan pengolahan data, dan 

penyajian dalam bentuk peta (Juhadi dan Liesnoor, 

2001).  

Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk 

mencari rute terpendek salah satunya adalah algoritma 

A star (A*) adalah algoritma yang seringkali digunakan 

dalam pencarian jalan dan traversal graf 

(Setiawan,2010). 

 
Gambar 2: A* Pathfinding 

Titik awal (starting point) adalah sebuah terminologi 

posisi awal sebuah benda. A adalah simpul yang sedang 

dijalankan algortima pencarian jalan terpendek. Simpul 

adalah kotak (persegi) kecil sebagai representasi dari 

area penemuan jalur (pathfinding) sesuai dengan titik 

awal dan titik akhir.  

  f(n)=g(n)+h(n)  

 (1) 

Prinsip algoritma ini adalah mencari jalur terpendek 

dari sebuah simpul awal (starting point) menuju simpul 

tujuan dengan memperhatikan harga (F) terkecil 

(Victor,2005). 

3. Metode Penelitian 

Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini 

mencakup 3 langkah utama (gambar 3) yaitu:  

1. Studi literatur 

2. Pengembangan aplikasi virtual shopping 

assistant 

a. Pengembangan fitur virtual guide 

b. Pengembangan fitur customer 

support 

3. Analisis hasil pengembangan dan 

keberhasilan pengembangan aplikasi. 

 
Gambar 3: Metode penelitian 

Proses studi literatur mencakup kegiatan observasi 

awal pelaksanaan penelitian yang dilatarbelakangi oleh 

masalah yang muncul ketika pembeli melaksanakan 

proses belanja di swalayan. Hasil dari tahap ini berupa 

perencanaan proyek dan pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengerjaan proyek serta durasi pengerjaan 

proyek serta pemilihan teknologi dan skalabilitas 

penggunaan aplikasi.  

a. Deskripsi umum sistem  

Virtual Shopping Assistant adalah aplikasi berbasis web 

yang memiliki 2 fitur utama bagi pembeli yaitu virtual 

guide dan customer support dan 1 fitur tambahan yang 

dapat menunjang kerja penjual. Aplikasi ini 

dikembangakan dalam bentuk client-server 

menggunakan Bahasa PHP, Java Script, and Action 

Script 3. Detail fungsional aplikasi sebagai berikut: 

 Fungsionalitas customer support meliputi 

fasilitas:  

o pembuatan akun belanja,  

o pembuatan daftar belanja sesuai 

katalog, 

o pengurutan daftar belanja sesuai 

lokasi peletakan barang 

o auto-cashier untuk mengatasi 

permasalahan antrian panjang ketika 

berbelanja.  

o Penambahan saldo belanja 

 Fungsionalitas virtual guide meliputi proses: 

o menampilkan posisi barang belanja 

menggunakan algoritma A*. 

o alternatif jalur belanja kepada 

pembeli sesuai daftar belanja yang 

telah dibuat.  

 Fitur tambahan aplikasi meliputi : 

o penambahan data barang,  

o pembuatan dan penambahan katalog 

virtual, 

o pemberian diskon  

o pemetaan (mapping) rak barang 

Tahap pengembangan aplikasi mengimplementasikan 

konsep waterfall yang diawali oleh pengumpulan data, 

penentuan spesifikasi, perancangan sesuai konsep 

berbasis object oriented, dilanjutkan dengan tahap 

implementasi, pengujian dan analisis hasil 

pengembangan dan manfaat aplikasi. 

b. Perancangan sistem 

Pemodelan yang digunakan untuk merepresentasikan 

proses bisnis kegiatan belanja adalah UML. Usecase 

customer support (gambar 4) mengilustrasikan proses 
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bisnis VSA. 

 

Gambar 4: usecase customer support  

 

Struktur data aplikasi dirancang dan dimodelkan 

menggunakan ER diagram untuk mengetahui dan 

menggambarkan struktur data aplikasi. Berikut ER 

diagram customer support (gambar 5) dan virtual guide 

(gambar 6) :  

 
Gambar 5: ER diagram customer support 

 

 
Gambar 6: ER diagram virtual guide 

 

c. Implementasi  

Implementasi pembuatan aplikasi ini menggunakan 

bahasa pemrograman PHP sebagai pengelola 

fungsional utama aplikasi. Action Script 3 sebagai 

bahasa implementasi pengelola denah swalayan, 

pencari jalur pelanja dan penentu jalur belanja 

terpendek menggunakan algoritma A*. DBMS MySQL 

digunakan untuk mengelola semua entitas dan record 

data sebagai penerapan perancangan basisdata VSA. 

Implementasi penempatan dan pembuatan denah toko, 

pencarian jalur belanja, dan katalog virtual (gambar 7) 

sebagai media pembeli untuk mengetahui stok barang 

yang tersedia di swalayan. Implementasi pembuatan 

daftar belanja, scan barang otomatis ketika barang 

diambil dan auto-cashier untuk mempercepat proses 

pembayaran pembelanjaan (gambar 8). 

Gambar 7: Implementasi virtual guide 

 

Gambar 8: Implementasi customer support 
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d. Pengujian  

Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah 

dilakukan, maka dapat dianalisa bahwa dari semua fitur 

yang dirancang dan diimplementasikan serta diuji telah 

berjalan sesuai fungsi yang diinginkan dan terdapat 

beberapa fitur tambahan yang tidak muncul pada 

perancangan tapi diimplementasikan yaitu, menu 

tampil data pelanggan, menu katalog virtual untuk 

memasukkan data katalog yang nantinya akan 

digunakan pada sisi customer, penambahan data diskon 

yang nantinya digunakan untuk pengurangan harga 

barang jika memiliki diskon, add list belanja otomatis 

dan penambahan menu edit profile. 

4. Hasil dan Pembahasan  

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif melalui penyebaran 

kuisioner. Tahap ini bertujuan untuk mengkaji hasil 

pengembangan aplikasi dan untuk menguji ketertarikan 

masyarakat terhadap VSA. Analisis ini melibatkan 20 

responden dari berbagai kategori usia dengan jenis 

pekerjaan yang berbeda. Kuisioner ini dirancang berisi 

tentang: 

 Penggunaan dan peran smartphone di 

masyarakat  

 Kebiasan belanja masyarakat dan lokasi 

belanja yang dipilih 

 Periode dan frekuensi belanja masyarakat 

 Pemanfaatan fasilitas yang telah di sediakan 

oleh swalayan yang ada saat ini (seperti 

katalog dalam bentuk kertas) 

 Pengetahuan masyarakat tentang pola belanja 

modern informasi penting tentang barang 

belanja seperti diskon serta promo. 

 Alasan pembeli sering melakukan kegiatan 

belanja. 

 Kesulitan apa yang dialami oleh pembeli 

ketika akan berbelanja. 

Hasil observasi terhadap pengisian kuisioner oleh 

responden didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Lebih dari 50% responden merupakan 

pengguna smartphone dalam kesehariannya. 

 Lebih dari 50% responden memilih berbelanja 

di supermarket besar untuk membeli 

kebutuhan rumah tangga setiap bulan, serta 

lebih sering berbelanja kembali untuk 

membeli kebutuhan lainnya yang belum 

sempat dibeli pada saat berbelanja pertama 

kali. 

 Penggunaan katalog yang disediakan oleh 

supermarket tidak banyak yang melihat 

dikarenakan penempatan katalog yang 

terkadang tidak dilihat atau diketahui oleh 

customer. 

 Sebanyak 50% lebih responden mencatat list 

belanja pada saat akan berbelanja. 

 Mengantri pembayaran di kasir merupakan 

salah satu alasan  responden malas untuk 

melakukan pembelanjaan di supermarket 

 

5. Penutup 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut 

: 

1. Virtual Shopping Assistant adalah aplikasi 

berbasis web yang memiliki 2 fitur utama bagi 

pembeli yaitu virtual guide dan customer 

support dan 1 fitur tambahan yang 

mendukung kerja penyedia barang belanja. 

2. Aplikasi terbagi atas 2 bagian yaitu backend 

(server) dan frontend (client), dimana pada 

aplikasi backend digunakan untuk 

menginputkan seluruh data-data yang akan 

digunakan pada aplikasi frontend. 

3. Terdapat fitur sinkronisasi ketersediaan 

barang yang diinginkan telah sesuai dengan 

barang pada katalog virtual. 

4. Fitur mapping pada aplikasi masih berupa 

semi dinamis.  

5. Aplikasi dapat memberikkan informasi letak 

barang dan jalur belanja pada denah belanja.  

6. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang 

didapat aplikasi ini dapat memberikan 

informasi stok barang yang tersedia baik yang 

berstatus diskon maupun tidak sesuai dengan 

jenis barang yang telah dipilih. 

7. Menu katalog virtual sudah dapat mengambil 

data – data berupa nama barang sesuai jenis 

barang yang dipilih serta memberikan 

informasi barang secara lengkap, selain itu 

katalog virtual dapat langsung merubah jenis 

barang dan nama barang apabila terdapat 

penambahan atau pengurangan pada 

database; 

8. Dapat membuat list belanja sesuai dengan 

barang – barang  yang telah terdaftar pada 

katalog virtual dan menggunakan “product 

auto scan” dengan barcode serta melakukan 

pembayaran menggunakan auto cashier; 

9. Berdasarkan  hasil jawaban kuesioner yang 

didapat sebagian besar responden menuliskan 

setuju bahkan sangat setuju, sehingga aplikasi  

virtual shopping assistant merupakan aplikasi 

yang nantinya dapat digunakan untuk 

membantu customer melakukan kegiatan 

berbelanja. 

10. Pengembangan VSA dapat dilakukan dari segi 

penyediaan pemetaan denah toko secara 

dinamis, barcode scanner terintegrasi dan 

penyempurnaan model visual katalog. 
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